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RESUMO

Neste trabalho são estudados dois casos emblemáticos: Villa Serrana e 

Punta Ballena, urbanizações de turismo realizadas no Uruguai, no período 

pós guerra. São exemplares que remetem a implantação e a discussão dos 

princípios modernos na América Latina. Empreendimentos imobiliários que 

tiveram o intuito de oferecer descanso e lazer, em contraponto a metrópole, 

local de trabalho. Em um Uruguai que apresentava boas condições financeiras, 

o turismo passou a ser uma estratégia econômica de governo.

Os dois personagens protagonistas deste estudo – Vilamajó e Bonet – 

constituem duas experiências contrastantes e significativas para a arquitetura 

moderna uruguaia. Em 1945, Vilamajó foi convidado para projetar Villa Serrana, 

caracterizada como um dos pontos altos da carreira do arquiteto.  Destaca-se 

a capacidade de adaptação que o projeto teve em relação à paisagem natural, 

ao clima e à topografia. Também no ano de 1945, Bonet foi contratado pela 

família Lussich para projetar e executar o loteamento de uma área na praia de 

Portezuelo, junto a Punta Ballena. Foi a oportunidade para o arquiteto aplicar 

novas técnicas formais e construtivas, utilizando como referência soluções 

modernas.

A intenção deste trabalho é contrapor os dois exemplares, de modo a evidenciar 

a amplitude do espectro da perspectiva moderna, mais do que possíveis 

relações e conexões.

PALAVRAS-CHAVE: Villa Serrana, Punta Ballena, Ventorrillo de la Buena Vista, La Solana del Mar, Julio 
Vilamajó, Antonio Bonet, urbanização para turismo, arquitetura moderna uruguaia.
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RESUMEN

En este trabajo se estudian dos casos emblemáticos: Villa Serrana y Punta 

Ballena, urbanizaciones turísticas de posguerra en Uruguay. Ejemplifican la 

implementación y discusión de los principios modernos en América Latina. 

Inversiones inmobiliarias destinadas a proporcionar descanso y ocio, en 

contraste con la metrópolis, el lugar de trabajo. En un Uruguay que tenía 

buenas condiciones financieras y en el que el turismo se convirtió en una 

estrategia económica del gobierno.

Los dos personajes protagonistas de este estudio, Vilamajó y Bonet, 

constituyen dos experiencias contrastantes y significativas para la arquitectura 

moderna uruguaya. En 1945, Vilamajó fue invitado a diseñar Villa Serrana, uno 

de los momentos más importantes de la carrera del arquitecto. Es destacada 

la adaptabilidad del proyecto en relación con el paisaje natural, el clima y la 

topografía. También en el año 1945, Bonet fue contratado por la familia Lussich 

para diseñar la planificación de un área en la playa de Portezuelo, en Punta 

Ballena. Fue la oportunidad para que el arquitecto pudiera aplicar nuevas 

técnicas formales y constructivas, utilizando soluciones modernas como 

referencia. 

El propósito de este trabajo es contrastar los dos proyectos para resaltar el 

amplio espectro de la perspectiva moderna, en lugar de las posibles relaciones 

y conexiones.

PALABRAS-CLAVE: Villa Serrana; Punta Ballena; Ventorrillo de la Buena Vista; La Solana del Mar; Julio 
Vilamajó; Antonio Bonet; urbanización para turismo; arquitectura moderna uruguaya.
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ABSTRACT

KEY-WORDS: Villa Serrana; Punta Ballena; Ventorrillo de la Buena Vista; La Solana del Mar; Julio 
Vilamajó; Antonio Bonet; urbanization for turism; uruguayan modern arquitecture.

This dissertation studies two emblematic cases of post-war tourism 

urbanizations in Uruguay: Villa Serrana and Punta Ballena. They exemplify 

the implementation and discussion of modern principles in Latin America. 

Real estate developments that were intended to provide rest and leisure, in 

contrast to the metropolis, the workplace. In a Uruguay that had good financial 

conditions, tourism became an economic strategy of government.

The two protagonists of this study—Vilamajó and Bonet—constitute two 

contrasting and significant experiences for modern Uruguayan architecture. In 

1945, Vilamajó was invited to design Villa Serrana, characterized as one of 

the highlights of his career. The project’s adaptability to the natural landscape, 

climate, and topography stands out. Also in 1945, Bonet was hired by the 

Lussich family to design and carry out the allotment of an area on Portezuelo 

beach, next to Punta Ballena. It was the opportunity for the architect to apply 

new formal and constructive techniques, using modern solutions as a reference

The intention of the present work is to contrast the two models in order to 

highlight the broad spectrum of the modern perspective rather than possible 

relationships and connections.
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FIG 01.01 | PAISAGEM DE VILLA SERRANA.

FIG 01.02 | PAISAGEM DE PUNTA BALLENA
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FIG 01.01 | PAISAGEM DE VILLA SERRANA.

FIG 01.02 | PAISAGEM DE PUNTA BALLENA
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A partir da década de 1930, houve incentivo por parte do governo uruguaio 

frente à questão do turismo. No período do pós-guerra, o Uruguai passava por 

um momento de impulso econômico, houve o crescimento do setor industrial, 

a melhora da qualidade de vida, a expansão do ensino e a afirmação das 

liberdades democráticas. Conforme manifesta Salvador Schelotto: 
 “Nos encontramos, em um momento fundamental, naquele Uruguai 
– uma vez mais otimista – em virtude das condições externas 
favoráveis do período pós-guerra, o país que gerou o ‘neobatllismo’ 
e, desde cedo sob uma estrutura jurídica-institucional pioneira que 
contribui para a Ley de Centros Poblados (1946-48). Pela primeira 
vez é planejada, dentro dessa norma, uma urbanização ‘turística’ 
(ao menos de temporada) que cumpre com o que foi definido 
corretamente por Paolo Sica como o ‘sonho do século XIX das 
cidades especializadas no ócio e no tempo livre’, que a sociedade 
burguesa, pujante e industrializada, gerou ao mesmo tempo das 
cidades especializadas no trabalho ligadas aos grandes complexos 
industriais.”1 (SCHELOTTO, 1991, p. 44-47, tradução nossa)

O exame de dois casos exemplares de planos urbanísticos de vilegiatura 

realizados no território uruguaio - Villa Serrana (1946), do arquiteto Julio 

Vilamajó e Punta Ballena, do arquiteto Antonio Bonet (1945) - e o contexto 

onde estão inseridas, demonstram que foram fundamentais não apenas para 

a construção do pensamento moderno no Uruguai, mas para a consolidação 

da Arquitetura Moderna na América Latina, a partir da interpretação do período 

histórico vivido por ambos arquitetos estudados, neste sentido Aurélio Lucchini 

fala:
“Filósofos, artistas em geral, arquitetos em particular interpretam com 
linguagens próprias um mesmo momento cultural, vertendo essas 
interpretações em modos e normas diferentes, mas harmônicas entre 
si e com o momento em que vigoram.”2  (LUCHINI, 1970, pg. 199, 
tradução nossa)

As obras são objetos comparáveis, porém distintos. Os dois personagens 

1 Nos encontramos, en el momento fundacional, en aquel Uruguay – una vez más, optimista – en 
ancas de las condiciones externas favorables de la inmediata posguerra, el país que engendraba el 
‘neobatllismo’, y tempranamente bajo la estructura jurídico-institucional pioneira que aportara la Ley 
de Centros Poblados (1946-48). Por primera vez es planeada, dentro de esa norma, una urbanización 
‘turística’ (al menos de temporada) que cumple con aquello definido acertadamente por Paolo Sica como 
‘el sueño decimonónico de las ciudades especializadas del ócio y el tempo libre’, que la sociedade 
burguesa, pujante e industrialista, generó al tempo que las ciudades especializadas del trabajo ligadas a 
los grandes complejos industriales.
2  Filósofos, artistas en general, arquitectos en particular interpretan con lenguajes propios un mismo 
momento cultural, vertiendo esas interpretaciones en modos y normas diferentes, pero armónicas entre 
sí y con el momento que las prohija.

APRESENTAÇÃO
DO TEMA

FIG. 01.03 | ESCADA LA RINCONADA.
FIG. 01.04 | ESCADA BERLINGIERI
FIG. 01.05 | JANELA MESÓN DE LAS CAÑAS
FIG. 01.06 | QUINCHO VENTORRILLO
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protagonistas deste estudo – Vilamajó e Bonet – constituem duas 

experiências contrastantes e significativas para a arquitetura 

moderna uruguaia. Entre eles há uma diferença de dezenove 

anos de idade: Vilamajó tinha uma carreira consolidada quando 

projetou Villa Serrana, um dos seus últimos projetos; por outro 

lado, Bonet estava no princípio de sua atividade profissional, ainda 

em ascensão, sendo Punta Ballena um dos primeiros projetos de 

grande porte e visibilidade.

Vilamajó nasceu em 1894, em Montevidéu. Graduou-se como 

arquiteto pela Universidad de la República (Udelar) em 1915. 

Apesar de sua formação ser conectada aos paradigmas da Escola 

de Belas Artes francesa, ao longo de sua atividade profissional 

teve certo alinhamento com o pensamento moderno. Em sua vida 

profissional, teve marcante atuação docente, sendo reconhecido 

como um dos grandes mestres do período. Também dedicou-se à 

atividade em seu escritório, onde empreendeu diversos projetos, 

entre eles, o edifício sede da Faculdade de Engenharia da Udelar 

(1936-38), a consultoria realizada para o projeto Sede das Nações 

Unidas em NY (1947) e Villa Serrana (1946). Seu falecimento 

ocorreu muito precocemente, no ano de 1948. 

Bonet nasceu em 1913, em Barcelona. No ano de 1936, graduou-

se arquiteto pela Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. 

Desde estudante já demonstrava um certo alinhamento com a 

corrente de pensamento moderna emergente naquele período, 

tendo em vista que complementou sua formação como aprendiz 

no ateliê de Josep Luís Sert e Josep Torres Clavé entre os anos 

de 1932 e 1934, e, além disso, participou do IV CIAM em 1933. 

Em 1936, trabalhou no estúdio de Le Corbusier, onde conheceu 

Juan Kurchan e Jorge Ferrari Hardoy que incentivaram sua 

transferência para Buenos Aires, em 1938, onde fundou, junto a 

outros arquitetos, o Grupo Austral. Entre os anos 1945 e 1948 

estabeleceu-se no Uruguai, quando projetou a urbanização de 

Punta Ballena. Nos anos seguintes, regressou a Buenos Aires, 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 
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onde consolidou seu escritório particular, atuando em projetos públicos e 

privados. Posteriormente também abriu escritório na Espanha e passou a 

atuar em ambos continentes. Nos anos sessenta, mudou-se para Madri em 

definitivo. Faleceu em 1989, enquanto ainda exercia atividade profissional.

Em 1945, Vilamajó foi convidado para presidir a comitiva que iria gerar o 

plano urbanístico da região. O projeto para a Villa Serrana é especialmente 

valorizado e caracterizado como um dos pontos altos da carreira do arquiteto.  

Destaca-se a capacidade de adaptação que o projeto teve em relação à 

paisagem natural, ao clima e à topografia. Também no ano de 1945, Bonet 

foi contratado pela família Lussich para projetar e executar o loteamento de 

uma área na praia de Portezuelo, junto a Punta Ballena. Foi a oportunidade 

para o arquiteto aplicar novas técnicas formais e construtivas, utilizando como 

referência soluções modernas. 

FIG. 01.07 | PAISAGEM VILLA SERRANA, FOTOGRAFIA DE ÉPOCA, SEM DATA.
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“Julio Vilamajó é, dentro de nosso âmbito arquitetônico, figura 
indiscutível. E é, paradoxalmente, essa sua condição de indiscutível 
que torna necessária sua revisão periódica, aos efeitos de indagar a 
vigência dos postulados explícitos ou implícitos em seu pensamento 
e obra construída, capazes de sustentar uma arquitetura atualizada, 
válida para nossa realidade presente.”1  (ARANA, 1977, p. 17, 
tradução nossa)

Mariano Arana afirma que a necessidade da revisão periódica dos estudos 

acerca da obra de Vilamajó ocorrem em função da sua “condição de 

indiscutível”; desse modo, a afirmação também poderia ser aplicada à 

igualmente indiscutível obra de Bonet. 

Especificamente sobre as obras revisadas neste trabalho, é possível dizer 

1 Julio Vilamajó es dentro de nuestro ámbito arquitectónico, figura indiscutida. Y es paradojalmente 
ésa, su condición de indiscutido que torna necesaria su revisión permanente, a los efectos de indagar 
la vigencia de los postulados explícitos o implícitos en su pensamiento y obra construída, capaces de 
sustentar una arquitectura actualizada, válida para nuestra realidad presente.

JUSTIFICATIVA

FIG. 01.08 | PAISAGEM PUNTA BALLENA, FOTOGRAFIA DE ÉPOCA, SEM DATA.
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que, por serem planos urbanísticos com intuito turístico 

e realizados no mesmo período histórico, o estudo dos 

dois projetos em paralelo expõe a amplitude do espectro 

da perspectiva moderna, mais do que possíveis 

relações e conexões. Ambos foram resultados das 

correntes de pensamento vigentes na época e de 

seus reflexos na sociedade uruguaia daquele período. 

