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Olhão Vila Cubista 

 

In het Centre Pompidou te Parijs vindt momenteel een indrukwekkende tentoonstelling

plaats over het kubisme als eerbetoon aan de twee uitvinders Pablo Picasso en Georges

Braque en hun volgers. Het kubisme is een stroming binnen de moderne kunst aan het

begin van de 20e eeuw en vierde zijn hoogtij tussen 1906 en 1920. Met het schilderij Les

Demoiselles d’Avignon vestigde Picasso definitief een weg voor het Kubisme in de

schilderkunst. Op het doek staan vijf prostituees, wiens lichamen hij verstilde tot

geometrische vormen.

 

Les Demoiselles d'Avignon & Kubistische impressies van Olhão 

 

Olhão staat, vanwege zijn unieke Noord Afrikaans aandoende architectuur vaak

bestaand uit witte huizen met platte daken en daarop weer een kleinere, via een externe

trap te bereiken, rechthoekige opbouw (een mirant genoemd) al sinds jaren bekend als

de “Kubistische Stad. Het heeft waarschijnlijk allemaal te maken met de handel die altijd

is gedreven met Noord Afrikaanse steden en de uitwisseling in bewoners. De naam voor

Olhao als “Vila Cubista" wordt in 1925 voor het eerst vermeld in het het boek “Deus Pan”

van José Dias Sancho. Het is een architectuur die niet alleen terug te vinden is in de

oudste wijken Levante en Baretta, links en rechts gelegen voor de twee markante

markthallen, maar ook in nieuwere wijken zoals Bairro do Mundo Novo. Nergens in

Portugal is deze kubistische architectuur zo dominant in het stadsbeeld

vertegenwoordigd als in Olhão. Je moet de stad eens in het laatste of in het beginnende

zonlicht vanaf een hogere plek proberen te bekijken om zo het magnifieke kubistische

spel van platte daken met opbouwen (miranten en contra-miranten), trappartijen en

typische schoorstenen in volle glorie te kunnen aanschouwen. Zelfs in het

architectuurbeleid van de Estado Novo van dictator Salazar, geleid door de uit Loulé

afkomstige en er groots geëerde minister Duarte Pacheco word het kubisme van Olhão

erkend en mocht er bij de bouw van de Escola Primaria (lagere school) naast de Bairro

de Pescadores in Olhão worden afgeweken van de door staatsarchitect Raul Limo

standaard ontworpen gebouwen met van dakpannen voorziene schilddaken. Voor Olhão

is daarom speciaal een aangepaste school ontworpen met platte daken, passend bij het

kubistische karakter van Olhão en de ernaast gelegen Bairro de Pescadores.

 

 Speciaal voor Olhão ontworpen Escola Primaria (lagere school)

 

Het kubisme in Olhão moet dus wel in de architectuur zitten en niet in de overeenkomst

met het schilderij Les Demoiselles d’Avignon van Picasso. Zoals mogelijk afgeleid zou

kunnen worden uit de kolom over Olhão in de Volkskrant van de in Algarve wonende

schrijver en journalist Arthur van Amerongen, waarin hij naast een lyrische opsomming

van de kwaliteiten van Olhão ook subtiel refereert aan het gerucht dat Olhão jarenlang

de “hoerenhoofdstad” van Portugal zou zijn geweest.
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“Arquitectura Popular” en “Modernismo”“Arquitectura Popular” en “Modernismo”
in Portugalin Portugal

 

Momenteel - van 31 jan tot 15 mei 2020 - is er in het gemeentelijk museum van Olhão 

een alleraardigste foto expositie over “Populaire Architectuur”foto expositie over “Populaire Architectuur”. te zien onder de 

titel “Algarve Sortido Rico”“Algarve Sortido Rico” (Het rijke assortiment van de Algarve). De tentoonstelling 

met fotowerk van fotograaf Filipe da Palme fotograaf Filipe da Palme bestaat uit een aantal collageachtige 

panelen met kleurige foto’s die vooral niet zouden misstaan tussen de ansichtkaarten 

met traditionele beelden uit de Algarve in de locale toeristenwinkels. Alle typische 

onderdelen van gebouwen, zoals de kleurige en fraai versierde platibanda’s (verhoogde 

versierde gevelranden), schoorstenen, trappen en robuuste natuurstenen muren komen 

voorbij. De panelen zijn voorzien van Portugese teksten over landschappen, gebouwen 

en steden uit boeken of schrijfsels, waaronder zelfs een tekst van Karl Marx.

 

Hoe zit het nu met de “Populaire Architectuur”“Populaire Architectuur” en zijn tegenhanger “het“het  

Modernisme”Modernisme” in Portugal en in de Algarve ? Op het gebied van de populaire 

architectuur was tot aan de jaren 50/60 vooral de o.a.  in Duitsland opgeleide architectarchitect  

Raul LinoRaul Lino bepalend met zijn boeken en publicaties over “A Casa Portuguesa” (het 

Portugese huis). Deze traditionele architect en felle bestrijder van het modernisme zette 

lange tijd de toon bij de vraag hoe Portugese architectuur er nu uit moest zien. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat Raul Lino binnen het dictatoriale regime van dr. Salazar 

een voorkeurspositie genoot. Vele officiële staatsgebouwen en scholen dragen de 

handtekening van Raul Lino. In Olhão ontwierp deze architect uit Lissabon o.a de locale 

rechtbank en de gevangenis. 

 

Er waren echter ook andere geluiden in de Portugese architectenwereld. In Porto, dat 

altijd al progressiever was dan Lissabon werd bijvoorbeeld aan de architectuuropleiding 

het modernisme van “Het Bauhaus” en Le Corbusier uitgedragen door de architectarchitect  

Carlos RamosCarlos Ramos en door zijn leerlingen, waaronder Keil do Amaral en FernandoKeil do Amaral en Fernando  

Távora.Távora.  

Keil do AmaralKeil do Amaral - een modernist op zoek naar een 3e weg tussen traditionalisme en 

modernisme - kreeg de architectenbond en het ministerie van Openbare Werken, na een 

artikel in tijdschrift “Arquitectura” zover, dat er tussen 1955-60 een groot landelijk 

onderzoek werd gestart naar regionale architectuur.  Fernando TávoraFernando Távora heeft naar 

aanleiding hiervan eens over modernisme en traditionele architectuur gezegd, dat 

modernisme vooral functioneel en sober is, hetgeen eveneens kenmerkend is voor de 

traditionele Portugese architectuur. 

 

Voor het onderzoek naar regionale architectuur in de Algarve - district 6 - is het 

interessant , dat dit onderzoek plaats vond nog net voor de grote toeristische boom, die 

erna kwam. Waardoor de markante details van het bouwen in de Algarve nog allemaal 

meegenomen zijn. Het onderzoek bevatte o.a. onderdelen als geografie, typologie, 

klimaat, economie, soorten nederzettingen, materialen, bouwprocessen etc.

 

De relatie tussen de kubistische bouwtraditie, met witte huizen en platte daken in Olhão 

en Fuseta in de Algarve en Noord-Afrika wordt door de onderzoekers kwistig 

onderbouwd met teksten uit de boeken van Raul Brando over Olhão en de 

vissersgemeenschap. Het onderzoek eindigt met een opsomming van waardevolle 

elementen uit de architectuur in de Algarve, zoals de platibanda’s, schoorstenen, 

organisatie van de binnenpatio, de toepassingen van het materiaal kalk, de gewelven in 

kerken en kapellen en de kozijnen met de typische zonweringen. Elementen die ook nu 

nog “beeldbepalend” zijn in toeristische dorpen en steden in de Algarve en op de 

expositie in het museum van Olhão rijkelijk aan bod komen.

 

Het in twee dikke boeken gepubliceerde regionale architectuuronderzoek uit 1961 

veranderde niet alleen het architectuurdebat maar ook de architectenpraktijk in 

Portugal. Vooral de spontane architectuur en het gebruik van natuurlijke en traditionele 

materialen en de daarbij horende details maakte indruk en betekende meer aandacht 

voor traditionele bouwmaterialen, kleinschaligheid, culturele elementen en inpassing in 

het landschap.  Een van de onderzoekers verbeelde het als volgt: We gingen op zoek 

naar de 5 punten van Le Corbusier, die stonden voor moderniteit, maar kwamen uit bij 

Frank Lloyd Wright en Alvar Aalto. 

 

Het verslag van Fernando Távora, die bij de voorbereidingen van de presentatie voor 

president Salazar betrokken was, geeft een mooie inkijk over de verhouding populair &populair &  

modernismemodernisme in het Portugal van die tijd. Tijdens de presentatie van het grote 

onderzoek, dat voorafgaand aan een aantal minister werd getoond, kwam een dia langs 

van een aaneengesloten rij witte huizen met krachtige schoorstenen uit de Alentejo. 

“Wat mooi, het lijkt wel moderne architectuur”, zei een van de ministers. Waarop Távora 

zei “Inderdaad minister, het onderzoek toont juist de grote overeenkomsten aan tussen 

de populaire- en de moderne architectuur”. Waarop de minister zei: “Meneer de“Meneer de  

architect u mag dat rustig denken, maar wilt u het morgen vooral niet tegenarchitect u mag dat rustig denken, maar wilt u het morgen vooral niet tegen  

dr. Salazar zeggen.”dr. Salazar zeggen.”  
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Clube de Cinema de OlhãoClube de Cinema de Olhão

De Clube de Cinema de Olhão (CCO), die is ondergebracht in het gebouw van de

Sociedade Recreativa Progresso Olhanense, vertoonde afgelopen week weer een

schitterende film. Deze keer was het de beurt aan Cold War / Guerra Fria van regisseur

Pawel Pawlikowski, waarmee hij dit jaar de prijs als beste regisseur van het filmfestival

te Cannes wegsleepte. Het gebouw van dit jaar 100 jaar bestaande Sociedade Recreativa

Progresso Olhanense - niet te verwarren met RE-Creativa 14 die wat verder op zit -

zetelt op bovenverdieping van een statig pand aan de Avenida da Republica 69 met

eronder een grote Chinese winkel met gebruikelijke prullaria. Het is een van de mooiere

eclectisistische gebouwen van begin 1900 met zijn trotse, brede deuropeningen op de

begane grond en zijn frivole glaspartijen met fijne kozijndetails in fraaie natuurstenen

omlijstingen op de verdieping, gemarkeerd door een doorgaand open balkonhekwerk dat

oogt als kantwerk en in dezelfde vorm terugkomt in de bovengelegen platibanda. Als

beëindiging wordt de compositie nog in twee losse balkons om de fraai versierde

afgeronde hoek naar de Rua General Humberto Delgado doorgezet.

 

Via een mooi uitgesleten hardstenen trap die meteen na de twee klapdeuren begint kom

ik op de bovenverdieping waar ik een verrassend grote ruimte aantreft, die aan de

voorkant de sociëteitsruimtes bevat en aan de achterkant een filmzaal voor wel meer

dan 200 personen. De vergane glorie komt me op de trap al tegemoet met de

afbladerende en krullende verf die eens de mooie en hoge plafond met versieringen en

lampen uit lang vervlogen tijden liet stralen. Overdag is de sociëteit geopend van 14.00

tot 19.00 uur. Er is een buffet met keukentje waar de beheerder, die vanwege zijn zieke

vrouw niet altijd op tijd open kan zijn, drank en hapjes klaarmaakt. Er is een lichte

ruimte met brede openslaande glazen deuren naar het balkon, die uitkijkt op de Avenida

da Republica, die ik wel eens gekscherend de “kleine Ramblas" noem. Hier zitten

overdag mannen met verweerde koppen aan kale tafeltjes domino te spelen en te

kaarten. Er hangen briefjes aan de muur met de mededeling dat rotzooi maken op de

vloer niet geaccepteerd wordt en dat de TV in de bibliotheek/leesruimte, met in de

kasten oude en vergeelde encyclopedieën, alleen door de beheerder mag worden

bediend.

 

 

Iedere woensdagavond om 21.30 uur is er filmclub en is het gebouw in handen van de

vrijwilligers die er voor zorgen dat het internationale aanbod van Art-movies niet aan

Olhão voorbij gaat. Bij de ingang van de zaal met balkonloges staat een doos voor een

vrijwillige bijdrage want de entree is gratis. De zaal, gevuld met twee rijen beklede

opklapstoelen uit de jaren 50, heeft een lichte muffe geur die je bij zo’n zaal verwacht.

Als het publiek - zo’n 25 in getal - verdeeld over de zaal heeft plaatsgenomen start de

voorvertoning van de films van de komende weken. Wanneer het licht - middels een

brocante oude kroonluchter in het midden van de zaal - weer aan gaat, leidt de

organisator de film van de avond in. Guerra Fria is gevoelige film over de

onmogelijkheden van de liefde en de strijd tussen twee verschillende mensen en hun

werelden in het Polen van de jaren 50. Hij is voorzien van mooie muziek die varieert van

folkloristische koormuziek tot bebop jazz. Het hoogtepunt is als de geliefde van de

hoofdpersoon, zangeres Zula een oud Pools liefdeslied dat ze in het begin van de film op

traditionele wijze zingt, na veel omzwervingen in Parijs in een Jazzversie ten gehore

brengt. Kippenvel, maar dat krijg ik ook van de ambiance die rondom de filmzaal en het

sociëteitsgebouw hangt. Het is alsof de tijd weer even stilstaat en ik in de

Forumbioscoop vanuit mijn jeugdjaren in Sittard sta. Als ik na afloop de stenen trap

afloop en door de klapdeuren op een winderige nachtelijke boulevard uitkom is veel

horeca al dicht. Alleen het verderop gelegen Cafe Espanha zit bij helemaal vol en er

wordt nog druk tv gekeken. Er volgt nog een laatste blik naar de verlichte

bovenverdieping, waar de organisator van de cineclub afscheid neemt van de laatste

gasten en daarna net als iedereen in de nacht van Olhão verdwijnt.
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"Een huis in de Algarve""Een huis in de Algarve"

Tags:

isolatie verwarming zon ventilatie

 

ZON - VERWARMING - ISOLATIE:ZON - VERWARMING - ISOLATIE:  

 

Omdat het aantal zonuren in de Algarve hoog is denken de meeste kopers en bouwers

van een huis in de Algarve vaak dat "verwarming" maar een bijzaak is hier. In Nederland

of België hebben we bijna altijd goed verwarmde huizen, omdat we ook altijd genoeg kou

hebben. In de Algarve kan het buiten het zomerseizoen 's morgens en 's avonds nog

behoorlijk fris zijn. De Portugees doet een jas aan en heeft altijd wel een houtkachel

waar hij zijn eigen "lenha (= brandhout)" kan verstoken. Een goed verwarming systeem

is dus heel belangrijk hier voor een goed leefklimaat. De gebruikelijke airco's, die hier

ook als verwarming gebruikt worden, geven met hun warme luchtstromen niet altijd een

prettig resultaat. Een goede hout- of pellet kachel of een cv-installatie doen dat al

stukken beter. Vloerverwarming is heel prettig maar heeft wel een langere opwarmtijd.

Vocht is een ander probleem waar je hier vaak tegenaan loopt. Isolatie van bestaande en

ook nieuwe huizen is vaak niet van het niveau dat we b.v in Nederland gewend zijn.

Bestaande woningen hebben vaak een vochtprobleem zeker bij periodes van langere

regenneerslag. Dubbele beglazing is soms van een minder niveau en ventilatie van

leefruimtes staat nog helemaal in de kinderschoenen. Genoeg om op te letten dus bij

een aankoop of een bouwopdracht.
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Convento das Bernardas Tavira, een kansConvento das Bernardas Tavira, een kans
die maar één keer voorbijkomt.die maar één keer voorbijkomt.

 

Het voormalige klooster Convent das Bernardas in Tavira behoorde toe aan de Orde van

de Cisterciënzers. Het omvat 500 jaar historie en was in zijn tijd het grootste

kloostergebouw in de Algarve. Gebouwd in opdracht van koning Manuel I was het 300

jaar lang de basis voor de nonnen van het Bernardes Convent die bekend stonden om

hun op basis van ei gefabriceerd snoepgoed, toffees en religieuze iconen. Het vierkante

grondplan was typisch voor de stijl van de Cisterciënzers en omvatte 2 kloosters en een

kerk. Tijdens de grote aardbeving van 1755 raakte ook dit gebouw - zoals zo vele in

Lissabon en de Algarve - zwaar beschadigd. De imposante hardstenen ingangspartij - in

laat-gotische of Manuel stijl - overleefde de aardbeving en de diverse aanpassingen

later en is nog steeds bepalend voor het markante gevelbeeld naar de stad. Nadat de

nonnen het klooster verlaten hadden werd het in 1834 via een openbare veiling verkocht

aan een fabrikant die er jarenlang een deegfabriek in had.

 

Toen de firma Entrepots het pand in eigendom kreeg vroegen ze architect Eduardo

Souto de Moura om een plan te maken voor de restauratie en omzetting naar 76

appartementen van T0-T3. In 2012 kwam het project gereed en werd gestart met de

eerste verkoop. Het complex bezit naast de 67 appartementen een tweetal zwembaden,

waaronder een met zoutwater op de binnenhof. Architect Eduardo Souto da Moura is er

ondanks de noodzakelijke ingrepen op een geweldige manier in geslaagd de oude

besloten sfeer van het kloostergebouw in stand te houden. Door zorgvuldige openingen

in de oude kloostermuren aan te brengen weet hij toch genoeg daglicht binnen te krijgen

om ook aan wooneisen van een eenentwintigste eeuwse bewoner te voldoen. De

inrichting en afwerking van dit complex behoren tot de absolute top, zoals je dat ook van

een architect die in 2011 werd bekroond met de Pritzkerprijs - de Nobelprijs voor

architecten - mag verwachten.

Op de binnenhof van het complex strijden moorse- en middeleeuwse sferen om hun

schoonheid rondom een uitbundig met groen en palmen omzoomd zwembad, dat nog

het meeste doet denken aan een filmlocatie uit duizend en een nacht. Als je dan plots

aan het einde van de de binnenhof de doorkijk met boog ervaart, die als een

landschappelijk kader van de eenzame boom verderop in de zoutpan dient, begrijp je

waarom Souto de Moura voor dit project de prestigieuze “Prêmio Europeu de

Intervenção em Patrimônio Arquitetônico 2017” kreeg. Voor de projectontwikkelaar

Entrepots kwam deze prijs echter te laat om de verkoop van de appartementen, die door

de crisis bijna was stilgevallen, omhoog te stuwen. Na de nodige rechtzaken met de

financiers, waarbij de verkoop helemaal stil viel heeft nu de bank van de ontwikkelaar

de verkoop van de nog beschikbare panden in handen en worden de appartementen

vanaf bruto 95m2/netto 60 m2 en een prijs van € 240.000 o.a. via de site van

www.housingalgavre.com opnieuw in de markt gezet. Voor beleggers in

vakantieappartementen en voor kopers op zoek naar iets bijzonders een kans die maar

één keer voorbij komt.

Video: https://youtu.be/uqd0JrAeeYI

Archdaily: https://www.archdaily.com/643576/convento-das-bernardas-eduardo-souto-

de-moura
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Wanneer je naar een woning in

aanbouw kijkt hier in Portugal, lijkt

het soms net op het “Dominohuis” uit

1915 van LeCorbusier. Vaak zijn de

kolommen wat talrijker en staan er

wat meer betonmuren tussen. Het is

het principe van een

“betonskeletbouw”, waar de

dragende functies via balken, vloeren

en kolommen naar de fundering

worden overgebracht. Dit in tegenstelling tot b.v. de gebruikelijke traditionele

woningbouwmethodes in Nederland, die vaak uit dragende (metselwerk)wanden

bestaan. Het gebruik van (beton)skeletbouw heeft in Portugal als voordeel dat het beter

bestand is tegen aardbevingen.

 

 

In Lissabon werden in de Baixa, na

de grote aardbeving van 1755, de

nieuwe gebouwen op een

aarbevingsbestendige manier

opgebouwd in “Pombaline” stijl. Deze

bouwstijl is genoemd naar de

Marquês de Pombal - de onbetwiste

leider van zijn tijd - die met

voortvarendheid de wederopbouw

van Lissabon aanpakte. De

Pombaline stijl maakte gebruik van houtskeletbouw – vakwerkbouw met diagonalen -

die de stabiliteit van het gebouw verhoogde en daardoor aardschokken beter kon

opvangen. Marquês de Pombal regelde niet alleen de wederopbouw van Lissabon na de

aardbeving, maar bepaalde b.v. ook de hele nieuwe opzet van een stadje als Villa Real de

Santo António hier in de Algarve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een “eigentijdse” éénlaagse woning

in Portugal heeft meestal een aantal

betonnen kolommen met daarover

heen een “viga geral (= betonbalk) ”,

die weer het dak draagt. De vlakken

tussen de kolommen worden

meestal opgevuld met metselwerk

en kozijnen. Vroeger met metselwerk

van slechts één blok dik, maar

momenteel gelukkig steeds vaker

met een spouwmuur bestaande uit keramische- en/of betonbouwstenen met een

isolatielaag ertussen. Of de variant met isolatie aan de buitenkant. Daarna wordt alles

aan twee kanten afgewerkt met stucwerk. Bij een woning uit meerdere lagen worden er

natuurlijk nog betonnen verdiepingsvloeren en trappen toegevoegd. Ieder keer als ik

weer zo’n bouw bezoek denk ik: “Lijkt het maar zo of mis ik nou iets.” In Nederland wordt

alles aan leidingen wat vooraf ingestort kan worden al bij het bekisten aangebracht. In

Portugal ziet alles er na het bekisten vaak nog ‘maagdelijk” uit, ook nadat alle

metselwerk erin zit. Daarna komen de frezers en hakkers en worden meestal pas alle

leidingen erin geplaatst……
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Het schijnt dat de Portugese

troonpretendent; de hertog van

Bragança nog vóór Prins Charles van

Engeland een poging heeft gedaan de

moderne architectuur hier af te

branden. Prins Charles heeft nog met

behulp van de Luxemburgse

architect Léon Krier het traditionele

dorp “Poundbury ontwikkeld op het

landgoed van de hertog van Cornwall

als antwoord op de in zijn ogen zo

verfoeide naoorlogse vorm van

stadsplanning. Van de hertog van

Bragança zijn geen plannen bekend.