Sobretudo em relação à importância para o panorama 

arquitetônico uruguaio moderno, Articardi diz:
“As ideias, escritos, projetos, planos 
urbanos e realizações de arquitetos 
uruguaios como Mauricio Cravotto, 
Eugenio Baroffio, Lerena Acevedo, 
Juan A. Scasso, Julio Vilamajó, Carlos 
Gómez Gavazzo, Román Fresnedo 
Siri, ou as propostas de Le Corbusier 
ou Antonio Bonet, entre outros, 
alimentaram o debate sobre a cidade 
contemporânea e influenciaram, direta 
ou indiretamente, na materialidade 
da dinâmica urbana.”2   (ARTICADI, 
2016, p. 22, tradução nossa)

Na prática, é possível observar que os casos de estudo 

têm semelhanças e diferenças. Alguns exemplos, 

entre outros, são: o fato de estarem envolvidos pela 

necessidade de incorporar a natureza, de usarem 

materiais que remetem ao local, estarem vinculados 

a um traçado de vias sinuoso e na organização em 

forma de Sociedade Anônima. As diferenças aparecem 

com maior evidência nas dimensões dos terrenos e no 

público alvo. 

Vilamajó é considerado um dos grandes nomes da 

2 Las ideas, escritos, proyectos, planes urbanos y realizaciones de 
arquitectos uruguayos como Mauricio Cravotto, Eugenio Baroffio, Lerena 
Acevedo, Juan A. Scasso, Julio Vilamajó, Carlos Gómez Gavazzo, Román 
Fresnedo Siri, o las propuestas de Le Corbusier o Antonio Bonet, entre 
otros, alimentaron el debate sobre la ciudad contemporânea e influyeron, 
directa o indirectamente, en la materialidade de la dinámica urbana.

FIG. 01.09 | PAISAGEM VILLA SERRANA.

FIG. 01.10 | PAISAGEM PUNTA BALLENA.
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arquitetura uruguaia, integrante de uma primeira geração de arquitetos que 

ajudou a formar gerações posteriores, em virtude da sua atividade docente 

na universidade, da sua constante participação em importantes discussões 

da sociedade, e em respeito ao seu papel fundacional de uma arquitetura 

alinhada com princípios modernos, porém sem perder o traço pessoal que 

seus projetos adquiriram. Villa Serrana foi um dos seus últimos trabalhos e, 

pela sua relevância, merece ainda atenção. Cláudia Cabral, afirma que:
“Villa Serrana foi concebida como local de descanso e veraneio, e 
nesse sentido, como um destino turístico interior, alternativo à vocação 
praiana da costa uruguaia. O encargo pode ser considerado simétrico 
ao que aceitou Antoni Bonet em Portezuelo também em 1945, com a 
urbanização de Punta Ballena e a construção da famosa hospedagem 
La Solana del Mar (1946). Tratava-se em ambas as situações de 
aproveitar os recursos naturais existentes e capitalizar os valores 
paisagísticos dos respectivos lugares, com a diferença que Bonet, 
com o mar a um dos lados, consolidava a tendência de exploração 
balneária que até hoje caracteriza a inserção turística do Uruguai na 
região sul da América. A tarefa de Vilamajó, em compensação, era 
planejar um povoado de montanha num país cujo relevo se caracteriza 
justamente por sua escassa altitude.” (CABRAL, 2010)

Em 1943, Julio Vilamajó realizou estudos regionais para Punta del Este, onde 

destacou o grande potencial de desenvolvimento do local, que se contrapunha 

a uma atitude que mantivesse a harmonia e equilíbrio existentes. Dois anos 

depois, Bonet começou o projeto para Punta Ballena, propondo a conservação 

do entorno de forma compatível ao crescimento necessário e às transformações 

do balneário. 

Ao realizar o plano de urbanização de Punta Ballena, Bonet conferiu ao projeto 

valores expressivos singulares. Sua postura profissional foi refletida em sua 

obra, tendo em vista que o arquiteto esteve presente em diferentes escalas 

de projeto, desde o desenho urbano, até o detalhamento dos mobiliários 

específicos para o projeto. A respeito da obra de Bonet, Vilamajó diz:
“Montevideo Enero 1948
Sr. Presidente del Directorio de Punta Ballena S.A.
Dr. Don Roque I. Garcia, muito estimado amigo:
Lamento muito não poder acompanhá-lo e aos demais companheiros 
do Diretório neste momento capital – em que começa a ser entregue 
ao público a obra da Companhia, obra que representa uma grande 
visão e em cuja execução você não poupou nenhum esforço.
Não posso deixar passar este momento sem fazer um breve 
comentário, sobre esta pequena joia que Bonet construiu – primeiro 
marco e mostra arquitetônica de uma mais vasta obra que dará um 
novo valor a beleza de Punta Ballena.
Solana del Mar – obra que situa a figura humana dentro da paisagem.
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Obra do amor que Bonet colocou em sua tarefa – amor que se traduz tanto no conjunto 
como no mais mínimo detalhe – qualidade realmente de arquiteto – qualidade que 
fará triunfar sua obra.
Esta ação de Bonet, é o paralelo do esforço de Dr. Antonio Lussich para criar Punta 
Ballena, obra de outro artista que tivemos – esta massa arbórea, localizada em um 
lugar privilegiado da natureza e que hoje se trata de modelar para dar-lhe novo uso.
Desejando que o êxito devido chegue – e que as satisfações sejam para nós, os que 
desde um primeiro momento puseram sua fé nesta obra – saúdo afetuosamente a 
você e aos demais companheiros do Diretório. 
Julio Vilamajó“ 3 

Na carta escrita, a próprio punho, por Vilamajó ao Presidente da Sociedade Punta Ballena 

S.A. indica o paralelismo das duas urbanizações. Apesar da diferença entre gerações de 

Vilamajó e Bonet, ambos cultivaram uma relação de respeito e admiração. Há indícios de 

que Bonet realizou uma ampliação em uma residência que Vilamajó havia projetado em 

Maldonado, chamada “El Peñasco” de propriedade de Rafael e Linda Kohen.4 
“De um lado, o já citado Antonio Bonet, em Punta Ballena, e o outro, Julio Vilamajó, em 
Villa Serrana, que são bem-sucedidos em lugares tão diferentes, numa interpretação 
notável de nossa natureza. Por coincidência, Bonet deve realizar, na rodovia a 
San Carlos (Depto de Maldonado), no Peñasco, uma ampliação de um trabalho de 
Vilamajó. Nela não só respeita o magnífico cenário natural, mas reconhecendo em 
Vilamajó as condições de um arquiteto brilhante, ele tenta preservar o caráter que ele 
tinha definido para o trabalho.”5  (MOURELLE, 1966, p. 13, tradução nossa)

Punta Ballena e Villa Serrana estão referidas em diversas críticas de arquitetura Contudo, 

3 Carta de Vilamajó destinada ao Presidente da Sociedade Punta Ballena S.A., publicada no catálogo da exposição 
intitulada Antonio Bonet, organizada pelo Ministério de Fomento da Espanha em parceria com o Cole-egi D’Arquitectes de 
Catalunya em Montevidéu no ano de 1999.  “Montevideo Enero 1948 Sr. Presidente del Directorio de Punta Ballena S.A. 
Dr. Don Roque I. Garcia Muy Estimado amigo: Lamento mucho no poder acompañar a Ud. y a los demás compañeros 
del Directorio en este momento capital - en que comienza a ser entregada al público la obra de la Compañia, obra que 
representa una gran visión y en cuya ejecuciión no habeis escatimado ningun esfuerzo. No puedo dejar apasar este 
momento sin hacer un breve comentario, sobre esta pequeña joya que ha contruído Bonet - primer jallón y muestra 
arquitectónica de una mas vasta obra que dará un nuevo valor a la belleza de Punta Ballena. Solana del Mar - obra 
que sitúa a la figura humana dentro del paisaje. Obra del amor que ha puesto Bonet en su tarea - amor que se traduce 
tanto en el conjunto como en el mas mínimo detalle - cualidad realmentte de un arquitecto - cualidad que hará triunfar 
su obra. Esta acción de Bonet, es el paralelo del enfuzero que puso Dr. Antonio Lussich para crear Punta Ballena, obra 
de otro artista que nos legó - esta masa arbórea, ubicada en un rincón privilegiado de la naturaleza y que hoy se trata 
de modelar para darle nuevo uso. Deseando que el éxito debido llegue - y las satisfacciones sean para nosostros los 
que desde un primer momento pusieran su fé en esta obra - saluda afectuosamente a Ud. y a los demás compañeros 
del Directorio Julio Vilamajó”
4 Consta na publicação no catálogo da exposição intitulada Antonio Bonet, organizada pelo Ministério de Fomento da 
Espanha em parceria com o Cole-egi D’Arquitectes de Catalunya em Montevidéu no ano de 1999. E artigo de Rafael 
Lorente Mourelle, intituloado Urbanización de Punta Ballena. Antonio Bonet. no número 30 da Revista do C.E.D.A. 
(Centro estudiantes de arquitetura), de outubro 1966, página 3. Porém, não foram encontrados registros nas demais 
bibliografias relacionadas às obras de ambos os arquitetos
5 Por un lado el ya nombrado Antonio Bonet en Punta Ballena y por otro Julio Vilamajó en Villa Serrana, quienes aciertan 
en sitios tan diferentes en una notable interpretación de nuestra naturaleza. Por extaña coincidencia, Bonet debe realizar 
en la Carretera a San Carlos (Depto. de Maldonado), en el Peñasco, una ampliación de una obra de Vilamajó. En ella 
no sólo respeta el magnífico encuadre natural, sino que reconociendo en Vilamajó las condiciones de genial arquitecto, 
trata de conservar el carácter que aquél había dispuesto para la obra.”
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ainda são assuntos a serem melhor conhecidos, 

principalmente a partir da análise em paralelo 

de ambos os casos de estudo. Portanto ainda 

há espaço para a busca de conhecimento mais 

profundo sobre estes projetos e a inserção deles 

em um contexto mais amplo, que é a urbanização 

para centros de recreação e lazer de temporada, 

tanto no litoral como na serra uruguaia após o 

período de guerra. 

Além disso, o estudo das obras dos arquitetos 

Julio Villamajó e Antonio Bonet é parte de um 

interesse pela arquitetura e urbanismo uruguaios. 

Em função da proximidade física e das relações 

culturais, há uma natural identificação com o país 

vizinho, com seu estilo de vida e com os valores 

pregados por sua população. O que pode ser 

observado a partir da relação existente entre as 

instituições universitárias, que repercutiram em 

diversos intercâmbios tanto de docentes como 

discentes, e também no grande número de 

estudos realizados no âmbito do PROPAR em 

relação à arquitetura uruguaia. Este estudo faz 

parte do projeto de pesquisa coordenado pelo 

professor Luís Henrique Haas Luccas, intitulado 

“Arquitetura Moderna no Cone Sul pós-1945: 

diálogos entre arte e tecnologia”, que tem como 

objetivo geral reconhecer, documentar e analisar 

a arquitetura moderna e a arte produzidas 

no Cone Sul, propondo uma contribuição 

historiográfica e crítica aos dois campos.

 

FIG. 01.11 | MATERIAIS APLICADOS EM VILLA SERRANA.

FIG. 01.12 | MATERIAIS APLICADOS EM PUNTA BALLENA.
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FIG. 01.13 | PAINEL DE VIDRO VILLA SERRANA.
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FIG. 01.14 | PAINEL DE VIDRO PUNTA BALLENA.
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OBJETIVOS
O trabalho tem por objetivo reconhecer e analisar descritivamente os 

planos urbanísticos para Villa Serrana e Punta Ballena, e seus projetos 

arquitetônicos âncoras.

Deste modo, os objetivos gerais se dividem em dois âmbitos. 

Primeiramente, a organização na escala da paisagem. Para isso, será 

necessário o estudo dos traçados propostos com seus arruamentos e o 

próprio parcelamento dos lotes, contrapondo suas soluções. 

Em seguida, o âmbito das edificações âncoras dos projetos. O estudo 

dos edifícios paradigmáticos de cada urbanização e sua relação com o 

contexto em que foram inseridos, verificando o modo como interagiram 

com a paisagem natural, os seus conteúdos programáticos, tipológicos 

e formais.

Já os objetivos específicos deste trabalho são o reconhecimento 

das obras estudadas e a revisão bibliográfica dos projetos e de seus 

autores. Realizada a partir de visita para levantamento in loco de fontes 

primárias, a análise das obras, e, por fim, fomentar o conhecimento, 

a discussão e a documentação a respeito do Movimento Moderno 

no Uruguai e na América Latina, observando o contexto e as trocas 

internacionais no período pós-guerra.

FIG. 01.15 | ENTORNO VENTORRILLO 
DE LA BUENA VISTA
FIG. 01.16 | ENTORNO LA SOLANA 
DEL MAR

01.15

01.16
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ESTADO
DA ARTE

Ambos os arquitetos que fazem parte deste estudo são reconhecidos a nível 

internacional. A historiografia da arquitetura uruguaia vem sendo estruturada 

nos últimos anos a partir de estudos acadêmicos que estão retomando com 

rigor o seu passado.

VILAMAJÓ | VILLA SERRANA

Em 1948, a revista norte-americana Architectural Forum (FIG. 01.17), na sua 

edição de junho, publicou um artigo, com nove páginas, referente à arquitetura 

uruguaia. A publicação faz um panorama geral da arquitetura moderna no 

país, fazendo menção ao fato de possivelmente o Uruguai ser o país com 

o maior número de arquitetos per capita no mundo. Foram apresentadas 

imagens de edifícios icônicos, como o Hospital de Clínicas, de Carlos Surraco, 

a Intendência de Montevidéu de Mauricio Cravotto, entre outras obras. De 

Vilamajó são publicadas a sede da Faculdade de Engenharia como exemplo 

de centro educacional e Villa Serrana como exemplo de atração turística. 