 

Cago Rosa gebouw van Manuel Gomes da Costa in Faro - 1956Cago Rosa gebouw van Manuel Gomes da Costa in Faro - 1956

Wanneer we het naoorlogse modernisme in Portugal en met name in de Algarve

beschouwen kunnen we niet voorbijgaan aan de vele bouwwerken van architect Manuel

Gomes da Costa. Deze in Villa Real de Santo Antonio geboren en in Porto opgeleide

architect heeft in de Algarve en met name in Faro, sinds zijn afstuderen in 1949, een

duidelijke stempel van het Portugese modernisme achter gelaten. Hij behoort samen

met Manuel laginha (Loulé) en António Vicente Castro (Lagos) tot de in Porto opgeleide

“moderne” architecten die na hun studie terugkeerden naar de Algarve om hier hun vak

uit te oefenen. Manuel Gomes da Costa is de bekendste pionier van het drietal. Zijn

oeuvre bevat een 400-tal projecten, waaronder overheidsgebouwen, winkels, woningen

en… ook een kerk; die van Santa Luzia – Tavira. Hij stopte met zijn praktijk, die hij altijd in

zijn eentje had gevoerd, in 2002. Veel van zijn kenmerkende en markante

woningbouwprojecten - die vooral opvallen door hun pure en zuivere stijl - vind je

voornamelijk in Faro maar ook in Villa Real de Santo Antonio, Olhão en Tavira. Hij

overleed vorig jaar op 95-jarige leeftijd. Een van zijn bekendste projecten die o.a.

herinneringen oproepen aan Braziliaanse architectuur – hij was een bewonderaar van

architect Oscar Niemeyer - is het uit twee appartementen bestaande woonblok in Faro,

dat hij ontwierp voor de uit Venezuela teruggekeerde Alfredo Cago Rosa. Dit gebouw is

de belichaming van een geslaagde poging om met behulp van het gebruik van moderne

materialen en door middel van beweging en variatie een lichte eigentijdse versie van de

vaak zwaar uitgevoerde ‘traditionele’ woongebouwen neer te zetten.

IIn Nederland kennen modernistische gebouwen, vanwege de klimatologische

omstandigheden, aanzienlijk meer bouwkundige problemen dan dit soort gebouwen in

zuidelijkere streken. Bij ons leveren ongeïsoleerde en in gewapend beton uitgevoerde

wanden met name door de koudebruggen – overgangen tussen de koude buitengevel en

de warme binnenkant met de daarbij optredende inwendige condensatie – de nodige

problemen op. Zoals bij het voor vele miljoenen gerestaureerde Sanatorium Zonnestraat

van architect Duiker in Hilversum. Het was een voorbeeldproject van het Nieuwe

Bouwen in gewapend beton. In Portugal echter spelen deze bouwkundige problemen

vanwege het klimaat een stuk minder maar is het toch belangrijk de juiste detaillering –

van wanden, vloeren en isolatie - niet uit het oog te verliezen.

Het boek Algarve Building: Modernism, Regionalism and Architecture in the South of

Portugal, 1925-1965 van Ricardo Agarez geeft een mooi overzicht van de "moderne"

architectuur tijdens de jaren 1925-1965 in de Algarve
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Cultuurfabriek of MoneymakerCultuurfabriek of Moneymaker
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ARCAM

industrieel monument

In 1998 koopt de gemeente Faro onder leiding van de PS (Socialistische Partij) de

Fábrica da Cerveja gelegen aan het Largo de São Francisco aan de zuidrand van de

ommuurde en historische Vila-Adentro in Faro. Een industrieel gebouw in geel/bruine

kleur dat hoog uittorent boven de omwalling waar eens het historische “O Castelo”

stond. De koopprijs bedraagt € 1.000.000,- en de planning is om er een museum van te

maken. In 2011 zet de gemeente Faro onder nieuwe leiding van de PSD (Sociaal

Democratische Partij) een hele partij gemeentelijk eigendom - waaronder het nodige

erfgoed - in de verkoop en hoopt zo het gat van € 48 miljoen in de gemeentebegroting te

verkleinen. Op de lijst staat ook de Fábrica da Cerveja die € 2,5 miljoen moet opbrengen.

Op de plaats van de Fábrica da Cerveja stond in de 9e eeuw - de tijd van de Moorse

overheersing - een Islamitische citadel. Ze had een rechthoekige vorm met 4 torens op

de hoekpunten. Na de christelijke veroveringen in 1249 werd de vestigingswerken

rondom Vila-Adentro aangepast en werd de islamitische citadel opgenomen in O

Castelo. O Castelo kreeg een militaire functie en diende zo in de 18e eeuw als

onderkomen voor het Regiment van de Artillerie van het Koninkrijk Algarve. Als in 1887

de verdedigende functies vervallen in verband met de modernisering van de artillerie en

vestingmuren geen zin meer hebben worden er diverse werkplaatsen gevestigd. Er is

ook een firma uit Porto die er een distilleerderij begint.

De transformatie naar een industriegebied zet hiermee in en krijgt zelfs een ingrijpend

vervolg als in 1923 een nieuwe weg - Rua Nova do Castelo - dwars door O Castelo wordt

aangelegd. Op deze manier worden de toevoerroutes naar de nieuwe industrieën in het

gebied vergemakkelijkt. De prijs hiervoor is de sloop van een deel van de middeleeuwse

monumentale stadsmuur compleet met toren. Tussen 1935 en 1940 wordt een aanvang

gemaakt met bouw van het industriële complex van de de Fábrica da Cerveja, zoals die

er heden ten dage nog vrij ongeschonden bij staat.

De Companhia Fábrica da Cerveja Portugália bouwt hier, onder leiding van een Italiaanse

ingenieur, een van de eerste moderne fabrieksgebouwen in gewapend beton. Vanwege

het brouwproces is voor de bovenste verdieping een hoogte van 18,90 m vereist.

Hetgeen de functionele reden is dat het gebouw zo dominant boven de oude

middeleeuwse stadsmuur uitsteekt. Ondanks dat de fabriek een concessie heeft tot

1968 heeft ze nooit als zodanig gefunctioneerd. Al snel zijn er aankopen en overnames

van andere brouwerijen, en de bierproductie wordt al snel naar Lissabon verplaatst. In

1991 wordt de fabriek nog voor een deel gebruikt door Cevisul – Sociedade Distribuidora

de Cerveja e Vinhos do Sul en in het andere deel huist het Regimento de Infantaria do

Sul. In 1998 tenslotte koopt de gemeente het gebouw met het doel er een museum te

vestigen.

Klik op de pijl om de video van Fábrica da Cerveja Faro - tijdens de 7e Algarve Design

Meeting te zien.

Sinds een paar jaar wordt het meest zuidelijke gedeelte van de Fábrica da Cerveja in

Faro gebruikt door de ARCAM – De Associação de Músicos - die er muziekgroepen en

optredens faciliteert. Geregeld kun je er op de binnenplaats onder het genot van een

glas wijn of bier genieten van live-optredens. Het links ernaast gelegen gedeelte van de

Fábrica da Cerveja wordt wat minder vaak gebruikt. Soms is er een expositie, maar

gelukkig is dit gedeelte nu al een paar jaar de terugkerende locatie van de Algarve

Design Meeting (ADM) van Universiteit van de Algarve (UAlg) Dit jaar van 20-27 mei. Een

mogelijkheid dus om het gebouw te ontdekken en te bezoeken. Het is een markant en

iconisch industrieel gebouw dat van belangrijke betekenis is voor deze periode in de

geschiedenis van Faro. Het is spectaculair om boven op het dak te staan en over Ria

Formosa uit te kijken en te denken aan al het bier dat hier gebrouwen had kunnen

worden.

De toekomst van de Fabrica blijft een vraagteken. ARCAM zit er tijdelijk. Het is niet

bekend of de gemeente nog steeds wil verkopen en met de gemeenteraadsverkiezingen

in aantocht zou alles weer kunnen veranderen. Voor een koper is de vraagprijs aan de

hoge kant, want je moet heel wat investeren om het gebouw op de juiste wijze aan

huidige tijdseisen aan te passen. Welke invulling je ook kiest. Een culturele invulling voor

de UAlg is misschien de beste oplossing voor de stad en de universiteit. Jonge mensen

in het hart van de oude stad…het zou er kunnen gaan swingen. Een jonge

universiteitsstad als Maastricht heeft duidelijk bewezen hoe je met het invullen, van

leegstaande - monumentale - gebouwen in de stad door de universiteit, weer reuring in

een oude binnenstad kunt brengen. Een impressie van het gebouw en hoe UAlg dat

invult met hun Algarve Design Meeting kunt u in de bovenstaande video zien. Deze hele

week is het nog mogelijk de fabriek te bezoeken. Er is een expositie en zijn er dagelijkse

programma’s met workshops etc.

(zie https://www.facebook.com/events/164001520798700/)
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Gezamenlijk wonen, in een voormaligeGezamenlijk wonen, in een voormalige
Pousada…Pousada…

Het is een rustige en zonnige zondagmorgen als ik door de initiatiefnemers Stig

(Jørgensen) en Morten (Haastrup) van het coöperatief woonproject wordt rondgeleid

door de voormalige Pousade (soort luxe hotel) van São Brás de Alportel. De Pousada van

São Brás was een van de eerste van een aantal door de staat gebouwde nationale

Pousadas en werd in het jaar 1944 geopend om mede het beginnende toerisme in

Portugal te ondersteunen. Er was in die tijd nog de nodige discussie over de plek voor

deze Pousada (Sao Bras ligt niet direct aan zee) en er waren dus de nodige stemmen

voor een locatie wat dichter bij zee, want het moest tenslotte het visitekaartje van de

Algarve worden. Maar het werd toch deze panoramische heuvellocatie in Sao Bras, met

zijn verrassend uitzicht op het landschap richting zee. Voor de Pestana groep was deze

Pousada jarenlang een van hun topattracties totdat in 2010 ondanks de vele

aanpassingen en uitbreidingen de rek er uit was.

De gemeente - als eigenaar - verkocht het in 2014, voor iets minder dan 1 miljoen euro,

aan een Deense organisatie, die er met de naam “Coração do Algarve” een coöperatief

woongebouw van maakte. In de Portugese kranten wordt het een time-share project

genoemd, maar het is een project met gezamenlijk bezit waarin ieder voor niet meer

verantwoordelijk is dan voor het inkoopdeel. Een “inkoopdeel” kost D.kr 135.000,- (€

18.154,-) en geeft recht op 12 weken genot van een appartement met 1 slaapkamer. Bij

2 of 3 slaapkamers ben je het dubbele kwijt. Naast de appartementen zijn er nog de

nodige gezamenlijke ruimtes, zoals een eetzaal met keuken (geen restaurant),

recreatieruimtes, een zwembad en terrassen. Een snelle rekensom levert voor de 14

appartementen met 1 slaapkamer en de 15 appartementen met 2/3 slaapkamers een

inleg op van iets meer dan 2 miljoen euro. Blijft er dus een dik miljoen euro over om de

Pousada te verbouwen. Voor de bijna 3000m2 van het complex komt dat neer op ca.

€350/m2. Geen budget om meteen luxe dingen mee te doen. De verbouwde

appartementen zijn samengesteld uit een bestaande hotelkamer of uit twee

samengevoegde hotelkamers. Hetgeen helaas maar beperkte ruimtelijke

appartementen oplevert. Een deeleigenaar betaalt verder nog onderhoudskosten en

kosten voor verbruik voor iedere 12-weekse periode. Er zijn mensen die 4 aandelen

hebben en zo het hele jaar door gegarandeerd een plek in de Pousada hebben. Voor de

rest is het veel vergaderen en afstemmen van beleid op persoonlijke wensen en

gezamenlijk gebruik.

 

Het is tijdens de rondleiding duidelijk

dat hier een enthousiaste club

mensen aan het werk is, waarbij veel

door de leden zelf wordt gedaan. Er

zijn plannen om op den duur een

zorgcomponent in te huren om ook

de ouder wordende mens (de meeste

leden zijn niet meer piep) tegemoet

te komen. Voor de verbouwing die nu

plaats vindt, is echter een Portugese

aannemer ingehuurd, die driftig aan

de slag is met het renoveren van de

kamers tot appartementen. Het geeft

wel de nodige overlast van tijd tot tijd, want de vakantieverhuur gaat gewoon door. Voor

mensen die er meer van willen weten voeg ik de website bij (in het Deens), maar je kunt

ook de Engelse versie instellen. Misschien geen slecht idee om in Portugal met een paar

vrienden of gelijkgestemden een mooie Quinta te kopen en op den duur - voor de oude

dag - een kok en een verpleegster erbij in te huren. Kun je toch weer jaren vooruit……

www.andelshotellet.dk
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Hoe wonen de mensen in de Algarve?Hoe wonen de mensen in de Algarve?

Tags:

wonen algarve woonkamer eetkamer keuken badkamre hal terras

Met deze interessante vraag hield een groot meubelconcern zich bezig voordat ze hun

vestiging openden in het zuiden van Portugal. Ze gingen op onderzoek uit en deden de

volgende ontdekkingen.

Algemeen:Algemeen:

Huizen zijn net zo verschillend al de mensen die erin wonen. Regionale verschillen zijn

meestal af te lezen aan leefstijlen, gebruik, bouwvoorschriften en andere factoren. Zo is

73% van de bewoners van de Algarve eigenaar van hun huis en is dit huis van gemiddeld

107 m2 groter dan een doorsnee huis in Lissabon of Porto. Dit levert een familie in het

zonnige Algarve echter niet alleen meer comfort, maar ook hogere inrichtingskosten op.

Van alle appartementen is 30% geschikt voor 2-3 personen en 23% voor 4 personen of

meer. Van alle huizen is 25% vrijstaand, waarvan 22% semi-vrijstaand. Van de

huishoudens bestaat 42 % uit 3 of meer personen, 33% heeft een

tweepersoonshuishouden en 25% is alleenstaand. Wat betreft kinderen heeft elk kwart

van de huishoudens kinderen tussen 0-4, 5-9, 10-14, en 15-19 jaar oud.

Woon- en eetkamer:Woon- en eetkamer:

Net als in heel Portugal, heeft 63% van de huishouden tussen Villa Real de Santo

Antonio en Sagres een geïntegreerde woon- en eetkamer. Waarbij 35% aangeeft de

eetkamer geregeld samen te gebruiken en 65% alleen maar als ze gasten hebben. De

woonkamer wordt gebruikt voor ontspanning, TV, videospelletjes en lezen en als

verblijfsruimte met familie en vrienden. Hierdoor hebben woningen in de Algarve vaker

meer sofa’s, meestal een 3-zitters in donkerkleurig kunstleer.

 

 

KeukenKeuken

De meeste families in de Algarve gebruiken hun maaltijd in de keuken. In 81% van de

gevallen is die keukentafel langer dan 1 m, tegenover 62% landelijk. Ook met 87% van

de huishoudens in het bezit van een koel- diepvriescombinatie scoren de inwoners van

de Algarve hoger dan de rest van het land. 3/4 van de mensen kookt iedere dag thuis en

brengt daarvoor per dag 2 1/2 uur en in het weekend 3 uur in de keuken door. Er wordt

niet alleen gekookt in de keuken. Er worden ook gesprekken (51%) gevoerd, TV (28%)

gekeken, gasten (19%) ontvangen, huiswerk (10%) gemaakt en van hieruit gewerkt

(10%).

De halDe hal

Van de huishoudens heeft 68% een hal bij de ingang en is deze 3,4 m2 groot. Ruimte dus

om nog meer spullen aan te schaffen en om het vooral “gezellig” te maken. Licht en

natuur is hierbij van belang. 2/3 van de ondervraagden wil spaarlampen, 22% kunstlicht,

en 16% bloemen en planten.

Slaap- en kinderkamers 

 

Deze kamers wordt door de meeste mensen gebruikt om de dag mee te beginnen en te

eindigen, maar ook om te lezen (45%) en TV te kijken (43%). Bij de afwerking van de

ruimtes heeft donker hout vaak de voorkeur. In bijna 2/3 van de gevallen heeft de

slaapkamer een raam in het midden van de buitenmuur. 31% van de slaapkamers heeft

een balkon- of terrasraam.

 

Bijna alle kinderen hebben een eigen kamer in de ouderlijke woning die gemiddeld 11,6

m2 groot is. Er staan in de Algarve echter minder TV’s en spelconsoles dan in de rest

van het land. Omdat kinderen graag op de vloer spelen is de keuze van de

vloerbedekking natuurlijk belangrijk. De meubels van de kamers hebben alle kleuren

van blauw tot paars, maar ook grijs en beige zijn in trek.

 

 

BadkamerBadkamer

Alhoewel in de badkamer het waterverbruik het hoogste is in huis, is slechts 18% van de 

badkamers in deze regio voorzien van waterbesparende apparaten. Gemiddeld is een 

badkamer in de Algarve 7,3 m2 en heeft naast een toilet meestal een 

eenpersoonswasbak, een bidet (82%) en een bad (77%) / douche (23%). Interessant is 

dat slechts 11% aangeeft in deze ruimte ook hun mobieltje of tablet te gebruiken 

tegenover 23% in de rest van het land.

 

Balkon en TerrasBalkon en Terras

Van alle woningen in de Algarve heeft 44% een balkon, meer dan in de rest van het land. 

Ze kunnen het hele jaar door gebruikt worden. Behalve voor ontspanning dienen ze ook 

om de was op te hangen. Op 27% van de balkons staan stoelen en in 14% staat er ook 

een tafel. 14% van de onderzochte woningen bezit een “gesloten” balkon, dat in 2/3 van 

de gevallen als opslag dient en in 12 % als werkplek wordt gebruikt. Karakteristiek zijn 

de bijna overal aanwezige “hangende zonweringen” om zo de felle zon te temperen.  

Werken doet slecht 1% op het balkon. Wel worden de terrassen (20%) bij de woningen 

vooral gebruikt om er te grillen en buiten te eten.

 

 (Bron: Blog Algarve-Explorer)
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MODULAIR BOUWENMODULAIR BOUWEN

Tags:

modulair eames prefab houtskeletbouw jular casa de madeira framehouse

modiko kitur fazatuacasa

Al jaren roept de bouwwereld dat er een verschuiving van de bouwplaats naar de fabriek 

plaatsvindt. De praktijk is vaak nukkiger dan de werkelijkheid. Er wordt nog steeds, 

zeker in Portugal, traditioneel gebouwd, maar ook hier rukt het Modulaire bouwen op. 

Als student bouwkunde herinner ik me een tentoonstelling met het werk van de 

architecten Ray en Charles Eames en het door hun gebouwde en bewoonde modulaire 

huis uit 1949. Samengesteld uit prefab elementen en gekocht bij  de 

bouwmaterialenhandel. Het leek wel een droom, gewoon je huis in stukjes kopen bij de 

bouwmaterialenhandel en het dan zelf in elkaar zetten. De Eames zijn er hun hele leven 

tot aan hun dood in blijven wonen.

 

Modulair bouwen kent verschillende varianten, maar de bekendste is de houtskeletbouw 

variant in “dozen” of ‘panelen”.  Zo’n doos of paneel wordt in de fabriek gemaakt en op 

de bouwplaats in elkaar gezet en daarna - afhankelijk van het afwerkingsniveau bij het 

verlaten van de fabriek - verder afgewerkt. In portugal zijn er verschillende leveranciers 

van modulaire concepten. 

 

 

JULAR JULAR (www.jular.pt)

Jular is een familiebedrijf dat al 35 

jaar in de houtbouw zit en biedt 

verschillende types modulaire huizen 

aan. Het bekendste is het door de 

architecten Appleton & Domingus 

ontworpen Treehouse De modules 

bestaan uit ‘dozen’ van 22m2 die 

geschakeld worden. De kleinste variant heeft twee modules en is 44m2, de grootste 

heeft 12 modules en is 264 m2. Modulair bouwen is bij Jular niet goedkoop. De kosten 

voor een Treehouse variëren volgens opgave van de fabrikant tussen de 

€ 750/m2 en €1200/m2 zonder IVA, maar dan wel compleet afgewerkt.

 

 

 

 

CASAS DE MADEIRACASAS DE MADEIRA 

(www.casasdemadeira.com)

Casas de Madeira heeft verschillende 

standaard modellen, die als 

bouwpakket te koop zijn. Er zijn 

momenteel aanbiedingen met 

korting van b.v. model Verona van 

100m2 voor € 20 811,60 incl. IVA. 

Montagekosten zijn niet inbegrepen 

en kunnen op verzoek aangevraagd 

worden voor ieder model.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMEHOUSEFRAMEHOUSE (www.frame-

house.eu)

Framehouse zit niet in Portugal maar 

in Riga (Letland) en levert al jaren 

prefab huizen door heel Europa. Iets 

voor de zelfbouwer op zoek naar een 

goedkoop “frame”, maar er moet dan 

wel nog het nodige afgewerkt 

worden. Factory kit no 265 van een 

woonhuis van  265m2 kost € 27.900,- maar bestaat  alleen uit ruwe buitenwanden, de 

binnenwanden en de draagstructuur. Afwerken etc. moet je zelf doen. Reken wel op

€ 2.500,- extra bezorgkosten voor Portugal. Behalve standaard modellen is bij 

Framehouse ook maatwerk mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

Vraag altijd of je een voorbeeldproject mag bezoeken en verzeker je van deVraag altijd of je een voorbeeldproject mag bezoeken en verzeker je van de  

nodige certificaten en keurmerken t.a.v maatvastheid, droogteklasse, etc.nodige certificaten en keurmerken t.a.v maatvastheid, droogteklasse, etc.