A publicação de Aurelio Luccini (1970): Julio Vilamajó, su arquitectura (FIG. 

01.18), onde há um capítulo direcionado ao projeto de Villa Serrana, enfatizando 

a capacidade de relacionar a arquitetura e o meio ambiente, incorporando 

materiais e técnicas construtivas locais.

O número 02 da revista El Arqa (1991) publicada sobre a obra de Vilamajó, 

FIG. 01.17 | IMAGEM INTERIOR REVISTA ARCHITECTURAL FORUM, 1948
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intitulada “Contratiempos Modernos” (FIG. 01.19), dirigida por Julio 

Gaeta e Carlos Velázquez, faz uma compilação de artigos referentes 

à obra do arquiteto uruguaio. Mariano Arana, Gastón Biero, Silvia 

Perossio, Angela Perdomo, Juan Pedro Urruzola são autores de 

alguns textos. Entre eles, encontra-se o artigo denominado Volver, 

de autoria do arquiteto Salvador Schelloto, que realiza uma análise 

direcionada ao projeto de Villa Serrana. Nele o arquiteto conecta o 

projeto, inicialmente, à ideia de arquitetura “vernácula”, na busca 

de “autenticidade” em arquitetura, ainda que refletindo algumas 

orientações do “Movimento Moderno” em uma versão mais regional

Em 1994, o Arquiteto César Loustau publicou o livro “Vida y obra de 

Julio Vilamajó” (FIG. 01.20). Onde o autor faz um breve panorama 

da vida e da obra do arquiteto uruguaio, com algumas análises a 

respeito de obras importantes, entre elas, Villa Serrana. No livro, 

confere ao que chama de “obra póstuma” de Vilamajó analogias à 

obra do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright, analisando 

tanto a composição das edificações, como também a semelhança 

do comportamento de ambos arquitetos no que se refere às suas 

relações com a natureza e o ambiente em que o projeto se insere.

No ano de 2001, a Faculdad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da 

Universidad de la República (Udelar) foi consultada pelo Ministério de 

Turismo para realizar o levantamento do estado atual de Villa Serrana, 

com o objetivo de serem criadas medidas cautelares de proteção e 

direcionais para o futuro desenvolvimento da região. A coordenação 

ficou a cargo do Instituto de Diseño, coordenada por Rosana 

Sommaruga e Graciela Martínez, participaram do projeto o Instituto 

de História e o Taller Schelotto. Este material foi disponibilizado 

pelo Instituto de Diseño da universidade para a elaboração desta 

dissertação. 

Em 2008, foi publicado um dos estudos mais relevantes sobre 

Vilamajó: a tese doutoral do arquiteto Gustavo Scheps, intitulada 

“17 Registros”, que tem como tema o projeto para o Edifício da 

01.18

01.19
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Faculdade de Engenharia. Está dividida em dezessete partes independentes 

preocupando-se não em apenas analisar o edifício, mas também o contexto 

histórico e os personagens e eventos relacionados. Este trabalho é importante 

na tentativa de compreender a complexidade do personagem Vilamajó e 

conhecer os seus processos de criação.

Em 2011, foi elaborado o catálogo “Modernos”, a partir de um convênio entre 

a Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Udelar e a Comisión de 

Património Cultural de la Nación – MEC. O objetivo desta compilação foi 

identificar exemplares da arquitetura moderna uruguaia que deveriam ser 

protegidos pelo patrimônio histórico. Entre as cerca de 800 obras escolhidas, 

sugeriram que 123 fossem declaradas “Monumento Histórico Nacional”, as 

outras ficam entre “Bem de Interesse Patrimonial” ou “Conjunto de Interesse 

Patrimonial”. O traçado urbano de Villa Serrana ainda não é protegido pelo 

patrimônio, por isso o estudo propõe que ele seja considerado Monumento 

Histórico Nacional, o maior nível de proteção estabelecido. Já as edificações 

Ventorrillo de la Buena Vista e Mesón de las Cañas já estão protegidos sob a 

categoria mais rígida.

Em 2013, Juan Pedro Margenat publicou o livro “Tiempos Modernos: 

Arquitetctura Uruguaya afín a las Vanguardias, 1940-1970”. A obra relata 

brevemente a experiência moderna Uruguaia, não apenas com relação à 

arquitetura, como também às artes plásticas. Vilamajó é tratado como um 

personagem precursor, de transição para uma cultura moderna, e o projeto de 

Villa Serrana é citado como uma obra exemplar de características modernas 

adaptadas ao local. Em seguida, o autor faz referência a Antonio Bonet, 

primeiramente pelo desenho da cadeira BKF, posteriormente pelos edifícios 

projetados em Punta Ballena, contudo, pouco é mencionado a respeito do 

projeto de urbanização do local.

A tese doutoral do arquiteto Fernando de Sierra, intitulada “Las Valijas de 

Vilamajó” (FIG. 01.21) de 2012, foi publicada em 2015 em livro homônimo. Este 

volume tenta compreender o personagem e o processo projetual do arquiteto 

uruguaio a partir dos documentos originais encontrados em malas de viagem 

doadas à Faculdade de Arquitetura Desenho e Urbanismo da Universidad de 
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la República (Udelar). No capítulo “Paisajes esenciales” do 

livro, faz o registro, entre outros, do projeto de Villa Serrana, 

apresentando material inédito do projeto, como a organização 

do bairro “Colmenar de Abajo”, e algumas imagens e croquis 

do arquiteto.

A reunião destes documentos, somados a outros, foi exibida 

em uma exposição realizada no Museo Nacional de Artes 

Visuales, como núcleo central, e no Museo Casa Vilamajó, 

entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, intitulada “Julio 

Vilamajó, fábrica de invención” (FIG. 01.22), sob curadoria de 

Laura Alemán, Mónica Nieto e Aníbal Parodi.

Em 2014, quando completaria 120 anos de nascimento, 

foram realizadas comemorações em sua homenagem com 

conferências abertas ao público no próprio Ventorrillo de la 

Buena Vista, em Villa Serrana, onde estavam presentes 

autoridades governamentais, acadêmicos, arquitetos e 

público geral.  Foram realizadas palestras sobre Vilamajó e os 

projetos de Villa Serrana por Gustavo Scheps, Alicia Torres, 

Rosana Sommaruga, acadêmicos responsáveis por estudos 

acerca do tema. Também falaram os arquitetos Luis Zino e 

Marcelo Viola, responsáveis pelos projetos de restauro do 

Ventorrillo de la Buena Vista e os arquitetos Marcelo Gualano 

e Daniella Urutia, responsáveis pelo projeto de restauro da 

Mesón de las Cañas. Esta conferência foi documentada e o 

material está disponível em vídeos online.

No mesmo ano, o arquiteto Carlos Mautone publicou o livro 

intitulado “Arq. Julio Vilamajó, un Maestro de la Arquitetura del 

Uruguay” (FIG. 01.23). Nele o autor faz um panorama geral da 

vida e obra de Vilamajó, anexando ao final alguns documentos 

originais aos quais o autor teve contato, que fazem parte do 

acervo particular de herdeiros do Arquiteto César Loustau, 

a quem a viúva de Vilamajó, Mercedes Pulido de Vilamajó, 

01.21

01.22

01.23



33

confiou o material antes de falecer.

Também em 2014, a Faculdade de Arquitetura e a Direção 

Nacional de Cultura organizaram a participação do Uruguai na 

XIV Bienal de Arquitetura de Veneza, com a amostra intitulada 

“La Aldea Feliz. Episodios de la Modernización en Uruguay” 

(FIG. 01.24). Onde os curadores, Martín Craciun, Jorge 

Gambini, Santiago Medero, Mary Méndez, Emilio Nisivoccia 

e Jorge Nudelman, se propuseram a divulgar a experiência 

moderna no Uruguai. Dividido em 16 capítulos, o catálogo 

referente a amostra conta episódios da história uruguaia, 

relatando aspectos importantes da cultura local. Vilamajó é 

mencionado como um dos importantes arquitetos formadores 

dessa primeira modernidade. No capítulo 5, denominado 

“Ranchismo”, Ventorrillo de la Buena Vista de Vilamajó, em 

Villa Serrana, é apresentado como o princípio de uma cultura 

baseada na tradição imaginária, empregada através do uso de 

materiais como madeira rústica e palha.

Em 2016, Juan Articardi publicou sua tese doutoral intitulada 

“Dilemas Modernos, el proyecto urbano em Montevideo y la 

costa balnearia” (FIG. 01.25). Este trabalho tem como objeto 

de estudo os projetos urbanos modernos realizados no Uruguai 

na primeira metade do século XX, que de certo modo foram 

resultado de discussões e formulações ocasionadas desde 

os anos vinte e transformadas pela visita de Le Corbusier 

a Montevidéu, apresentando o papel ativo de Vilamajó nas 

discussões e propostas para planos urbanísticos.

No âmbito do PROPAR, Cláudia Cabral dedicou estudos 

sobre este tema, suas publicações abordam o projeto da Villa 

Serrana com especial ênfase para o Ventorrillo de la Buena 

Vista. As publicações da autora incluem: o artigo “Arquitetura 

com arquiteto: pequena introdução ao Ventorrillo de la Buena 

Vista” apresentado no III Seminário Docomomo Sul - Madeira: 
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Primitivismo e Inovação na Arquitetura do Cone Sul Americano, 1930/70 

(FIG. 01.26) no ano de 2010. Em seguida, apresentou o artigo “The modern 

movement into the wild: Julio Vilamajó’s Villa Serrana, Uruguay, 1946-1947” 

no 12° Seminário Docomomo Internacional”, em Helsinki, Finlândia, em 2012. 

No mesmo ano, publicou o artigo “En la naturaleza agreste: Villa Serrana, 

Uruguay, 1946-1947.” no IV Seminário Docomomo Chile “Trayectorias de la 

Ciudad Moderna”. Em 2014, participou do 16th International Planning History 

Society publicando o artigo “Between wild and humanized nature: Villa Serrana, 

Uruguay, 1946-1947”. Neste ano, o artigo “Na natureza agreste: a proposta 

de Julio Vilamajó para Villa Serrana, Uruguai, 1946-1947” foi publicado em 

português na compilação “Ideias em circulação na construção das cidades.” 

Em seus estudos, inicialmente, a arquiteta analisa o projeto da edificação 

icônica da urbanização, o restaurante e hotel Ventorrillo de la Buena Vista, 

sendo contrária à ideia de “naturalização” dos procedimentos compositivos, 

defendendo a existência de conhecimento por trás dos processos que 

levaram ao projeto e reconhecendo uma linguagem moderna no trabalho de 

Vilamajó. Posteriormente, analisa o projeto sob o aspecto das suas conexões 

internacionais, reconhecendo, pela primeira vez, as relações entre a concepção 

urbanística, paisagística e arquitetônica de Vilamajó e a linha de pensamento 

de planejadores urbanos como Patrick Geddes e Patrick Abercrombie.

Todo o arquivo da família foi doado para a universidade e, atualmente, a maior 

parte dele se encontra no Instituto de História da Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo da UDELAR. Alguns documentos também se encontram 

no Museo Casa Vilamajó, reinaugurado recentemente após período de 

manutenção. O museu é uma parceria entre a universidade e o Ministério da 

Cultura, lá ocorrem visitas guiadas, exposições etc.

BONET | PUNTA BALLENA

Os estudos acerca da obra de Bonet, em relação a Punta Ballena, são bastante 

extensos. Tanto o projeto de urbanização de Punta Ballena como o conjunto 

de edificações projetadas pelo arquiteto na região estão referidos em muitas 

obras, entre elas: 

O catálogo de Sigfried Gredion “A Decade of New Architecture” (FIG. 01.27)
01.27
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de 1951, onde o autor insere a obra de Bonet como parte da Arquitetura 

Moderna, em especial da América Latina, representando o trabalho de 

Bonet em diferentes escalas, desde o mobiliário até o plano urbano. 

O catálogo de Henry-Russel Hitchcock “Latin American Architecture since 

1945” (FIG. 01.28) de 1955, referente à exposição homônima realizada pelo 

Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMa), onde estão publicadas 

fotografias de uma seleção de obras arquitetônicas da América Latina, 

demonstrando o impacto e a importância dessa produção. Neste catálogo 

o projeto de Punta Ballena é um dos selecionados para ser publicado, 

confirmando a importância dele para a carreira do arquiteto, assim como 

para a produção local frente a comunidade internacional. 

O catálogo de Francisco Bullrich “New directions of Latin American 

Architectute” (FIG. 01.29), de 1969, cita Punta Ballena como projeto de 

relevância. Frederico Ortiz e Miguel Angel Baldellou fizeram o primeiro 

catálogo sobre a obra de Bonet, intitulado “La obra de Antonio Bonet” (1978), 

onde reúnem os projetos construídos ou não; nele Punta Ballena é citada 

como o período que o arquiteto produz no Uruguai.

A primeira publicação monográfica sobre sua obra, intitulada “La obra de 

Antonio Bonet” (FIG 01.30), foi escrita em 1978, pela Edições Summa 

(Buenos Aires), com textos de Frederico Ortiz e Miguel Baldellou. Em 1985, 

Ernesto Katzenstein, Gustavo Natanson e Hugo Schvartzman publicaram o 

catálogo intitulado “Antonio Bonet. Arquitectura y Urbanismo em el Río de la 

Plata y España”. Nele os autores fazem um panorama geral da vida e da obra 

do arquiteto catalão, analisando seus projetos. Começam pela biografia, 

passando por projeto urbanos, arquitetônicos e desenho de mobiliário. Os 

textos foram desenvolvidos pelos autores e também foram extraídos a partir 

de entrevistas com o próprio Bonet. O projeto de urbanização de Punta 

Ballena recebeu ênfase bastante significativa, além da urbanização, os 

edifícios projetados pelo arquiteto para o local também foram contemplados.