 

Andere fabrikanten van Modulaire woningen in Portugal zijn:Andere fabrikanten van Modulaire woningen in Portugal zijn:

MODIKO (www.modiko.pt)

KITUR (www.kitur.pt)

FAZATUACASA (vanguardoption.com)
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Onder architectuur gebouwd......Onder architectuur gebouwd......

Tags:

architectuur raul lino architect

 

 

 

 

 

 

Deze stadsvilla in Tavira (1932) 

vermeldt met trots de naam en foto 

van de architect van deze 

monumentale woning. Ze is te koop 

en een van de "tweelingwoningen" 

die architect Raul Lino (1879-1974)  

ontwierp voor de erfgenamen van 

een belangrijke familie in Tavira. Hij 

was een van de beroemdste 

Portugese architecten van zijn tijd, 

die een architectonische smoel aan 

de "Estado Novo" van dictator 

Salazar gaven. Naast de 700 

gebouwen die hij ontwierp - 

voornamelijk in en rondom Lissabon 

- schreef hij voor diverse tijdschriften 

en schreef hij ook ook boeken zoals 

o.a. "A Casa Portuguesa" .

 

Wat mag u verwachten als u inWat mag u verwachten als u in  

Portugal met een PortugesePortugal met een Portugese  

architect in zee gaat.?architect in zee gaat.?

De Portugese bond van Architecten zette in een overzicht de werkzaamheden van een 

architect op een rij. Per architect zijn er afwijkingen mogelijk in de aangeboden 

werkzaamheden. 

 

Fase 1Fase 1. Verkenning of Bepaling van het Programma van Eisen.

De uitgangspunten voor het ontwerp, doelstellingen, programma van eisen, 

basisprincipes van bouwsystemen en afwerkingseisen.

 

Fase 2Fase 2. Voorontwerp - te vergelijken met VO in Nederland.

Schetsen en concepten. Toetsen bestemmingsplan en bouwvoorschriften.

 

Fase 3.Fase 3. Architectonisch ontwerp - te vergelijken met DO in Nederland

Dit onderdeel gericht op aanvraag bouwvergunning bij de gemeentelijke overheid is 

gesplitst in 

3 sub-onderdelen:

 

*  Verkrijgen vergunning

 

*  Uitvoering van het project

 

*  Coördinatie en controle van het project

 

Om de mate van gedetailleerdheid van iedere ontwerpfase aan te geven kan dit 

overzicht

uit Handboek Openbare Werken TCU behulpzaam zijn:

 

 

Naast deze werkzaamheden zijn er nog diverse andere werkzaamheden die niet bij de 

architectenwerkzaamheden behoren maar wel gedaan moeten worden zoals o.a. 

"goedkeuring project`', "landmeten" en  "constructieberekeningen".

 

Vroeger waren er net als in Nederland tabellen met architectenhonoraria (%) voor de 

diverse soorten werkzaamheden, maar die hanteert men niet meer. Reken op gemiddeld 

10% van de bouwkosten voor de architectenkosten.
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Over putdeksel in Chandigarh & Over putdeksel in Chandigarh & LeLe
Corbusier en een wandeling door de stadCorbusier en een wandeling door de stad
OlhãoOlhão

In Chandigarh, de door beroemde Franse architect Le Corbusier in de jaren ’50

ontworpen stad, ligt het geld letterlijk op straat. Le Corbusier, die er niet voor terug

schrok om deze nieuwe stad in India tot in het kleinste detail te ontwerpen, ging zelfs

zover om ook de putdeksels in de straten van Chandigarh te voorzien van het

stedenbouwkundig ontwerp van de stad. Nadat in 2014 in de Parijse galerie Laffanour

een exemplaar ter veiling werd aangeboden en ook nog eens voor de prijs van bijna

€15.000 verkocht werd, ontstond er een ware run op deze gietijzeren straatversierselen.

Op een geven momentjes was het ’s avonds dan ook levensgevaarlijk om door de stad

Chandigarh te rijden, omdat je zomaar in volle vaart in het donker met je auto in een gat

in de weg kon blijven steken, waar de putdeksel door een “verwoede verzamelaar” was

verwijderd. Gelukkig zijn er nog zo’n 2224 exemplaren in de stad over, die de afdeling

erfgoed door verhoogd toezicht wil beschermen.

 

Sinds het verhaal over de putdeksels in Chandigarh kijk ik, als ik een nieuwe stad

bezoek, altijd zeer geïnteresseerd naar beneden om te zien of er bijzondere exemplaren

tussen de gegoten putdeksels zitten, die de straten sieren. Zo ook op een van de

wandelingen door mijn nieuwe habitat Olhão in de Algarve in Portugal. Wat vooral opvalt

is het grote aantal en de grote verscheidenheid in maten van de putdeksels en andere

afsluitingen van infrastructuur die in de straten te vinden zijn. Vooral de exemplaren met

fraaie geometrische motieven - waarschijnlijk te danken aan de vroegere Moorse

cultuur in deze contreien - en voorzien van heldere teksten als “C.M.O. Saniamente

Pluvial", “Esgotos” en "Aguas Pluviais”, vallen op tussen de fraai gegoten gietijzeren

exemplaren. Onderstaand een kleine fotoselectie uit het aanbod van het afwisselende

aanbod na een klein rondje rondom ons appartement aan de rand van de stad.
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SAAL en wonen aan de onderkant inSAAL en wonen aan de onderkant in
PortugalPortugal

Tags:

SAAL Souto de Moura Alvaro Siza Bouca Nuno Portas Cineclub Tavira

José Veloso Bairros de Latas

 

                                 SAAL - BOUÇA project, Porto, Portugal by Álvaro Siza

 

 

SAAL staat voor Serviço Ambulatório de Apoio Local en was een experimenteel, door de

overheid gefinancierd architectuur initiatief dat van 1974-1976 in heel Portugal

plaatsvond. Na de Anjerrevolutie van 1974 stond Portugal voor de uitdaging om de

schrijnende woonomstandigheden van de bewoners van de krottenwijken - Bairros de

Latas - geheten aan te pakken. Een van de gebeurtenis die een en ander al jaren ervoor

in gang zette was de bouw van de brug de 25e April in Lissabon, toen nog de Ponte

Salazar geheten, waardoor hele groepen bewoners van deze Bairros de Latas verplaatst

moesten worden.

 

Nuno Portas architect en voormalig staatssecretaris o.a. belast met de uitvoering  van 

SAAL 

Bij mijn eerste bezoek aan Portugal (1986) ben ik, vanwege de bijdrage van opkomende

architecten als Álvaro Siza en Eduardo Souto de Moura, een aantal projecten van SAAL

gaan bekijken. Er werd in die tijd in Nederlandse architectuurtijdschriften het nodige

geschreven over deze projecten die zowel architectuur als bewonersparticipatie

bevatten. Het viel vergeleken met Nederlandse sociale woningbouw soms wat tegen en

de projecten lagen er vaak nog onafgewerkt bij. Vooral de nog steeds bestaande Bairros

de Latas aan de randen eromheen verbaasden me. Bouwsels van golfplaten, plastic of

oude drukplaten, die ik later tijdens mijn verblijf in Mozambique nog wel vaker zou

tegenkomen.

 

Architect José Veloso vertelt over zijn werkzaamheden voor SAAL 

 

De documentaire “As Operações SAAL” uit 2007 - met interviews van 30 jaar later -

wordt op de nationale feestdag van de 25 April in Cineclub Tavira vertoont en begint met

een inleiding van architect José Veloso, een van de stuwende krachten achter het project

SAAL-Zuid dat in de Algarve plaats vond. Hier werden in de twee jaar dat SAAL bestond

zo’n 2500 woningen gerealiseerd. Uit de documentaire blijkt dat er aardig wat

tegenstellingen waren tussen de “ontwerpende” architecten en de bewonersgroepen,

waarin de vrouwen de belangrijkste participantenrol naar zich toe hadden getrokken. Er

was blijdschap over het inwisselen van een krot van 16m2 voor een T2 huis, maar ook

commentaar op de architect die 3 verschillende vloeren in een huis had bedacht.

Architecten hadden soms moeite om de niet traditionele vormen of kleuren - de meeste

jonge architecten waren geschoold in modernistische architectuur - aan de bewoners

van de krottenwijken, die georganiseerd waren in lokale gemeenschappen, uit te leggen.

Architect Alvaro Siza deed dat door een afwijkende vorm en kleur aan een huizenblok

als een eerbetoon te verklaren aan de Duitse architect Bruno Taut. Toen ambtenaren er

opmerkingen over maakten, werd het door de bewoners vurig verdedigd met de

redenering dat het een eerbetoon aan Bruno Taut was. Er was ook een architect die het

maar niets vond dat de bewoners zijn strak ontworpen woningen aangepast hadden. Ze

hadden er volgens hem met volkse attributen, zoals traditionele schoorstenen en andere

versieringen een complete kermis van gemaakt. De documentaire is naast een

historisch document over een korte maar belangrijke postrevolutionaire periode in

Portugal ook een les voor architecten en bewonersgroepen. Zeker gezien de

verdringingsstrijd die momenteel in steeds meer steden in Portugal speelt en waarbij

bewonersgroepen aan de onderkant van de markt vaak gedwongen worden om hun

favoriete buurt te verlaten omdat projectontwikkelaars en investeerders vaak andere en

vooral duurdere woningen bouwen dan lokale bewoners wensen en kunnen opbrengen.
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Tekenen & rekenen was een methode die ik gebruikte om voor "Wonen boven Winkels" in

Nederland de haalbaarheid van het maken van appartementen boven bestaande winkels

te toetsen. Hoe zit dat met tekenen & rekenen in Portugal ?

We gaan de methode hier gebruiken om de "haalbaarheid" van de renovatie van een

woning met studio te toetsen. We gebruiken hiervoor een te koop staande woning in

Campina - Saõ Brás de Alportel - Algarve. Ze wordt op de website van makelaar "Golden

Crown" met de volgende gegevens te koop aangeboden:

 

foto's bestaande toestand 

 

Gegevens van het pand 

 

Als ik de locatie weet kan ik met behulp van de "Carta Militar de Portugal" van het gebied

en met 'Google Earth" alvast een eerste verkenning uitvoeren.

 

 Carta Militar                                                                                              Maten bepalen m.b.v. 

Goopgle Earth                                                       Tekening op basis van gegevens Google 

Earth

 

De vraag is of de door de makelaar opgegeven maten kloppen? Na een eerste

verkenning via 'Google Earth" blijken die maten redelijk overeen te komen met wat de

makelaar heeft opgegeven. Het klopt zelfs helemaal, als ik van de makelaar een paar

dagen later een plattegrond van de woning ontvang op schaal 1:100. De woning heeft

een ouder voorhuis met een uitbouw en nog twee aanbouwen die vroeger als opslag

dienst deden. De aanbouwen waarvan de daken helemaal zijn ingevallen moeten - even

als het voorhuis en de uitbouw - totaal gerenoveerd worden. Het voorhuis heeft op de

verdieping - als extra - een studio die via een buitentrap te bereiken is en dus ook apart

verhuurd kan worden, De uitbouw heeft een groot dakterras met een mooi uitzicht op de

vallei. Het totale bruto gebruiksoppervlak is 177 m2 hetgeen netto 129 m2 oplevert. We

beginnen met het tekenen van de twee varianten (zie onderstaande tekeningen). De

hoofdwoning heeft bij beide varianten twee extra studio's en verschillende indelingen.

Hoe meer verhuur, hoe meer rendement.

 

Tekening bestaande toestand 1:100                              Verbouwvariant I                                                

Verbouwvariant II                                                   Vooraanzichten gevels

 

Kostenberekening:Kostenberekening:

Voor de verbouwingskosten - altijd met bruto maten werken - rekenen we met € 600,- /

€ 700,- de m2 aangezien bijna alles vernieuwd moet worden. Daken (met isolatie),

keukens, badkamers en installaties, afweking, kozijnen etc. Alleen met verbouw is

gerekend - geen uitbreiding! 177 m2 a € 600,- / € 700,- = € 106.000,- / 124.000,-.

Afhankelijk van het afwerkingsniveau. Kosten aankoop: Vraagprijs = € 100.000,- maar is

onderhandelbaar zeker in het licht van de gemiddelde overvraging van 20% bij

onroerend goed in Portugal. De kosten die er nog bij komen zijn de kosten van de

afhandeling van de koop en de eventuele architectenkosten (afhankelijk van de mate van

de ingreep). Voor de inrichting van de tuin moet ook nog op een substantieel bedrag

gerekend worden, want dat is nu een grote betonvlakte die je als nieuwe bewoner

natuurlijk wel passend wil inrichten met een mooie bestrating en een mooie groene

border.

Wat levert het op?Wat levert het op?

Een woning (ca. 70 m2 netto) aan een binnenplaats met uitzicht op de vallei, omgeven

door buren weliswaar, maar dat kan ook een voordeel zijn. Dan een groot dakterras voor

nog meer uitzicht en buitenruimte voor de studio(s). Twee studios (ca. 28 en 31 m2) met

een eigen ingang en met eigen voorzieningen. Er kan natuurlijk - afhankelijk van de

wensen van de koper. i.v.m. eigen gebruik - ook een grotere woning van ca. 98 m2 en

slechts één studio van 31 m2 gemaakt worden.

Op basis van een snelle verkenning met 'tekenen & rekenen" vraagt deze locatie een

investering van ca. € 2.000,-/m2 voor wonen/verhuren in Portugal. Kortom een

uitdaging voor wie het aandurft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia: T3+1  

Aaneengesloten bebouwing  

Staat: Gebruikt  

District: Faro  

Concelho: São Brás de Alportel  

Freguesia: São Brás de Alportel  

Zona: Campina  

Gebruiksoppervlak 177 m²  

Oppervlak terrein 337 m²  

Bouwjaar 1950  

Energielabel E  

Vraagprijs: € 100.000,-Vraagprijs: € 100.000,- 
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Faro tavira welstand

In Nederland word je er mee doodgegooid. Welstandsnota’s en de

welstandscommissies. In historische steden zit er, zoals in Maastricht ook nog een

monumentencommissie aan vast. Iedere vergunningsplichtig bouwplan, dat binnen een

beschermd stadsgezicht wordt ingediend wordt langs hun maatlat gelegd. Die maatlat

zijn welstandsnota’s, beeldkwaliteitsplannen en andere kwaliteitsreferenties. Vaak

opgesteld door professionele bureaus die hier hun broodwinning van gemaakt hebben.

Alles met goedkeuring natuurlijk door het hoogste democratische orgaan van de stad:

de gemeenteraad. De weerstand tegen dit commissiebeleid is de laatste jaren in

Nederland alleen maar toegenomen. Er zijn zelfs gemeentes die het welstandsbeleid

hebben afgeschaft. Los van de kwaliteitsvraag kun je je afvragen hoelang dit beleid, dat

vaak iets weg heeft van “de slager die zijn eigen vlees keurt”, nog bestaansrecht heeft.

In Portugal en gelukkig ook in andere landen is de aanwezigheid van dit soort

bouwpolitbureaus onbekend. Hoe gaat men in Portugal dan om met de bescherming van

historische binnensteden en de monumentale gebouwen die er vaak staan te

verloederen? In de jaren ’80 en daarna heeft een aantal steden zoals Tavira en Faro

boekjes uitgegeven over de aanpak van de historische gebouwen in de stad. Ze worden

niet gedekt door regelgeving maar staan wel vol met adviezen, tekeningen en foto’s, die

dienen als leidraad voor toekomstige bouwers die in het historische hart van de stad

aan de slag willen.

Tavira was er al vroeg bij met zijn in 1985 uitgegeven folder: ‘Guia de Construtor” van de

architecten Carlos Duarte en José Lamas. Er worden adviezen gegeven over het

karakter, volumes, dakafwerkingen, openingen, beëindigingen, interne organisatie en

schoorstenen van gebouwen. Vaak met tekeningen die doen denken aan de vroegere

serie in Vrij Nederland van striptekenaar Joost Zwarte; “Niet zo, maar zo”. Er staan

tekeningen bij met grote kruisen door met “Não” en tekeningen met “Sim”. Ook op

stedenbouwkundig niveau worden er adviezen gegeven over de toekomstige

composities bij nieuwe invullingen. Over dakvormen bij opbouwen, nieuwe openingen in

gebouwen en over de bijbehorende details.

Faro heeft in 1997 een fraai boekwerk uitgegeven dat “Manual de Reabilitação do

Patromónio de Faro” heet. Aan de hand van foto’s, voorbeelden en tekeningen met

gevelwanden zoals ze er nu en na een eventuele “ brave” rehabilitatie uit zouden kunnen

zien, wordt hier de bouwer op het juiste pad gebracht. Er volgt tenslotte nog een

hoofdstuk met voorbeeldprojecten en een hoofdstuk over kleurgebruik bij historische

gebouwen. Al met al nuttige adviezen voor wie met bouwplannen in deze steden aan de

slag wil.
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Wijn, paarden en golf & landgoed CruzWijn, paarden en golf & landgoed Cruz

AltaAlta

 

Het was dé droom van een Ierse wetenschapper om een wijnlandgoed voor biologische 

wijnen, de liefde voor paarden en de fascinatie voor de golfsport samen te brengen in 

het landgoed Cruz Alta, gelegen in de Barrocal van de Algarve. Zijn leeftijd haalde hem 

echter in en daarom staat het landgoed, met een wijnmakerij annex likeurstokerij, 

paardenstallen, golffaciliteiten en een restaurant nu te koop. 

 

 

Via een route van slingerende wegen met verassende groene uitzichten kom je vanaf het

stadje Loulé richting Salir uit bij landgoed Alta Cruz. We worden verwelkomd door een

van de loslopende paarden die beheerder Helder onder zijn hoede heeft. Niet alleen de

paarden, maar ook de wijnproductie en het onderhoud van het hele landgoed - dat hij

samen met een aantal medewerkers beheert - valt onder zijn verantwoordelijkheid. Tot

in de puntjes wordt alles verzorgd en bijgehouden. Het lijkt alsof we in het paradijs zijn

beland, als we door een hoge boogvormige opening de binnenplaats van de Aldega

betreden en een verassende uitkijk hebben over een drietal geschakelde zwembaden en

het dal beneden. Helder leidt ons rond door het complex dat o.a.een vernuftig ingerichte

paardenstal kent, waarbij het hooi op zolder via openingen aan de zijkant efficiënt over

de stallen verdeeld kan worden. Ook het water voor de paarden wordt volautomatisch

geregeld. De efficiëntie en de functionele opzet van het gebouw met zijn stoere betonnen

constructies verbazen ons. Na de paardenstal en de zadelkamer bezichtigen we de

Aldega met wijnmakerij en stokerij. De professionele inrichting met de roestvrijstalen

wijnvaten springen meteen in het oog. Ook hier is tot in detail nagedacht over efficiënt

gebruik. Van hygiëne voorschriften tot de bediening van de de apparatuur. Naast

apparatuur voor de fabricage van wijn, staat er ook een schitterende alambique voor

destillatie processen.

 

We vervolgen de rondgang over het parkachtige terrein richting het lager gelegen

restaurant. Het is nog niet gebruiksklaar, maar er staat wel al de nodige professionele

keuken apparatuur om er een proeflokaal voor drank en spijs van te maken en een

gelegenheid voor grotere partijen en feesten. Ook bij dit gebouw valt de robuuste

betonconstructie op, die op een natuurlijke manier bij het landschap aansluit. Tegenover

het restaurant is een "putting green" voor de golfsport en er zijn plannen voor een

pitching course van 9-holes er naast. Het is duidelijk, dat het geheel nog een proces in

wording is. Onderbroken weliswaar, maar met een potentie om uit te groeien tot een

toplocatie. De sterke combinatie van wijn, paarden en golf sluit schitterend bij het

landschappelijke karakter van het landgoed. Samen met het restaurant, dat naast

proeflokaal voor de wijnen ook culinaire mogelijkheden biedt om te profiteren van de 70

soorten paddestoelen die op het landgoed voorkomen.

 

Momenteel is er alleen een vergunning/goedkeuring voor het gebruik van de

wijnmakerij. De overige gebruiksonderdelen van het landgoed bevinden zich nog in een

proces van vergunningverlening en goedkeuring, die binnen een redelijke termijn

verwacht worden. We sluiten de rondleiding af in de voorraadkelder onder de Adega,

met een bezichtiging van de opgestapelde flessen; een deel van de productie van de

afgelopen jaren. Boven in de Adega heeft Helder ons al laten proeven van de wijnen in

de vaten, die over enige tijd klaar zijn om gebotteld te worden. We hebben kunnen

proeven van de jonge witte wijn en een nieuwe mousserende versie die dit jaar voor het

eerst gemaakt wordt. Een veelbelovend proces evenals de invulling met de schitterden

mogelijkheden die dit landgoed biedt. Voor we afsluiten laat Helder nog even zien waar

een adelaar zijn nest heeft in een van de bomen op de hogere helling. Ik zie hem zo al

zweven boven Cruz Alta.......

 

Het landgoed wordt te koop aangeboden met alles erop en eraan en de resterende 

wijnvoorraad via o.a.: www.housingalagarve.com.
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Wonen in een voormalig klooster.Wonen in een voormalig klooster.

Tags:

klooster Santo Antonio convent tavira Souta de Moura

Er is behoorlijk wat aanbod – zeker in de hogere prijsklasse – van spectaculaire

gebouwen in de Algarve, maar van tijd tot tijd komt er iets héél bijzonders langs. Zoals

dit convent of klooster uit 1612. Het Capucijner klooster “Convento Santo Antonio” in

Tavira.