Fernando Alvarez é responsável por diversas publicações a respeito da 

obra de Bonet. A urbanização de Punta Ballena é citada em algumas delas, 

em 1987, elaborou o catálogo da exposição “Antonio Bonet y el Río de la 
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Plata” (FIG. 01.31). Em 1996, junto a Jordi Roig, publicou “Antonio 

Bonet i Castellana, 1913-1989”. E, em 1999, publicou o catálogo da 

exposição “Antonio Bonet Castellana” (FIG. 01.32), novamente junto 

a Jordi Roig.

Jorge Francisco Liernur e Pablo Pschepiurca publicaram em 2008 o 

livro “La Red Austral” (FIG. 01.33), obras y proyectos de Le Corbusier 

y sus discípulos em Argentina (1924-1965). Onde trata da relação de 

Le Corbusier e os autores da cadeira BKF (B – Bonet, K – Kurchan e F 

– Ferrari), e das obras que foram realizadas por eles durante o período 

de convívio com o arquiteto suíço. Nele o projeto urbanístico de Punta 

Ballena e as edificações produzidas são brevemente analisadas.

Em 2011, no catálogo “Modernos”, realizado pelo convênio entre 

a Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Udelar e a 

Comisión de Património Cultural de la Nación – MEC, onde foi feito 

o levantamento das obras que deveriam ser consideradas patrimônio 

histórico, o traçado da urbanização de  Punta Ballena e o edifício do 

Parador La Solana del Mar, em seu projeto original, estão protegidos 

como Monumento Histórico Nacional. Já as quatro residências 

projetadas por Bonet, em Punta Ballena, estão na lista de obras 

propostas para declarar como Monumento Histórico Nacional.

Em 2014, Jorge Nudelman publicou sua tese doutoral “Tres visitantes 

en París. Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier” (FIG. 01.34). 

O trabalho tenta responder à publicação de Liernur y Pschepiurca, 

La Red Austral, de 2008, onde os autores relatam as relações de Le 

Corbusier com a América do Sul, com a notável ausência de trabalhos 

sobre o Uruguai. O objetivo neste trabalho é relatar a vida e a obra dos 

arquitetos Carlos Gómez Gavazzo, Justino Serralta e Carlos Clémont, 

que trabalharam com Le Corbusier em seu ateliê em Paris. Para falar 

a respeito Nudelman, lança mão de contar a história do ensino de 

arquitetura no Uruguai, fazendo relatos a respeito de Vilamajó. Dedica 

um capítulo à Antonio Bonet, relatando como o processo de projeto 

em Punta Ballena transcorreu. Além disso, o estudo de Nudelman 
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também faz uma breve análise dos projetos urbanos 

elaborados para balneários no Uruguai: os projetos de 

Gavazzo para Punta del Este (1935), La Paloma (1935), 

e Punta Ballena (1943).

Em 2015, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

realizou uma nova exposição sobre a produção 

arquitetônica moderna na América Latina com o objetivo 

de retomar a ocorrida em 1955. Foi intitulada “Latin 

America in Construction: Architecture 1955-1980.”, 

(FIG. 01.35) organizada por Barry Bergdoll, Patricio 

del Real, Jorge Francisco Liernur e Carlos Eduardo 

Dias Comas. Nela foram exibidos desenhos de Julio 

Vilamajó, anteriores ao período estipulado, mais 

precisamente, esboços referentes ao projeto da Sede 

das Nações Unidas de 1947. A exposição gerou um 

catálogo homônimo, que diferente do de 1955, contou 

com o aporte teórico de acadêmicos especializados 

no tema. Com relação à produção uruguaia, Gustavo 

Scheps, Jorge Liernur e Jorge Nudelman tentam 

traçar um panorama do pensamento moderno vigente. 

Julio Vilamajó é apresentado como um dos grandes 

representantes da arquitetura uruguaia, a partir de uma 

prática rigorosa e de uma consciência urbana. O projeto 

de Punta Ballena também é citado como exemplar de 

urbanização.

No mesmo ano, Ricardo Flores publicou sua tese de 

doutorado intitulada “Casa La Ricarda de Antonio Bonet 

Castellana. Um território Formalizado.” (FIG. 01.36), pela 

Universitat Politècnica de Catalunya. O autor se dedica 

ao estudo da Residência Gomes, também conhecida 

como La Ricarda, localizada em região afastada de 

Barcelona, Espanha, para contar a sua história e a 

sua vinculação com as vanguardas prévias a Guerra 

01.35
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Civil Espanhola. La Ricarda teve sua primeira versão 

de projeto em 1949, e, entre projeto e construção, 

demorou quatorze anos para que fosse finalizada. A 

obra é resultado de uma relação profissional bastante 

enriquecedora, tanto cliente quanto arquiteto tinham 

a intenção de construir uma obra que revelasse o 

espírito do seu tempo. Posteriormente foi divulgado 

um documentário também sobre a obra, intitulado 

“La Ricarda, la casa de vidre” (FIG. 01.37), produzido 

por Sense Of Motion, que contém depoimentos dos 

herdeiros de Gomes, de Victoria Bonet, Fernando 

Álvarez, Jordi Roig, entre outros.

No âmbito do PROPAR e da obra examinada, Luís 

Henrique Haas Luccas tem desenvolvido diversos 

artigos a respeito do tema modernismo no Uruguai, 

mais especificamente o estudo relacionado ao 

desenvolvimento de Punta del Este e região. Escreveu 

o artigo “Antonio Bonet e a Arquitetura do Cone Sul: o 

exemplo de Punta Ballena”. Nele o autor reconhece 

a importância da obra do arquiteto, desempenhando 

papel relevante para a implantação das ideias das 

vanguardas construtivas europeias na América do 

Sul, colaborando para a consolidação da Arquitetura 

Moderna no continente, sendo Punta Ballena um 

exemplo decisivo para a Região do Rio da Prata.

A dissertação de mestrado de Helena Bender, do ano 

de 2010, também trata a respeito de Bonet com maior 

enfoque nos seus projetos urbanísticos argentinos 

não construídos, como o conjunto habitacional Casa 

Amarilla (1943), o bairro proposto para Bajo Belgrado 

(1948-49)  e a remodelação do Bairro Sur de Buenos 

Aires (1956).O trabalho é importante por demonstrar 

a significativa atuação de Bonet no ponto de vista da 01.38
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A fim de responder aos objetivos estabelecidos nesta dissertação de mestrado, 

visando a compreensão dos projetos de Villa Serrana e Punta Ballena frente ao 

tema do “urbanizações de lazer” no período pós-guerra, a pesquisa organizou-

se em dois âmbitos: o primeiro caracterizado pela revisão bibliográfica e 

material de fontes primárias, e o segundo preocupado em uma abordagem 

analítica das obras.

O processo de revisão bibliográfica foi realizado inicialmente apoiado em 

leituras de fontes secundárias - livros, teses, dissertações e publicações em 

revistas. Para tanto foram consultados os acervos Biblioteca da Faculdade de 

Arquitetura da UFRGS, da Biblioteca da UniRitter. Os artigos, as dissertações 

e as teses foram recolhidas nos repositórios online da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, da Universidade de la República e da Universidat 

Politécnica da Catalunya.

METODOLOGIA

construção do projeto da cidade da arquitetura moderna.

TURISMO

Sobre o tema turismo no Uruguai, uma excelente referência é a publicação 

de Nelly da Cunha e equipe “Visite Uruguay. Del balneário al país turístico. 

1930-1955.” (FIG. 01.38) de 2012. Neste livro está descrito como o Uruguai 

se posicionou frente ao turismo, visto como um setor estratégico e alternativo 

para a economia, adotado como uma política para o país, que foi precursor 

em termos de legislação e incentivo para esta atividade, difundindo a ideia de 

país turístico.

Em 2015, a arquiteta Ana Luiza Valle Oliveira apresentou sua dissertação de 

mestrado “As Duas Atlântidas 1939|1952. O veraneio moderno e a constituição 

dos balneários do litoral norte gaúcho.”, sob orientação da Professora Cláudia 

Cabral, no PROPAR. Essa dissertação em diversos momentos se aproxima ao 

tema tratado no presente trabalho, tendo em vista a recorrência da questão de 

urbanizações com intuito de veraneio. Em alguns momentos, Ana se refere ao 

papel importante que as urbanizações uruguaias exerceram sobre as gaúchas 

e remonta relações entre os personagens gaúchos com arquitetos uruguaios, 

como Mauricio Cravotto.
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Quanto às fontes primárias, em maio 

de 2018, foi realizada uma viagem de 

estudos ao Uruguai, quando os locais de 

estudo, Villa Serrana e Punta Ballena, 

foram visitados, experiência considerada 

de fundamental importância para a 

compreensão do ambiente construído, 

para a análise do que foi efetivamente 

executado e como estão sendo 

conservadas as obras. Após as visitas, 

houve uma estada em Montevidéu para 

a coleta de materiais de pesquisa. Fontes 

primárias foram consultadas, documentos 

de grande importância, como desenhos 

originais, croquis, memoriais descritivos, 

fotos e encartes de época e reportagens 

foram acessados nos arquivos do Instituto 

de História, no Instituto de Diseño e na 

Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da 

Udelar. 

Além disso, foram realizadas entrevistas 

com três pesquisadores uruguaios cujas 

obras tangenciaram o tema de estudo: 

Gustavo Scheps, Jorge Nudelman e Aníbal 

Parodi. Também foram entrevistados os 

arquitetos responsáveis por obras de 

revitalização dos projetos do Ventorrillo 

de la Buena Vista, Marcelo Viola, e do 

Mesón de las Cañas, Daniela Urrutia e 

Marcelo Gualano. Em junho do mesmo 

ano, foi realizada uma viagem a Buenos 

Aires, onde foi consultado o acervo da 

Universidade de Buenos Aires.

FIG. 01.39 |  FOTOGRAFIA DETALHE FACHADA VENTORRILLO 

FIG. 01.40 |  FOTOGRAFIA FACHADA LA SOLANA DEL MAR 
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ESTRUTURA
DO TRABALHO

A dissertação se organiza em introdução, três capítulos, considerações finais, 

referências bibliográficas e anexos. A introdução expõe o conjunto de questões 

referentes à apresentação do tema, justificativa, objetivos, estado da questão 

e estrutura. O primeiro capítulo intitulado “Precedentes” trata o assunto do 

turismo no Uruguai, em relação ao contexto da época em que os projetos 

foram concebidos. Faz uma relação com a tradição uruguaia no planejamento 

urbano, retomando brevemente a trajetória do urbanista Mauricio Cravotto.

O segundo capítulo se dedica ao projeto de Villa Serrana e seu autor, o 

personagem Julio Vilamajó, sendo dividido em três subcapítulos. O primeiro 

referente a biografia do arquiteto. O segundo subcapítulo tem por objetivo 

apresentar e analisar o projeto de urbanização para Villa Serrana. O terceiro é 

referente à análise dos objetos arquitetônicos – Ventorrillo de la Buena Vista e 

Mesón de las Cañas.

O terceiro capítulo, por sua vez, fala de Antonio Bonet e seu projeto de 

urbanização de Punta Ballena, também dividido em três subcapítulos. O 

primeiro sendo a breve biografia do arquiteto catalão, com maior enfoque na 

sua trajetória profissional até o momento da criação da urbanização de Punta 

Ballena. Posteriormente, no segundo subcapítulo, é apresentado o projeto de 

urbanização de Punta Ballena. O terceiro subcapítulo é referente ao projeto 

do Parador La Solana del Mar, obra de caráter definitivo no contexto da 

urbanização.

As considerações finais contêm uma aproximação entre os projetos, retomando 

questões levantadas a partir das análises realizadas nos capítulos anteriores, 

a respeito dos projetos de Villa Serrana e de Punta Ballena. 

A segunda etapa da pesquisa foi dedicada à análise descritiva das obras, 

utilizando como recurso as fontes primárias coletadas. Realizada nos 

dois diferentes âmbitos do trabalho: primeiramente, o desenho urbano, e 

,posteriormente, os objetos arquitetônicos âncoras de cada urbanização.
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O ato de viajar esteve presente ao longo da história da humanidade. No 

entanto, apenas no período do Renascimento Italiano, as viagens começaram 

a ter valor cultural, quando foram criados os Grand Tour, que nada mais eram 

do que viagens realizadas por jovens aristocratas em período de formação,  

com o intuito de aprendizagem e aquisição de cultura. Ao longo do século XIX, 

o turismo se transformou e ganhou força em virtude do desenvolvimento dos 

meios de transporte. O desenvolvimento da indústria motivou esse significativo 

avanço, quando houve a necessidade de incrementar as redes ferroviárias. 

No período pós-guerra, as redes de transporte se consolidaram, a partir 

da introdução da aviação e da malha rodoviária, facilitando o acesso a 

diferentes localidades. Neste período, o turismo tornou-se algo parecido com 

o que conhecemos atualmente, em virtude dos importantes avanços sociais 

que culminaram nas leis trabalhistas, que, por exemplo na América do Sul, 

instituíram recursos como as férias remuneradas e o décimo terceiro salário, 

tornando o ato de viajar recorrente na vida da população. O maior poder 

aquisitivo da classe trabalhadora, promoveu o surgimento da sociedade do 

consumo de bens e serviços, que, por fim, dá início ao ‘turismo de massas’1.  