Om een idee te krijgen over mogelijkheden van transformatie naar een nieuwe

bestemming zijn er twee bijzondere voorbeelden te zien in Tavira. Het recent door de

Portugese architect en Pritzkerprijs winnaar Eduardo Souta de Moura op schitterende

wijze naar residences omgezette “Convento das Bernardas”, naast de nieuwe markthal

van Tavira en het al van iets oudere datum zijnde “Convento da Graça”, een Pousadahotel

van de Pestana groep bij de Santa Maria en S.Tiago kerk.

 

 Convento das Bernardas - Tavira                                                    Convento da Graça - 

Tavira

 

Het Convent Santo Antonio” is een in 1612, door de Capucijners gebouwd klooster en in

1840 omgebouwd tot privéwoning. Het complex is altijd goed onderhouden door de

eigenaren en in 1994 compleet gerestaureerd en omgezet naar hotelbestemming voor

toeristen. Het is gelegen om de hoek van de monumentale klassieke kazerne Atalaia

(regiment 14e infanterie) uit 1795 en het karakteristieke neo-gothische thermengebouw

uit 1911 dat jaren als spa heeft gefunctioneerd en nu restaurant is van de zeilclub van

Tavira. Het Convento Santo Antonio grenst aan de kerk van Santo Antonio en is

gegroepeerd rondom een binnenhof met een karakteristieke zuilengalerij over twee

verdiepingen en bestaat uit 3 vleugels. Er zijn verschillende trappen zodat de beide

lagen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Het voormalige bassin van de

waterput is omgebouwd tot zwembad. Je zou het convent kunnen transformeren naar

een woongebouw voor meerdere eigenaren (gezamenlijk wonen), een timeshare (hotel)

project of… er alleen met je familie gaan wonen. Zie voor meer informatie:

http://www.housingalgarve.com/aanbod/object/antonio/

 

 Convento Santo Antonio - Tavira
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Hedendaags Modernisme in de 
Algarve.

Van de huidige generatie Portugese architecten behoort Pritzkerprijs-
winnaar Eduardo Souto de Moura absoluut tot de top. De Pritzker Prize 
is een internationale architectuurprijs, die te vergelijken is met de 
Nobelprijs, maar dan op het gebied van architectuur. Alvaro Siza is een 
andere Portugese architect die de prijs een tiental jaren voor Souto de 
Moura in ontvangst mocht nemen. Niet slecht voor een land met een 
bescheiden bouwvolume om zo mee te draaien in de top van de 
architectuurwereld. Beide architecten komen uit “architectuurschool” van 
Porto en  behoren duidelijk tot “Modernisten” waarvoor deze opleiding 
bekend staat. Tot de bekende projecten van Eduardo Souto de Moura in 
de Algarve behoort de villa “Estalagem da Cegonha” in Quinta de Lago 
in Loulé. Onlangs maakte de gemeente bekend bezig te zijn dit 
woonhuis  aan de Avenida Ayrton Senna 33 op de lijst te plaatsen van 
“Gemeentelijke Waardevolle Gebouwen”. Deze villa doet denken aan de 
bouwdoos die je als peuter had en waar je via de gaten in de deksel 
geometrische vormen moest stoppen. Souto de Moura heeft gewoon 
zijn kinderspeelgoed vertaald in een rechthoekig woonhuis met een 
patio in de hoek en als bekroning op het dak een verzameling 
geometrische vormen geplaatst. 

Vila "Estalagem da Cegonha" in Quinta de Lago 
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Een ander bekend project van Souto de Moura in de Algarve is de 
restauratie en transformatie van het - naast de nieuwe markthal in Tavira 
gelegen - voormalige klooster ‘Convento das Bernardas’ tot een luxe 
wooncomplex. Zie Blog: https://ap.lc/FZMCx - Convento das Bernardas.

Convento das Bernardas’in Tavira



 Teatro das Figuras in Faro



Gonçalo Byrne is een eveneens met internationale prijzen bekroonde 
“modernistische architect” van wie in de Algarve een aantal bekende 
projecten te bewonderen zijn. Voor de stad Faro ontwierp hij het nieuwe 
‘Teatro das Figuras’ dat dominant aanwezig is, rechts naast de rotonde 
met de motorrijder bij het binnenkomen van de stad. Het Teatro das 
Figuras markeert met zijn dominante terugvallende toneeltoren behalve 
de ingang van de stad ook de ingang naar het wandel- en fietsgebied 
van het “Parque Reiberinho”. Het theater kan ook bezocht worden voor 
een rondleiding; op aanvraag uiteraard. Vooral het brede toneel en alle 
technische mogelijkheden worden door de artiesten van het theater, 
volgens de medewerker die er ons met veel enthousiasme rondleidde, 
veelvuldig geroemd. 

In Estoi staat het Laat-Barokke ‘Palacio de Estoi’, dat in de overlevering 
vooral als voormalig ‘Lusthof” bekend staat. Het werd door architect 
Domingos da Silva Meira in het begin van de negentiende eeuw 
gebouwd voor Francisco do Carvalhal e Vasconcelos. Na het overlijden 
van het laatste lid van de familie en een tijd van verval werd het aan het 
begin van de twintigste eeuw verworven door de gefortuneerde José 
Francisco da Silva en gerestaureerd. 

Palacio de Estoi 



Officieel zou deze nieuwe eigenaar de titel van ‘Burggraaf’ hebben 
verworven voor de wijze waarop hij het Palacio gerestaureerd heeft. In 
de verhalen die in Estoi rondgaan is het echter vanwege de wilde 
feesten die hij er organiseerde en de mogelijkheid voor zijn machtige 
vrienden om er amoureuze avonturen te beleven . Het is terug te zien in 
de frivole tegeltableaus op de wanden van  de Follies in de paleistuin.  
Door de Pestana group is het complex ingelijfd bij hun imperium van 
Poussadas en het is een waar genoegen om door de zalen en de 
paleistuinen te struinen of om iets te drinken op het terras of binnen aan 
de bar. Architect Gonçalo Byrne werd gevraagd om het om te vormen tot 
een 4-sterren Hotel, hetgeen hij deed door naast de restauratie ook een 
strakke betonnen vleugel met 63 kamers toe te voegen en te voorzien 
van een begroeid dak, een tuin en een zwembad met spa en andere 
voorzieningen verscholen in het landschap met uitzicht op de 
omringende landerijen. Een confronterend staaltje moderne 
minimalistische architectuur. Je zou het niet verwachten maar de 
kleurige poppenhuis architectuur van het Palacio de Estoi en de harde 
zakelijke betonnen uitbreiding gaan - mede gezien de groene context - 
heel goed samen in dit charme hotel. Een geslaagde samensmelting 
van kitscherige historiserende architectuur en hedendaags brutalisme.

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos in Tavira



Een van de mooiste ‘hedendaagse’ architectuurprojecten in de Algarve 
is de Biblioteca Municipal Álvaro de Campos in Tavira tegenover de 
Ermida de São Sebastião. Dit door architect Carilho da Graca 
ontworpen gebouw staat op een bijna volledig bebouwd driehoekige 
grondstuk waar vroeger de gevangenis van Tavira stond. Behalve dat de 
architect het moeilijke grondstuk op een hele efficiënte manier gebruikte, 
heeft hij met respect voor de context de voorgevel van de gevangenis 
laten staan en subtiel ingevoegd in zijn ontwerp. Het heeft geleid tot een 
strakke bibliotheek met een prettige buitenruimte door het ingenieus 
gebruik van de oude voorgevel als afscheiding van de patio met tuin 
waar het bij het lezen van een krant of boek of het nuttigen van een 
drankje  uit de bar aangenaam vertoeven is. Hier niet de harde 
confrontatie zoals bij het Palacio van Estoi maar - vooral door de wit 
gesausde wanden van zowel de gevangenis en de nieuwe bibliotheek - 
een harmonieus geheel omgeven door roestbruine wanden in 
cortenstaal die de prettige opgang naar het hoger gelegen 
toegangspleintje bij de ingang 



Architect Nuno Teotónio Pereira: 
100e geboortedag
Onlangs maakte de Portugese architectenbond bekend dat dit jaar in 
2022, vanwege het 100e geboortejaar van de in 2016 overleden 
architect Nuno Pereira zijn werk extra in de schijnwerpers zouden 
plaatsen. In 1986 maakte ik voor het eerst kennis met Portugal. Ik werd 
door mijn ontwikkelingsorganisatie DOG/ICCO naar het “Instituto das 
Linguas” in Lissabon gestuurd waar ik me in twee maanden tijd de 
Portugese taal eigen mocht maken. Hierna zou ik voor hun aan de slag 
gaan als architect bij de ‘Raad van Kerken” in Mozambique. Deze 
voormalige Portugese kolonie in Afrika was in 1975 onafhankelijk 
geworden en stond er in 1986 niet al te best voor. De Raad van Kerken” 
had er een groot noodhulp programma in het zwaar door de 
burgeroorlog en andere rampen getroffen land. Europese, Amerikaanse 
en Canadese organisaties stuurden geld en mensen om het land in 
deze moeilijke tijden bij te staan. De Raad van Kerken wilde een eigen 
bouwbureau opzetten in de hoofdstad Maputo en in ieder van de 10 
provincies een fysiek centrum bouwen voor de distributie en coördinatie 
van noodhulp en structurele hulp. Voor de komende 3 jaren zou ik me 
gaan bezighouden met het opzetten van dit bouwbureau

In Lissabon bestaat mijn dagprogramma ’s morgens uit vier uur privé les 
van "professora Isabel" van het taleninstituut gelegen aan het Praça de 
Camões in Bairro Alto. De middag is om de verworven stof te 
bestuderen en mijn huiswerk te maken. Meestal doe ik dit in de 
schaduwrijke tuinen van het Gulbenkian Museum. In de avonduren is er 