1 Para Ambrózio (2005, p. 106), a expressão ‘turismo de massas’ configura um pleonasmo, pois “o 
turismo é de massa”, trata-se de uma “produção em massa de espaço-mercadoria”, não apenas por 
envolver multidões. Para ele o turismo é uma atividade que transformou a viagem em um fim em si, como 
um produto de mercado. 

O TURISMO

FIG. 02.01|  FOTOGRAFIA PRAIA DE POCITOS, 1932.
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Segundo o dicionário Aurélio, a definição para a palavra ‘turismo’ é:
“Substantivo Masculino. 1. Viagem ou excursão, feita por prazer, a 
locais que despertam interesse. 2. O conjunto de serviços necessários 
para atrair àqueles que fazem turismo (1) e dispensar-lhes 
atendimento por meio de provisão de itinerários, guias, acomodações, 
transporte, etc. 3. O movimento de turistas: ‘o turismo na Espanha é 
muito intenso durante o verão.’” (FERREIRA; 2004, p.:2008)

Já, a definição para a palavra ‘vilegiatura’ é:
 “[Do italiano villeggiatura.] Substantivo feminino. Temporada que 
habitantes da cidade passam no campo, na praia, ou em digressão de 
recreio, na estação calmosa; veraneio.” (FERREIRA; 2004, p.:2062)

De acordo com as definições do dicionário Aurélio, é possível compreender o 

conceito de vilegiatura como parte integrante de um conceito mais amplo que 

é o turismo. A vilegiatura, ou o imemorial costume dos ricos de terem casas 

de veraneio, pode ser entendida como a atividade realizada pelo veranista, 

que possui uma segunda residência em local de descanso para os períodos 

de ócio. Ele implica em um usuário com renda mais elevada, pois precisa ter 

fundos para a aquisição desta segunda residência. Diferentemente do turista 

que realiza sua viagem com o intuito único de viajar, conhecer novos lugares 

e se estabelecer por períodos curtos. Conforme Ambrózio, a vilegiatura é uma 

atividade que implica a existência de residências campestres ou de beira-mar, 

o que incentivou a criação de subúrbios.
“De fato, a temporada de recreio passada em áreas distantes da 
cidade, originariamente, deu vida a um território pacificador da alma 
e propiciador da inteligência – o subúrbio.” (AMBRÓZIO, 2005, P.108)

FIG. 02.02|  FOTOGRAFIA PRAIA DE POCITOS, 1932.
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No final do século XIX, posteriormente às profundas transformações 

pelas quais passaram as cidades (ocasionadas, entre outros fatores, pela 

implementação do setor industrial e pelo aumento da população em virtude da 

diminuição do índice de mortalidade), começaram a surgir novas ideias frente 

ao planejamento urbano, reformulando teorias e práticas. 

Neste período, Ebenezer Howard2 formulou o esquema teórico conhecido 

como cidade-jardim. Seu conceito poderia ser explicado como núcleos urbanos 

independentes, que tinham por objetivo a convivência harmônica, o resgate da 

vida social em meio a natureza, em um ambiente que juntasse a cidade e o 

campo em um sistema orgânico e em contraposição à cidade industrializada. 

Neste modelo, uma das principais características era a preocupação social, 

onde a propriedade seria compartilhada e a gestão seria comunitária, fato que 

inviabilizou sua prática em ampla escala. 

Porém, aspectos formais da teoria da cidade-jardim, como a implantação de 

generosas áreas verdes e a integração com a natureza, incentivaram a criação 

dos subúrbios-jardim3, que são extensões dependentes de um núcleo urbano 

estabelecido. Caracterizados pela integração entre as edificações e as áreas 

verdes, de modo que a natureza é parte da composição. Conforme Silvia 

Wolff, na implantação deste modelo urbanístico, se tirava partido do potencial 

paisagístico da natureza, incorporando os “acidentes naturais para criar vistas 

e potencializar aspectos de variedade e efeitos pitorescos.” (WOLFF, 2001, 

p.30). Também fica evidenciado o uso de materiais e técnicas locais, com a 

finalidade de integrar a arquitetura à paisagem.
“Como modelo paisagístico, o pensamento urbanístico dos subúrbios 
articulava-se na tradição romântica inglesa desde o século XVIII, 
tendo como características fundamentais, uma ênfase na arquitetura 
vista como parte da paisagem e do ambiente natural e ligada às 
tradições locais, empregando materiais e técnicas construtivas locais 
consagradas.” (WOLFF, 2001, p. 32)

2 Teórico inglês, publicou sua teoria sobre a cidade-jardim nos livros “Tomorrow, a Peacefull Path to Real 
Reform”, em 1898 e “Garden Cities of Tomorrow”, em 1903. 
3 A teoria da cidade-jardim foi implantada em Letchworth, cidade projetada a partir de concurso vencido 
por Raymond Unwin e Barry Parker, em 1903.Para mais informações, para mais informações sobre 
cidade-jardim e subúrbio-jardim, ver: WOLFF, 2001 p. 23..

O URBANISMO
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Posteriormente, o planejamento urbano também foi objeto de estudo para os 

arquitetos integrantes do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, que 

já em seu documento fundacional, a Declaração de La Sarraz, estabeleceu três 

funções para o planejamento urbano: a habitação, o trabalho e a recreação, 

articulados pela circulação (COMAS, 2016). O CIAM IV, de 1933, sob o tema 

de cidade funcional, acabou por gerar documentos como “Can our cities 

survive?” (Nossas cidades conseguem sobreviver?) de José Luís Sert, 1942 e 

“La Charte d’Athènes” (Carta de Atenas) de Le Corbusier, 1943. Com relação 

à recreação, a Carta de Atenas diz:
“Graças ao aperfeiçoamento dos meios mecânicos de transporte, 
a questão da distância não desempenha mais aqui um papel 
preponderante. Mais vale escolher bem, ainda que se tenha que 
procurar um pouco mais longe. Trata-se não só de preservar as belezas 
naturais ainda intactas, mas também de reparar as agressões que 
algumas delas tenham sofrido; enfim, que a indústria do homem crie, 
em parte, sítios e paisagens que correspondam ao programa. Esse 
é um outro problema social muito importante, cuja responsabilidade 
está nas mãos dos edis: encontrar uma contrapartida para o trabalho 
estafante da semana, tornar o dia de repouso verdadeiramente 
revitalizante para a saúde física e moral, não mais abandonar a 
população ás múltiplas desgraças da rua. Uma destinação fecunda 
das horas livres forjará uma saúde e um coração para os habitantes 
das cidades.”4 (LE CORBUSIER, 1993, p.80)

O CIAM V de 1937 sobre Logis et loisirs, em tradução literal habitação e 

recreação, foi realizado logo em seguida da instituição de férias remuneradas 

na França. Já estava constatado que a recreação era uma atividade 

fundamental para a qualidade de vida do ser humano. O “novo homem” tinha 

novas tarefas e novas necessidades, e de acordo com os manifestos do CIAM, 

era necessário exigir este direito dentro da cidade. 

Além disso, há o reconhecimento dos fatores locais pré-existentes, a circulação 

é tratada como parte importante do mecanismo para que, independente das 

distâncias a serem percorridas, o descanso seja garantido. Outro aspecto 

importante é a busca pela preservação do meio natural, sendo isso uma 

espécie de contrapartida obrigatória a ser providenciada em função da má 

4 “O CIAM IV, de 1933, foi sem dúvida o congresso mais abrangente do ponto de vista urbanístico, em 
virtude de uma análise comparativa de trinta e quatro cidades europeias. Dele surgiram os artigos da 
Carta de Atenas, que por razões inexplicáveis só foi publicada dez anos depois. (FRAMPTON, 2003, 
p.329)
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qualidade de vida que o homem moderno enfrenta em seu trabalho diário. 

Segundo Frampton:
“Embora o conteúdo consensual da Carta de Atenas possa muito 
bem ter servido para inibir qualquer exame posterior de modelos de 
moradias alternativas, o fato é que houve uma notável mudança de 
tom. As exigências políticas radicais do movimento inicial tinham sido 
abandonadas, e, enquanto o funcionalismo continuava sendo o credo 
geral, os artigos da Carta pareciam um catecismo neocapitalista cujos 
decretos eram tão idealistamente ‘racionalistas’ quanto irrealizáveis 
num sentido mais amplo. No pré-guerra, essa abordagem idealista 
chegou a sua formulação no quinto congresso, dedicado ao tema da 
moradia e do lazer e realizado em Paris, em 1937. Nessa ocasião, 
o CIAM estava disposto a reconhecer não apenas o impacto das 
estruturas históricas, como também a influência da região em que 
uma cidade estivesse situada.” (FRAMPTON, 2003, pg. 329)

Os arquitetos participantes do CIAM defendiam o edifício de apartamentos como 

a tipologia básica da cidade moderna, e a Carta de Atenas reforça esse ponto 

de vista. Porém, há casos que evidenciam que na prática moderna a cidade-

jardim não deixou de ser aceita, diferente do subúrbio dormitório. Exemplo 

disso é o caso da Siedlung5, um assentamento habitacional construído entre 

1925 e 1931 em Frankfurt, a partir do conceito de cidade-jardim. Na localidade 

foram construídas áreas residenciais de baixa densidade intercaladas com 

áreas verdes. O plano diretor de Frankfurt, sob coordenação de Ernst May, 

estimulou a descentralização e a zonificação da cidade. 

O caso brasileiro inclui como exemplos notáveis a Pampulha, bairro-jardim de 

moradia permanente, ancorado a Belo Horizonte e a Cidade Jardim Parque 

São Clemente, loteamento de alto padrão para casas de veraneio em meio ao 

parque, ancorado a Nova Friburgo.

O conjunto de edificações da Pampulha, projetado nos anos 1940 por Oscar 

Niemeyer, são uma referência importante para a arquitetura brasileira, caso 

de inúmeros estudos. Os equipamentos projetados pelo arquiteto estavam 

voltados ao turismo e ao lazer, e contavam com cassino (FIG. 02.03), iate-

clube, restaurante-casa de baile, capela, clube de golfe e hotel. Foram 

implantados em um bairro-jardim, localizado a 10km de distância do centro da 

5 Para mais informações sobre este projeto, consultar o artigo: Zapatel, J. A. (2017). Das neue Frankfurt. 
Pós. Revista Do Programa De Pós-Graduação Em Arquitetura E Urbanismo Da FAUUSP, 24(42), 64-73. 
https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v24i42p64-73
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capital mineira, em torno do lago artificial. Sendo parte integrante do Plano de 

Urbanismo de Belo Horizonte, elaborado por Lincoln Continentino (engenheiro 

sanitarista e urbanista). Segundo Fernanda Voigt:
“Pelo Plano de Continentino, haveria o adensamento da região 
central e a expansão da área urbana originalmente projetada através 
de prolongamentos de algumas das principais avenidas, além da 
implantação de novos bairros como a Cidade Jardim, o Sion, e 
a região em volta da lagoa da Pampulha. Estes bairros seguiam a 
concepção urbanística de outros bairros-jardins empreendidos em 
algumas cidades brasileiras, nas primeiras décadas do século XX, 
inspirados no modelo das “garden-cities” inglesas. Mas no Brasil, 
esse modelo prestou-se apenas como um viável produto para o 
mercado imobiliário capitalista, seja na forma de subúrbios-jardins ou  
loteamentos-jardins.” (VOIGT, 2015, p.67)

O caso da Cidade Jardim Parque São Clemente foi um empreendimento 

imobiliário de alto padrão, localizado em Nova Friburgo, implantado em meio a 

um parque. Onde Lucio Costa projetou, em 1944, o Park Hotel Nova Friburgo 

(FIG. 02.04), exemplar de grande importância na arquitetura nacional, que 

tinha por finalidade acolher os possíveis compradores dos terrenos em venda. 

Segundo Comas:
“Em 1944, os herdeiros de Eduardo, liderados pelo engenheiro César 
Guinle, pedem para Lucio Costa o projeto de um pequeno hotel em 
empreendimento de alto padrão, batizado de Cidade Jardim Parque 
São Clemente. Loteamento residencial de 93 ha para casas de fim 
de semana ou veraneio, tem acesso próprio a 1 km do centro da 
cidade. A sucessão de plataformas e seu entorno imediato integram 
o parque de 22 ha preservado para usufruto dos moradores, depois 
incorporado como o Nova Friburgo Country Club (1957). Três hotéis 
são previstos. O lote do Hotel do Parque de Lucio é uma língua de 
terra dando para o parque a sul da plataforma superior. Instrumento 
das vendas imobiliárias, o hotel deve passar a imagem de lazer 
sofisticado mas informal.” (COMAS,  2010)

FIG. 02.03 |  VISTA COMPLETA DO CASSINO DA PAMPULHA, DESDE A LAGOA.
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Os objetos de estudo deste trabalho, Villa Serrana e Punta Ballena, se encaixam 

na visão de integração com o ambiente natural (apesar de manipulado). Contudo 

as distâncias dos núcleos urbanos aos quais são dependentes desconfigura 

esta relação no caso de Villa Serrana. Por outro lado, Punta Ballena, está a 

12km de Maldonado, e pode se estabelecer uma relação de subúrbio com o 

núcleo urbano. Porém, Villa Serrana está a 25km de distância de Minas, de 

modo que não configura um subúrbio, pois há um isolamento em relação ao 

núcleo urbano principal, inclusive por não haver meios de transporte além de 

carros particulares e eventuais ônibus.

O URUGUAI

FIG. 02.04 |  PARK HOTEL NOVA FRIBURGO, LÚCIO COSTA.
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O Uruguai é conhecido como um país de referência para a região do Cone-

sul, em relação aos estudos urbanísticos. Muito disso se deve ao personagem 

Mauricio Cravotto, contemporâneo de Vilamajó. A geração de arquitetos, da 

qual ambos faziam parte, incorporou os princípios da arquitetura moderna, 

fazendo uso das novas tecnologias e de novo senso estético.

Logo após sua formação como arquiteto na Universidad de la República em 

1917, Cravotto realizou viagens de estudos para os Estados Unidos e Europa, 

onde teve acesso a teorias de urbanismo renovadoras. Em uma Paris que 

retomava o urbanismo moderno, após Haussmann, o arquiteto uruguaio 

assistiu aos cursos de Marcel Poëte e de León Jaussely6 (colega de Alfred-

Donat Agache), entrando em contato com o ‘Museu Social”, que contava 

com um grupo de economistas, engenheiros e arquitetos para o estudo do 

urbanismo como ciência que pretendia organizar, reformar, sistematizar e 

estender os espaços da cidade. A respeito do Museu, Célia Ferraz de Souza e 

Maria Almeida dizem:
“Ele reunia, sob os altos auspícios do Museu Social, quase todos 
os técnicos franceses que trabalhavam sobre a questão: Agache, 
Auburtin, Jaussely, Foresteir, Bérard, Parenty, Prost, Redont, 
Hébrard, Risler, Gréber e Eugénè Hénard, este último presidente da 
sociedade. A partir de então, passava a existir uma entidade que se 
pretendia internacionalizar e, talvez, pela primeira vez, calcada no 
binômio arquiteto-urbanista (CALABI, 1997, p.50). Apesar de algum 
formalismo dos traçados urbanos, esses urbanistas já introduziram a 
ideia de zoneamento de usos para a elaboração de planos.” (SOUZA; 
ALMEIDA, 2009, p.180)

Um dos aspectos que devem ser destacados foi o curso ministrado no Museu 

por Patrick Geddes, sociólogo e botânico britânico que dedicou seus estudos 

ao planejamento das cidades. Ele introduziu o levantamento urbano e regional 

prévio como condição para o planejamento das modificações necessárias a 

estrutura das cidades. Segundo Célia Ferraz de Souza e Maria Soares de 

Almeida, há uma boa recepção das ideias de Patrick Geddes nas teorias de 

planejamento urbano francesas. “As ideias de Geddes e Poëte marcaram 

definitivamente Cravotto, com sua metodologia do que ele chamou de 

‘expediente urbano’.” (SOUZA; ALMEIDA, 2009, p. 182). 

6 Que realizou um conjunto de conferências em Montevidéu em 1927.

O  URUGUAI
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A partir da reunião deste grupo, foi possível viabilizar a preparação da Lei 

Cornudet, sancionada em 1919 e reformada em 1924. Foi a primeira lei 

urbanística francesa voltada ao desenvolvimento, embelezamento e extensão 

das cidades. Estipulava que municípios com mais de dez mil habitantes 

deveriam possuir Planos Reguladores. Segundo Ramón Gutiérrez, historiador 

argentino, é possível vincular o movimento francês aos demais estudos 

realizados:
“Junto a esta presença muito forte da vertente francesa devemos 
também contabilizar os movimentos que, originados entorno às 
idéias de William Morris e Ebenezer Howard, se desenvolveram 
na Inglaterra nas últimas décadas do século XIX com outros 
conceitos urbanos e sociais. Howard foi o criador da “Garden City 
Association” em 1899 que teve convergência com grupos similares. 
Assim, o movimento “City Beautiful” criado por ocasião da Exposição 
Colombina de Chicago em 1893, seguindo as tradições do ideário 
de Jefferson, predominava nos Estados Unidos e incorporaria depois 
as idéias evolutivas do escocês Patrick Geddes e, ao mesmo tempo, 
confluiria com as antigas propostas dos grupos “Arts and Crafts”. 
Na realidade aqui se gera também a convergência dos movimentos 
ruralistas de Le Play, do neo-medievalismo de Camilo Sitte com suas 
facetas arquitetônicas britânicas procedentes de Pugin e Ruskin, 
entre outros.” (GUTIÉRREZ, 2007)

FIG. 02.05 |  MAURICIO CRAVOTTO.
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A viagem colocou Cravotto em contato com diversos nomes importantes do seu 

tempo, entre eles Richard Neutra, Alberto Sartoris, Francis Violich Karl Brunner 

e Claude Fayette Bragdon (BALDORIA, 2014). A respeito do posicionamento 

de Cravotto frente às diferentes vertendes de teorias de urbanismo daquele 

período, Célia Ferraz de Souza e Maria Almeida: 
“Vale destacar ainda que o urbanismo sul-americano, neste período 
anterior a Le Corbusier, reflete fortemente as ideias do urbanismo 
francês. Se, de um lado, foram oportunizados contatos diretos com 
os urbanistas europeus, como Agache que veio ao Brasil ou Forestier 
à Argentina e Cuba, muitos foram os urbanistas latino-americanos 
que viajaram para a Europa, para estudarem ou estagiarem. Assim, 
se a marca do urbanismo francês emanava diretamente do trabalho 
de seus urbanistas no exterior, por outro lado, ela foi absorvida 
pelo contato direto de especialistas com a fonte. Este foi o caso de 
Cravotto. Ainda assim a originalidade do urbanista uruguaio se faz 
sentir. Se Agache preconizava, como todos urbanistas da Société 
Française des Urbanistes, um amplo levantamento e análise das 
cidades, a proposta do expediente urbano de Cravotto apresentava 
algumas diferenças de aprofundamento, talvez mais próximas da 
proposta de Patrick Geddes.” (SOUZA; ALMEIDA, 2009, p.198)

Ao retornar para o Uruguai, o arquiteto ingressou na carreira docente e foi 

um divulgador das teorias com as quais teve contato em suas viagens de 

FIG. 02.06 |  PLANTA GERAL DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE MONTEVIDÉU, 1930.
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estudos, exercendo influência e consultorias nos países vizinhos. No Brasil, 

foi conferencista em palestras no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Arquitetos 

brasileiros, argentinos, chilenos ou paraguaios foram a Montevidéu para 

participar dos cursos do Departamento de Urbanismo. Entre eles, estavam 

Edvaldo Pereira Paiva e Ubatuba de Farias, responsáveis por diversos projetos 

urbanísticos no sul do Brasil e pelos planos de melhoramento urbano da capital 

do estado, Porto Alegre. Segundo Raquel Rodrigues Lima:
“A formação dos arquitetos rio-grandenses também contou com 
a influência uruguaia, principalmente a partir de 1943, quando os 
arquitetos Edvaldo Ruy Pereira Paiva e Luiz Arthur Ubatuba de 
Faria viajaram ao Uruguai, como bolsistas da Prefeitura de Porto 
Alegre. O objetivo era cursar as disciplinas de urbanismo do curso de 
arquitetura da Faculdade de Montevidéu. Sabe-se que esta faculdade 
tinha existência autônoma desde 1917, constituindo-se em um centro 
maduro e experiente, e que este fato traria grandes contribuições para 
o Rio Grande do Sul que iniciava o ensino superior em Arquitetura.” 
(LIMA, 2005, p. 241)

Cravotto era portador de exímio conhecimento a respeito das teorias de 

planejamento urbano vigentes, assim como os planos que estavam sendo 

desenvolvidos na região. Contudo, a teoria geral que articulou todo o seu 

pensamento foi sendo construída ao longo dos anos, a partir de sua experiência 

prática e docente. Tal teoria foi, por ele denominada, “La Aldea Feliz”, assim 

como o próprio nome indica há uma forte conotação romântica, até mesmo 

nostálgica, caracterizada por ser uma crítica à metrópole, na busca pela relação 

do homem com a natureza, assim como da vida social, uma reivindicação da 

cidade jardim, a higienização e o urbanismo científico. (NISIVOCCIA [et al], 

2014, p.66)

No ano de 1930, foi promovido um concurso internacional para o novo plano 

regulador para Montevidéu. Mauricio Cravotto e equipe de jovens colegas 

(entre eles, Octavio de los Campos) elaboraram, segundo Carlos Baldoria7, 

a “primeira proposta de urbanismo científico de vocação moderna para 

Montevidéu”. O historiador uruguaio afirma ainda que, nesta proposta ficam 

claros alguns dos itens importantes para o pensamento de Cravotto, como 

exemplo, a preocupação por equilíbrio entre o “a busca pelo crescimento 

7 (BALDORIA, 2014, tradução nossa)
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demográfico e a extensão da cidade, entre a natureza e o meio construído, 

entre o movimento e a calmaria, entre a grande aglomeração e a aldeia”.
A influência das conferências de Jaussely em Montevidéu é difícil 
de ignorar. Estão presentes os princípios diretores que o urbanista 
francês indicou para o urbanismo moderno: a separação das 
funções - associada a organização econômica da cidade - e o 
descongestionamento urbano vinculado às necessidades de higiene, 
bem-estar social e a aproximação da vida urbana à vida natural - . 
O Plano dá suma importância à disposição dos passeios e parques 
públicos, ao aumento das superfícies livres, e a disposição dos 
parkways. Incorpora também os postulados da Cidade Jardim ao 
dispor um cinturão de cidade jardim em torno da cidade em previsão do 
futuro aumento demográfico a fim de não estender imprudentemente 
as dimensões da cidade, nem levar sua densidade a limites não 
recomendados.8 (BALDORIA, 2014, p.12 tradução nossa)

Este episódio acabou repercutindo no âmbito governamental, pois três anos 

depois foi implantado um setor de urbanismo pelo município de Montevidéu.  

No ensino da Faculdade de Arquitetura também houve impacto, tendo em 

vista que, em 1936, Cravotto criou o Instituto de Urbanismo da Faculdade 

de Arquitetura da UDELAR. Nudelman explica que sua linha de pensamento 

era de certo modo ambígua, ainda assim, foi capaz de agrupar arquitetos 

comprometidos com o progresso:
“Em 1936, criou o Instituto de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, 
em uma linha ‘científica’ que tende a substituir a ênfase na composição, 
embora sem banir de todo, os modos de paisagismo ‘beauxartiano’. 
Se revelou ‘anticorbusiano’ desde o princípio.”9  (NUDELMAN, 2013, 
p. 30, tradução nossa).

Por outro lado, Gustavo Scheps enxerga na figura de Cravotto um personagem 

aberto e disposto a discutir e fomentar novas teorias. A respeito deste tema, 

ele diz:

8 “La influencia de las conferencias de Jaussely en Montevideo es difícil de obviar. Están presentes los 
dos principios directores que el urbanista francés señalara para el urbanismo moderno: la separación 
de funciones –asociada a la organización económica de la ciudad– y el descongestionamiento urbano 
–vinculado a las necesidades de higiene, bienestar social y aproximación de la vida urbana a la vida 
natural–.El Planasigna suma importancia a la disposición de paseos y parques públicos, al aumento 
de las superficies libres, y a la disposición de parkways. Incorpora también los postulados de la Ciudad 
Jardín al disponer un cinturón de ciudades jardín en torno a la ciudad en previsión del futuro aumento 
demográfico de modo de no extender imprudentemente la extensión de la ciudad ni llevar su densidad a 
límites no recomendables.”
9 “En 1936 creo el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, en una linea ‘cientifica’ 
que tiende a sustituir el enfasis en la composicion, aunque sin desterrarla del todo, de los modos del 
paisajismo beauxartiano.”
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“Cravotto acompanha com surpreendente sincronicidade - e é um dos 
porta-vozes mais exaltados - das evoluções do pensamento teórico 
contemporâneo que, a respeito do urbanismo, se desdobra distante, 
na Europa. Lembremos que, em 1928, realizou-se em La Sarraz, o 
primeiro congresso dos C.I.A.M. e, em 1933, é elaborada a Carta 
de Atenas. Le Corbusier visitou Montevidéu em 1929 e foi recebido 
por um entusiástico - e seleto - grupo de jovens arquitetos: De Los 
Campos, Puente e Tournier que colaborariam com Cravotto no Plano 
Regulatório para Montevidéu, construído em 1930.”  10 (SCHEPS, 
2012, p. 126, tradução nossa)

De qualquer modo, Mauricio Cravotto teve uma atuação profissional exitosa, 

entre seus projetos de escala urbana, pode se destacar o anteprojeto para 

o Plano Regulador de Montevidéu em 1930. Sua atuação permitiu um novo 

olhar sobre o planejamento urbano, dando mais enfoque à “valorização das 

condições essenciais da vida urbana”. (SOUZA; ALMEIDA, 2009, p.186). 

Cravotto aplicou técnicas como o zoneamento e a unidade de vizinhança 

inseridos em contextos sociais específicos. 

Além disso, Cravotto era grande incentivador das viagens realizadas pelos 

estudantes, em exemplo da sua própria experiência. Atualmente essa atividade 

ainda é vista com muita importância dentro da formação dos estudantes da 

Faculdade de Arquitetura, sendo institucionalizada a viagem ao final do curso.
“Sua presença na gestão da biblioteca da Faculdade também é 
significativa pela seleção que fez para aquisições e assinaturas. Seu 
entusiasmo pelo valor didático do turismo acabou dando-lhe destaque 
nos concursos do Grand Prix – redigiu, frequentemente, como diretor 
do Prêmio, as declarações dos testes do concurso - e a iniciativa para 
a organização de viagens coletivas de estudantes a partir de 1947.”11  
(NUDELMAN, 2013, p.31, tradução nossa)

Conforme fala de Nudelman, há indícios que o próprio Mauricio Cravotto 

integrava um grupo que tinha a intenção de promover o Turismo.