Nuno Teotónio Pereiro en de "Igreja do Sagrado Coração de Jesus"en sociale woningbouw in "Bairro do Restelo"
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tijd voor vertier. In die tijd trek ik geregeld op met mede-coöperant Joost. 
We bezoeken samen de Fado-kroegen in Bairro Alto, gaan naar een film 
of naar de Jazzclub achter het Rossio. Joost is al wat langer in Lissabon 
en heeft in het Centrum voor Afrikaanse Studie’s kennis gemaakt met 
Helena die er werkt. Ze gaat geregeld met ons mee naar films zoals 
“Hannah en haar zusters” van Woody Allen of naar de Jazzclub. Als ze 
vraagt wat ik doe, vertel ik haar dat ik architect ben. Oh, net als mijn 
vader, zegt ze. Haar vader is niet alleen architect, hij is ook nog eens de 
voorzitter van de Portugese Architectenbond. Mijn belangstelling is 
gewekt en ik vraag haar of ik een keer met haar vader kan praten. Een 
afspraak is snel geregeld en het eerste wat ik zie als ik het 
architectenbureau van Nuno Teotónio Pereira binnen ga is een poster 
aan de muur van de "Biennale van Nederlandse Jonge Architecten 
1985” in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Met ons bureau 
KohlenVanbunningen Architecten & Ingenieurs waren we een van de 10 
geselecteerde bureaus voor deelname aan deze Biennale. Ik ben zeer 
verbaast “ons affiche” hier tegen te komen maar dat is dan ook meteen 
een opening als gespreksonderwerp. Een van zijn medewerkers heeft 
stage gelopen in Nederland heeft het meegenomen en boven zijn 
tekentafel gehangen. Nadat Nuno me enige projecten van zijn bureau, 
met een zekere naam in Portugal, heeft laten zien komen we terug op 
mijn keuze voor een land als Mozambique.  “Wacht ik heb wat voor je 
klaar gelegd” zegt hij plots “ Ik zal het even halen”. Even later 
overhandigt hij me vol trots een Portugees architectuurtijdschrift met als 
thema titel: “O Vitruvius Mozambicanus”. Vitruvius was een Romeins 
militair architect (85-20 v Chr.) uit de oudheid die met zijn boek 
“ Bouwkunst in Tien Boeken” voor het eerst de bouwkunst overzichtelijk 
in beeld brengt. Het tijdschrift is geheel gewijd aan de werken in 
Mozambique van de architect Amancio d' Alpoim Miranda “Pancho” 
Guedes. In dit tijdschrift worden zijn projecten, die zijn verdeeld over "25 
Bouwstijlen" waarin hij werkt, uitgebreid beschreven.´Hij heeft in 
Mozambique gewerkt vanaf de jaren ’50 tot aan de onafhankelijkheid in 
1975. Zoals zovele Portugezen verliet hij het land na de revolutie, om 
aan de Universiteit van Witwatersrand professor in de architectuur te 
worden. Hij heeft er veel Zuid-Afrikaanse architecten opgeleid.



Het tijdschrift wordt in Mozambique mijn leidraad in de zoektocht naar 
de architectuur van architect en kunstenaar Pancho Guedes. Aan de 
hand van de beschrijvingen in het tijdschrift  ben ik op menig vroege 
zondagmorgen, meestal met met een groep mede coöperanten, op zoek 
gegaan naar zijn kleurrijke en fantasierijke gebouwen met namen als 
"De lachende leeuw”, “Het Dikke Huis” of “ De Olifant”. Vaak zijn ze 
gemakkelijk te vinden, vanwege de combinatie van zijn modernistische 
stijl met bijzondere details in de gevels en de subtiele Afrikaanse 
versieringen die hij soms in het betonwerk aanbrengt. Regionaal 
functionalisme, waarbij regionaal vooral staat voor de persoonlijke stijl 
van Pancho Guedes en de onmiskenbare mix van internationale en 
lokale bouwstijlen. De “Lachende Leeuw” ziet er Gaudiaans uit met zijn 
afgeronde balkons, aaneenschakeling van schaaldaken en uitsteeksels 
als van een draak met Afrikaanse patronen in bonte kleuren. Hier komen 
de kunstenaar en de architect samen met als basis een kindertekening 
van zijn 4 jarig zoontje Toni en de vraag of zijn vader ook zo'n gebouw 
kan maken. De “Lachende Leeuw” ligt in een wijk van de stad Maputo 
die gedeeltelijk militaire zone is. Moeilijk om te bezoeken, maar met 
behulp van een fles Cubaanse rum is het toch nog gelukt. Panco 
Guedes met zijn bouwproductie in verschillende stijlen is daarna altijd 
mijn referentiepunt gebleven bij mijn kijk op Portugese modernistische 
architectuur. Omdat Pancho Guedes in zijn tijd in Mozambique voor 
diverse kerkgenootschappen - zoals de Swiss Mission - had gewerkt, 
kwam ik ook tijdens mijn werk zijn gebouwen geregeld tegen. Op een 
gegeven moment leerde ik een een tekenaar kennen die vroeger voor 
Guedes  gewerkt had. We gingen soms samen op pad waarbij hij me de 
gebouwen liet zien, waaraan hij gewerkt had. 
Het kostte hem de nodige moeite want de goede man was bijna blind en 
kon soms alleen nog maar de vage contouren van de gebouwen 
waaraan hij gewerkt had herkennen.

"Pancho Guedes" met zijn gebouw "De Lachende Leeuw" en een appartementencomplex in Maputo



Aan Nuno Teotónio Pereira  ben ik eeuwig dank verschuldigd dat hij me 
heeft laten kennismaken met het werk van Pancho Guedes. Hierdoor 
heb ik zijn fantasierijk modernisme en zijn 20 ontwerpstijlen mogen leren 
kennen en beleven in een wereldstad als Maputo. In de Algarve, waar ik 
nu regelmatig verblijf, heb ik een aantal tijdgenoten van hem leren 
kennen,  zoals Manuel Gomes da Costa, Manuel Laginha en Antonio 
Vicente de Castro die vanuit eenzelfde fascinatie voor het naoorlogse 
“Nieuwe Bouwen” hebben gezocht naar een nieuwe beeldtaal van 
eigentijdse afgewogen composities bestaande uit geometrische 
voorzetgevels met horizontale zonweringen, mooi gedetailleerd 
metselwerk met schaduw openingen en hier en daar een gevlochten 
rooster. Passend bij de regionale context waarin ze de tijdgeest 
probeerden te vangen.

Modernistische architectuur in de Algarve van Manuel Laginha in Olhão en van Manuel Gomes da Costa in Faro en Tavira.



Vertrouw geen Italianen

Het lied “Italianen” van de Belgische artiest Raymond van het 
Groenewoud behoort tot een van mijn favoriete nummers. Nu wil het dat 
er in ons stadje Olhão in de Algarve een nieuwe Italiaanse winkel is 
bijgekomen. In de Rua Dr. João Lucio, genoemd naar de bekendste 
dichter van Olhão en een zijstraat van de Rua Vasco da Gama heeft 
Eduardo afkomstig uit Venetië de stoute schoenen aangetrokken en is 
een winkel begonnen met Italiaanse producten. De pasta’s, mooie 
wijnen en nobele Grappa’s staan te pronken naast de Limoncello, de 
Italiaanse Prosciutto en de fijne Gorgonzola’s. Pizzameel heeft hij ook 
en je krijgt er een vrolijke uitleg bij, begeleidt met de arm- en 
draaibewegingen om hem hoog in de lucht te laten uitdraaien. 

will kohlen
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Eduardo is niet meer de jongste maar heeft wel nog die uitstraling. Hij 
houdt van humor en vertelt even charmant over het carnaval van 
Venetië als over het gevaar van fietsen in Portugal. Een aanwinst voor 
Olhão.

In een andere tijd, toen ik nog werkte voor een Nederlands bouwbedrijf 
in de voormalige Portugese kolonie Guinea Bissau, was mijn baas in 
Nederland allergisch voor zaken doen met Italianen. Het liefste deed hij 
het niet en als het dan toch onoverkomelijk was moest ik vooral allerlei 
voorwaarden opvoeren om gegarandeerd te zijn van correcte betalingen 
en op tijd. De Lire, wilde net als de meeste munten uit Zuidelijke landen 
nog wel eens devalueren en dat kon er voor zorgen dat de 
gecalculeerde winst op een bouwproject plotseling verdwenen was. Ik 
zei altijd tegen mijn baas: “Italianen, het zijn boeven maar wel de 
leukste”. Zo had ik in Bissau een Italiaanse klant die een 
ontwikkelingsproject in Bafata wilde opzetten. De subsidie voor in zijn 
project was gelabeld aan dít jaar en moest dus nog dít jaar uitgegeven 
worden, terwijl er zelfs nog geen bouwplan was voor het project. Geen 
probleem, ik maakte een prijs per m2 en vroeg  om het geld alvast over 
te maken, dan zouden we volgend jaar gaan bouwen. Het bleek geen 
probleem voor mijn Italiaanse klant en zo voorkwam ik ook nog een 
eventuele devaluatie in het verschiet. Het geld stond al mooi op de bank 
voordat we ook maar een schop in de grond hadden gestoken.

Zaken doen met Italianen had ik al eerder mogen mee maken in een 
andere voormalige kolonie van Portugal: Mozambique. Ik deed hier, als 
architect voor de Raad van Kerken, zaken met Gino, een Italiaanse 
aannemer, die een bouwbedrijf in Swaziland had. Door de burgeroorlog 
in Mozambique waren er bijna geen bouwmaterialen te krijgen in 
Mozambique en Gino bracht uitkomst met zijn bouwbedrijf dat snel kon 
starten met bouwen en voldoende materialen kon leveren. Ons project 
voor studentenwoningen bij Seminário Unido de Ricatla in de buurt van 
Maputo was in twee delen opgesplitst omdat de financiering via de 
Duitse organisatie ‘Brot für die Welt” ook in twee tijdsdelen plaats vond. 
Voor het eerste deel van het project viel de prijs van aannemer Gino 
hoger uit dan we begroot hadden en voor het tweede deel wat lager. 
Voor het eerste deel had ik dus “even” niet genoeg geld. Geen probleem 
voor Gino. We zouden het eerste deel bouwen voor de prijs die ik 
begroot en dan zouden we bij het tweede deel de meerprijs wel 
verrekenen. Zo makkelijk kan werken met Italianen zijn. 



Niet alleen makkelijk maar ook prettig. Zoals iedere aannemer wist ook 
Gino dat je met het uitdelen van T-shirts en ballpointpennen, zoals mijn 
Nederlandse baas tijdens mijn Guinea Bissau periode wel eens dacht, 
geen opdrachten binnen haalt. Maar zo subtiel als onze Italiaanse Gino 
het bracht had ik het nog niet meegemaakt. De eerste keer kwam hij bij 
mij thuis aanzetten met een slof sigaretten. Hij vertelde dat zijn beste 
vriend, die directeur was van de LM sigaretten fabriek in Maputo hem 
een paar sloffen sigaretten cadeau had gedaan. Hij wist niet wat hij er 
mee aan moest en of ik hem misschien van een slof “af wide helpen”. 
De keer erna had hij een nog mooier verhaal en stond in een weekend 
plotseling met 6 diepgevroren lagosta’s voor mijn deur. Alweer een 
vriend, maar nu die van de Griekse ambassade,had een probleem. Zijn 
diepvries was uitgevallen en nu zat hij met 6 diepgevroren Lagosta’s die 
hij kwijt moest. Of ik hem misschien kon helpen. Vooral om hem te 
helpen heb ik ze in dankbaarheid aanvaard en moet soms met 
weemoed nog terugdenken aan die overheerlijke schaaldieren uit de 
oven, waar mijn vrienden en ik ons dat weekend helemaal aan hebben 
klem gegeten. Ik blijf erbij. “Het zijn boeven, maar wel de leukste, of om 
het met Raymond van het Groenewoud te zeggen. “Vertrouw geen 
Italianen, ze stelen uit je wagen…….In liegen zijn ze eerste prijs.
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