10 “Cravotto acompaña con sorprendente sincronicidad - y es uno de los más encumbrados voceros - 
de las evoluciones del pensamiento teórico contemporáneo que en torno al urbanismo se despliegan 
lejanos, en Europa. Recordemos que en 1928 se realiza en La Sarraz el primer congreso de los C.I.A.M. 
y en 1933 se redacta la Carta de Atenas. Le Corbusier visita Montevideo en 1929 y es recibido por 
un entusiasta –y selecto- grupo de jóvenes arquitectos: De Los Campos, Puente y Tournier quienes 
colaborarían con Cravotto en el Plan Regulador para Montevideo, del año 1930.”
11 “Su presencia en la gestion de la biblioteca de la Facultad tambien es significativa por la seleccion que 
hizo de las adquisiciones y suscripciones. Su entusiasmo por el valor didactico del turismo termino por 
darle el protagonismo en los concursos del Gran Premio —redacto frecuentemente, como director del 
Premio, los enunciados de las pruebas del concurso— y la iniciativa para la organizacion de los viajes 
colectivos de estudiantes a partir de 1947.”
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“A indústria do turismo desenvolveu-se espontaneamente até 1930, 
quando foi criada a Comissão encarregada de projetar a Atração 
de Estrangeiros, onde Mauricio Cravotto e outros arquitetos já 
participavam. Quase imediatamente, em 1933, foi criada a Comissão 
Nacional de Turismo no campo ministerial das relações exteriores, 
sistematicamente dedicada à divulgação: a revista Turismo en el 
Uruguay distribuía-se nas embaixadas do Uruguai, publicava folhetos, 
organizava exposições, etcetera. Enquanto um espaço disciplinar 
específico para o desenvolvimento urbano e paisagístico foi gerado, 
o Instituto do Urbanismo, dirigido por Cravotto e Scasso, já tomara a 
iniciativa, e Gómez mudou-se nesse contexto.” 12 (NUDELMAN, 2013, 
p.159, tradução nossa)

Atualmente estão sendo desenvolvidas duas teses doutorais a respeito da obra 

de Mauricio Cravotto, uma delas pelo arquiteto Carlos Baldoria, que reconhece 

a lacuna existente na historiografia uruguaia em relação a esse tema, que 

certamente merece mais atenção.
“A historiografia local tem sido particularmente omissa na abordagem 
do urbanismo moderno no Uruguai. As lacunas de conhecimento 
identificadas referem-se tanto à compreensão direta de suas 
propostas quanto à sua inserção no contexto histórico e disciplinar de 
seu tempo, inclusive no caso do Plano Regulatório de Montevidéu.”13 
(BALDORIA, 2014, tradução nossa)

Por outro lado, em 2008, foi criada a Fundación Cravotto, quando a nora de 

Mauricio Cravotto, Delma Rigoli de Cravotto, seguindo o desejo do sogro, 

realizou a doação de todo o acervo existente na casa e escritório do arquiteto, 

onde ela ainda reside atualmente. A fundação inicialmente era formada pelos 

herdeiros, que, posteriormente, firmaram convênio com a Faculdade de 

Arquitetura, de modo a garantir o suporte técnico para o inventário do material. 

A fundação ainda não está aberta ao público, em virtude da falta de aporte 

financeiro e da necessidade de catalogação do vasto acervo. Porém, a ideia 

12 “La industria del turismo se fue desarrollando de una manera espontánea hasta 1930, en que fuera 
creada la Comisión encargada de proyectar la Atracción de Extranjeros, donde ya participaban Mauricio 
Cravotto y otros arquitectos. Casi seguidamente, en 1933, se creó la Comisión Nacional de Turismo 
en el ámbito ministerial de las relaciones exteriores, que se dedicó sistemáticamente a la difusión: la 
revista Turismo en el Uruguay era distribuida en las embajadas de Uruguay, editaba folletos, organizaba 
exposiciones, etcétera. En tanto se generaba un espacio disciplinar específico para el desarrollo 
urbanístico y paisajístico, el Instituto de Urbanismo dirigido por Cravotto y Scasso había tomado ya la 
iniciativa, y Gómez se movía en ese contexto.” 

13 “La historiografía local ha sido particularmente omisa en el abordaje del urbanismo moderno en 
el Uruguay. Los vacíos de conocimiento identificados refieren tanto al comprensión directa de sus 
propuestas como a su inserción en el contexto histórico y disciplinar de su tiempo, incluso en el caso del 
Plan Regulador de Montevideo.”
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é formar um circuito arquitetônico, envolvendo a o Museu Casa Vilamajó, que 

fica em frente a residência, sede da fundação.

O Estado Uruguaio adotou, desde o início do século passado, uma postura que 

priorizava o turismo como importante setor econômico, criando a imagem do 

país do turismo vigente até os dias de hoje. Este posicionamento foi pioneiro em 

relação aos seus vizinhos Brasil e Argentina, que posteriormente utilizaram até 

mesmo sua legislação como exemplo, pois o Uruguai criou políticas públicas 

de incentivo ao turismo, visto como uma atividade econômica importante para 

contrapor à dependência do setor pecuário. (OLIVEIRA, 2015, p. 75)

Desde 1913, o país já contava com a Asociación Nacional de Forasteros, 

que tinha por objetivo promover a propaganda turística. Durante as primeiras 

décadas do século vinte, os projetos turísticos se concentraram majoritariamente 

na capital Montevidéu. Houve uma mudança de posicionamento, a partir do 

governo de José Batlle y Ordóñez, que passou a interpretar o turismo como 

uma questão de âmbito nacional.

Entre os fatores que incentivaram esse novo posicionamento, destaca-se 

a localização estratégica do país, no eixo Rio de Janeiro – Mar del Plata, a 

existência de recursos naturais que amparavam a atividade turística e o fato 

de o turismo ser um negócio rentável que não competiria com interesses já 

estabelecidos, tendo em vista que a costa era um local improdutivo para o 

país pecuarista. Em virtude da crise de 1929, houve um grande aumento nos 

preços dos produtos pecuários, por isso uma alternativa a esta atividade se 

fez necessária, impulsionando ainda mais os investimentos governamentais 

no setor turístico. (CUNHA, 2013, p.21)

Outro fator importante, com relação especificamente ao incentivo ao turismo 

costeiro, é o fator geográfico. Pensando em uma escala mais ampla, a região 

de Buenos Aires não possui uma costa favorável ao banho de mar, por ser 

composta por aluvião. Enquanto a margem oposta do Rio da Plata, a costa 

uruguaia, é composta por basalto (VILLEGAS BERRO, 1998, p.12), o que 

viabiliza a existência de praias.

A POLÍTICA
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Com a institucionalização do turismo, o Estado Uruguaio pretendia fortalecer 

a projeção internacional do país e diversificar as suas atividades econômicas. 

O novo posicionamento estratégico frente à questão do turismo incentivou 

a criação, nos anos 1930, da Comisión Nacional del Turismo (CNdT), um 

organismo inicialmente ligado ao Ministério de Indústrias, e posteriormente 

dependente do Ministério de Relações Exteriores, integrada por senadores, 

deputados, ministros e representantes de instituições públicas e privadas 

envolvidas com o tema. Sua principal atribuição era projetar medidas que 

atraíssem o maior número de estrangeiros ao país. Entre as atividades 

promovidas pela comissão estão o desenvolvimento e a integração de vários 

atrativos turísticos, pulverizando os incentivos que estavam concentrados 

apenas em algumas regiões, a implementação de políticas regulatórias para 

a atividade privada e a arrecadação de recursos para a promoção a partir de 

diferentes meios. Conforme Nelly da Cunha:
“De certo modo, a CNdT também favoreceu o progressivo abandono 
do modelo turístico centrado nas zonas costeiras do leste do país.” 14 
(CUNHA, 2013, p.34, tradução nossa)

Para a implementação do turismo a nível nacional, um dos grandes desafios era 

tentar transpor o protagonismo da costa como única região turística. Grande 

14 “En certa medida, la CNdT también favoreció el progresivo abandono del modelo turístico centrado en 
las zonas costeras del Este del país.”

FIG. 02.07 |  EXEMPLAR DA REVISTA “TURISMO EN EL URUGUAY”.
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parte da atividade e dos recursos implementados 

no país estavam vinculados ao turismo de 

verão, faltavam alternativas que promovessem 

este setor da economia nos demais períodos 

do ano. Era necessário, portanto, incentivar 

o desenvolvimento e a exploração de outros 

destinos atraentes, porém marginalizados em 

razão de pouca oferta imobiliária e dificuldade de 

acesso.

Nesse sentido, a CNdT criou um novo mapa para 

o turismo no Uruguai, uma espécie de “geografia 

turística” uruguaia, priorizando zonas que 

considerava estratégicas para o desenvolvimento 

deste setor. Sem dúvidas, Montevidéu e a 

chamada “Riviera Uruguaya”, composta pelos 

departamentos de Canelones, Maldonado, 

Rocha e Lavalleja (como um complemento ao 

turismo de mar), foram as regiões com maior 

promoção turística, contudo outras localidades 

também tiveram iniciativas, porém com menor 

intensidade.

Houve incentivo ao desenvolvimento turístico 

da zona costeira oeste, nos departamentos 

de Colônia, Soriano, Rio Negro (com menos 

intensidade), Paysandú, Salto e Artigas, onde se 

buscava o turismo proveniente da Argentina. Na 

década de 1940, foram descobertas as águas 

termais na região do departamento de Salto. 

Tais águas possuem características terapêuticas 

por serem ricas em iodo, cálcio, magnésio 

e flúor, o que garantiu à porção oeste do país 

uma qualidade permanente de região turística, 

independente da época do ano.

FIG. 02.08 |  FOLHETOS PROMOCIONAIS DE TURISMO NO URUGUAI.

FIG. 02.09 |  FOLHETOS PROMOCIONAIS DE TURISMO NO URUGUAI.
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As demais regiões tiveram, na maioria das vezes, suas capitais nos folhetos 

publicitários, porém, em função da distância, de razões sociais e econômicas 

eram as que menos apareciam em propagandas de época. Na região de 

fronteira, Rivera foi destaque, sendo vinculada a ideia de turismo de compras 

e de jogos. Por outro lado, San José teve destaque por ser uma zona de 

transição entre Montevidéu e Colônia. Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó, 

Durazno, Artigas, Florida e Flores tiveram muito pouca visibilidade e, quando 

foram divulgadas, sempre foram destacadas as qualidades da paisagem 

natural existente.

No período pós-guerra ocorreu um novo fomento ao turismo em função da 

melhora da economia. Conforme Margenat:
“A segunda guerra repercutiu favoravelmente à economia uruguaia. 
Essa situação permitiu acumular importantes dívidas dos principais 
países beligerantes que facilitaram o uso ulterior com destino de 
investimentos no Uruguai. As consequências em matéria política, 
no intercâmbio comercial, na economia, na sociedade e na cultura, 
foram muitas e importantes, como também havia sido durante a crise 
internacional de 1929.”15(MARGENAT, 2013, p.5, tradução nossa)

Algumas das ações realizadas pela comissão com o intuito de incentivar 

o turismo foram a criação de paradores em diversos pontos do país e 

campanhas publicitárias para impulsionar os destinos turísticos através de 

reportagens e folhetos promocionais, que exaltavam as virtudes dos lugares 

e os empreendimentos públicos ou privados realizados. Cabe aqui dizer que 

eram oferecidas compensações ao setor privado para tornar a urbanização de 

áreas privadas em negócio atraente aos investidores.

O incentivo também se deu a partir do momento em que houve a clara separação 

entre o Estado e a Igreja, substituindo a “Semana Santa” pela “Semana do 

Turismo”, assim como todos os feriados, juntamente às novas leis trabalhistas 

que implementaram férias de quinze dias corridos remunerados. Até mesmo 

nas propagandas de época onde há incentivo ao turismo, é possível encontrar 

15 “La Segunda Guerra Mundial repercutió favorablemente en la economia uruguaya. Esa situación 
permitió acumular importantes deudas de los principales beligerantes que facilitaron su uso ulterior con 
destino en inversiones en Uruguay. Las consecuencias en materia política, en el intercambio comercial, 
la economia, la sociedade y el acontecer cultural, fueron muchas e importantes, como también lo había 
sido en la crisis internacional de 1929.”
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o argumento que o homem urbano necessita de descanso. 

A LEGISLAÇÃO INOVADORA

A legislação estimulou a implantação de áreas urbanas com o objetivo de 

receber turistas. Começaram a ser feitos grandes investimentos em locais 

de veraneio e balneários, onde a principal atividade econômica da cidade 

acontecia apenas em determinadas temporadas do ano. O incentivo não foi 

apenas no litoral, mas em todo o território, incorporando planos para o turismo 

de serra e de águas termais, (CUNHA, 2013). 

FIG. 02.10 |  FOLHETO PROMOCIONAL DE PUNTA BALLENA.
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A Ley de Centros Poblados havia sido promulgada em 21 de abril de 1946, 

deixando reservado exclusivamente ao Governo dos Departamentos a 

autorização para subdividir propriedades rurais para a formação de centros 

povoados. Segundo a lei, tal aprovação seria feita por meio de uma Junta 

Departamental, que ouviria a opinião técnica do Instituto de Urbanismo da 

Faculdade de Arquitetura.

De acordo com a nova regulamentação, o projeto de urbanização deveria 

promover um extenso laudo técnico, informando às autoridades quanto à 

constituição geológica do solo, aos cursos d’água, tanto superficiais quanto 

subterrâneos, e às reservas minerais existentes na localidade; às características 

FIG. 02.11 |  FOLHETO PROMOCIONAL DE VILLA SERRANA.
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do solo para a produção agrícola; às vias de circulação e acesso; à planimetria 

e altimetria geral da região; motivos socioeconômicos, militares, turísticos que 

justifiquem sua formação. A coleta deste volume de dados tinha o objetivo de 

verificar a probabilidade de subsistência e garantir o desenvolvimento futuro 

do novo centro. A respeito desta lei, Lucchini diz:
“Eis aqui a correção que oferece Vilamajó aos traçados geométricos 
abstratos que mereceram sua crítica negativa. Certo é que entre 
1890, data de fundação de Punta del Este e 1947 vigorava no Uruguai  
a prédica urbanística de Baroffio, Cravotto y Lerena Acevedo, cujo 
corolário foi a promulgação das mencionadas leis de Centros 
Povoados que justamente abandonam a ideia de predeterminar 
um traçado comum para todas as populações, adjudicando ao 
urbanista a liberdade requerida para inventar em cada caso o traçado 
correspondente.”16 (LUCHINI, 1970, p. 203, tradução nossa)  

Em função da relação existente entre Mauricio Cravotto e a teoria urbanista 

francesa, é possível constatar que a legislação implantada no Uruguai em 

1948 tenha alguma relação com a Lei Cornudet. (CABRAL, 2014, p. 267).

Sendo assim, foram criadas pequenas urbanizações e assentamentos de 

turismo de grande valor arquitetônico, protegidas, inclusive pelo Patrimônio 

Nacional Uruguaio, como Punta Ballena de Antonio Bonet (1946) e Villa Serrana 

do arquiteto Julio Vilamajó (1947), tendo em vista que a própria infraestrutura 

de fomento a indústria do turismo já despertava nos arquitetos o interesse pelo 

tema (NUDELMAN, 2013, p.159). 

OUTRO EXEMPLO

O arquiteto Gómez Gavazzo também desenvolveu projetos para regiões 

balneárias com motivos turísticos. Após regressar de seu estágio no atelier 

de Le Corbusier, em 1935, Gavazzo apresentou um novo projeto à Comisión 

Nacional de Turismo para o balneário de Punta del Este. Com fortes referências 

aos planos de Le Corbusier para o Rio de Janeiro e para Argel, Gavazzo projetou 

duas barras onduladas “quase paralelas que fecham o espaço mais estreito 

16 “He aquí la corrección que ofrece Vilamajó a los trazados geométricos abstractos que merecieran su 
crítica negativa. Cierto es que entre 1890 fecha de la fundación de Punta del Este y 1947, media en el 
Uruguay la prédica urbanística de Baroffio, Cravotto y Lerena Acevedo cuyo corolario fue la promulgación 
de las mencionadas leyes de centros poblados que justamente abandonan la idea de predeterminar un 
trazado común para todas las poblaciones adjudicando al urbanista la libertad requerida para inventar en 
cada caso la tracería correspondiente.”
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FIG. 02.12 |  MAQUETE PROJETO PARA PUNTA DEL ESTE DE GÓMEZ GAVAZZO
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da península, como delimitando as tramas históricas e a geografia original” 

(NUDELMAN, 2013, p. 135, tradução nossa), de dimensões metropolitanas, 

que continham programas habitacionais, complexos hoteleiros, cassino, ruas 

peatonais elevadas, etc. Além das barras, propôs a implantação de uma cidade 

jardim adaptada sobre a quadrícula existente, adaptando-se a ela. Outra parte 

da quadrícula, na porção mais histórica, foi proposta a ocupação por redents 
corbusianos. 

Logo em seguida, em 1937, Gómez Gavazzo planejou a expansão para o 

balneário de La Paloma, pertencente ao Departamento de Rocha. Esperava-se 

que esta região sofresse forte desenvolvimento econômico em função de ser 

uma zona portuária e estar próximo da capital do departamento, porém esse 

desenvolvimento nunca chegou a ocorrer de fato. O projeto de urbanização de 

Gavazzo foi feito sobre uma quadrícula existente, mas propôs o redesenho das 

quadras, reagrupando-as e implantando um traçado de cidade-jardim. Segundo 

Nudelman, “a forma da península ajuda a esta composição geométrica e, ainda 

que não tenhamos os desenhos dos traçados reguladores, estes quadrados 

devem ter provocado certa fascinação.” (NUDELMAN, 2013, p. 143, tradução 

nossa). Ao final, o projeto sofreu diversas adaptações, a ênfase geométrica 

perdeu força, enquanto a zonificação funcional ganhou destaque. É possível 

dizer que o resultado final está vinculado às questões de racionamento 

econômico.

Além desses projetos, chama a atenção o Albergue de Playa para La Paloma, 

em 1938, também de autoria de Gavazzo, pela sua semelhança em função da 

FIG. 02.13 | FIG. 02.14 | PLANOS PARA LA PALOMA DE GÓMEZ GAVAZZO
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finalidade turística. A respeito deste projeto, Nudelman comenta:
“Também no Albergue de Playa para La Paloma (1938) trabalha 
simultaneamente com as técnicas artesanais e o existenzminimum 
(não se pode falar ainda de cabanon) visto através do habitat 
tradicional, alcançando como produto algo híbrido que se identifica 
com preocupações fundamentais da modernidade. A conjunção 
de várias atividades em um programa de férias, que é quase um 
acampamento, resulta em um objeto que é um refúgio mínimo, com 
elementos de eficácia concisão e economia ecológica [...] o de Gomez 
e Herran é autêntico barro, palha e madeira sem serra. É o preâmbulo 
de Villa Serrana de Vilamajó”17 (NUDELMAN, 2013, p.95, tradução 
nossa)

Até os dias de hoje, a imagem de país turístico vigora. O Uruguai ainda é um 

destino turístico muito importante na América do Sul. O logo “Uruguay Natural” 

é recorrente na imprensa nacional e internacional, principalmente entre Brasil 

e Argentina. As características hedônicas da vida uruguaia são marcantes nos 

anúncios, que sempre contam as belezas naturais do lugar.

17 “Tambien en el Albergue de Playa para La Paloma (1938) trabaja simultaneamente con las tecnicas 
artesanales y el existenzminimum (no se puede hablar aun del cabanon) visto a traves del habitat 
tradicional, logrando un producto algo hibrido que se identifica con preocupaciones fundamentales de 
la modernidad. La conjuncion de varias actividades em un programa de vacaciones que es casi un 
campamento da por resultado un objeto que es a la vez refugio minimo, con elementos de eficacia 
escueta y economia ecologica [...] lo de Gomez y Herran es autentico barro, paja y madera sin aserrar. 
Es el preambulo de Villa Serrana de Vilamajó”
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Julio Agustín Vilamajó Echaniz nasceu em 1 de julho de 1894, em Montevidéu. 

Seus pais foram Ramón Vilamajó, um comerciante francês, e Eustaquia 

Echaniz, de origem espanhola. Além de Vilamajó, o casal teve mais dois filhos, 

Ramón, o primogênito, e Estrella, a caçula. Seu avô materno foi Josef Agustín 

Echaniz, de quem Vilamajó herdou a profissão de arquiteto. Desde a infância, 

sua habilidade para desenhar chamava a atenção. 

Ingressou em 1910 na Faculdade de Matemática da Universdad de la República, 

em Montevidéu, onde eram ministrados os cursos de arquitetura, engenharia e 

agronomia, que nesta época eram regidos pelo mesmo conselho. Apenas em 

1915 houve a separação e criação da Faculdade de Arquitetura, mesmo ano 

em que Vilamajó graduou-se como arquiteto. Sua vida estudantil foi marcada 

pelo alto nível de desempenho, era um excelente aluno. Durante seu período 

na universidade, sofreu forte influência de seu professor, o francês Joseph 

Carré, ligado aos preceitos de ensino da Ecole des Beaux Arts de Paris, o que 

não impediu que posteriormente Vilamajó desenvolvesse suas opiniões e se 

sensibilizasse com o pensamento moderno emergente no período. Segundo 

Lucchini: 
“A qualidade docente excepcional de seu mestre contribuiu para 
preservar os dons naturais do discípulo, permitindo-lhe que assim que 
transladado a um meio cultural mais rico, substituir aquele conceito 
de equilíbrio geométrico por outro mais complexo e sábio, eficiente ao 
manipular elementos de arquitetura concretos e vivos.”1 (LUCCHINI, 
1970, p. 151, tradução nossa)

Como estudante expressava suas ideias com destacada habilidade técnica 

de representação gráfica. Os trabalhos realizados durante sua formação 

demonstram uma base classicista, pois buscavam o equilíbrio da composição 

a partir de dispositivos axiais, simetrias, gerando volumetrias que muitas 

vezes não refletiam o sentido funcional do tema. Depois de formado, Vilamajó 

iniciou sociedade com o colega Horacio Azzarini, com quem manteve parceria 

por quatro anos. Neste período, projetaram diversos edifícios, entre eles, 

1  La calidad docente excepcional de su maestro contribuyó a preservar los dotes naturales del discípulo, 
permitiéndole luego, transladado a un médio cultiral más rico, reemplazar aquel concepto de equilíbrio 
geométrico por outro más complejo y sábio, hecho efectivo manejando elementos de arquitectura 
concretos y vivos. 

BIOGRAFIA
DE VILAMAJÓ
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os mais memoráveis são a Sala de Actos del Ateneo Montevideo, 

em parceria com o artista plástico José Luis Zorrilla de San Martin 

(1916); a remodelação do colégio José Enrique Rodó (1916); e o 

projeto para o concurso do Banco de la República (1917), no qual 

obtiveram segunda menção. Os projetos desenvolvidos neste 

período apresentam semelhanças aos projetos realizados durante 

o período de graduação de Vilamajó, ainda estão conectados aos 

valores da Ecole des Beaux Arts. Nesta primeira fase de sua carreira, 

em 1917, Vilamajó foi aprovado em concurso para o cargo de 

professor adjunto e incorporou-se ao Taller de Alfredo Jones Brown, 

iniciando a docência precocemente, aos vinte e três anos de idade.

No ano de 1920, Vilamajó concorreu e venceu o Gran Prêmio 

de la Facultad, que foi um concurso realizado pela Faculdade de 

Arquitetura da Universidad de la República, inspirado no concurso 

homônimo francês realizado pela Ecole des Beaux Arts de Paris, 

quando os alunos eram premiados com viagem de estudos a Roma. 

A versão uruguaia também premiava o ganhador com uma viagem de 

estudos ao exterior, porém o destino era de livre escolha do vencedor. 

Deste modo, Vilamajó partiu em viagem no ano seguinte, estando na 

Europa durante um período bastante intenso de reconstrução após 

a primeira guerra mundial. Contudo, não há registros que indiquem 

seu contato com ideias modernas de vanguarda emergentes neste 

período. 
 “Vilamajó viaja munido de uma grande cultura 
humanística e admira no Velho Continente a arquitetura 
clássica e renascentista. Não busca conhecer a arte de 
vanguarda, nem criar relações com seus gestores; sem 
dúvida não está preparado espiritualmente para isto e 
seriam necessários transcorrer quase uma década para 
que se conectasse ao movimento moderno. Feita esta 
ressalva é indiscutível que a viagem lhe foi benéfica, 
pois como artista e possuidor de um espírito sempre 
aberto a receber, aproveitou como poucos em ver com 
algum critério, tudo o que poderia ajudar para nutrir-se 

FIG. 03.03 | PROJETO DO PALACIO DE LAS 
NACIONES,  VENCEDOR DO GRAN PRÊMIO.

FIG. 03.01 | FOTOGRAFIA DE VILAMAJÓ

FIG. 03.02 | DESENHOS INFANTIS
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culturalmente.”2 (LOUSTEAU, 1994, p. 14, tradução 
nossa). 

Durante a viagem, permaneceu a maior parte do tempo entre França 

e Espanha, onde teve muito contato com a cultura mediterrânea, que 

lhe tocou de maneira profunda, sendo ela relembrada e referenciada 

ao longo de toda a sua vida. Iniciou um estudo para um plano regulador 

de Montevidéu, no qual considerava pertinente buscar uma escala 

monumental à cidade em referência às grandes avenidas e aos 

boulevares parisienses. Em seguida realizou estudos comparativos 

de parques e jardins, que posteriormente foram publicados como 

artigo chamado Generalife. Quando a verba relativa à bolsa de 

estudos acabou, conseguiu emprego em uma empresa construtora 

francesa. Contudo. a pedido de sua família, retornou a seu país em 

1924.

Em Montevidéu, reiniciou seu trabalho profissional independente. 

Um dos primeiros foi a residência Francisco Casabó, em 1925, 

ainda pertencente a uma arquitetura historicista. Nela há maior 

preocupação na vinculação e transição do espaço aberto e fechado, 

através da criação de pátios. Em 1926, iniciou sociedade com o 

construtor Giácomo Pucciarelli e Pedro Carve, parceria esta que 

durou até aproximadamente 1928. A produção correspondente a 

este período é sobretudo de projetos residenciais, contudo são 

exemplares muito diversos, caracterizados pela preocupação com 

os esquemas funcionais. Os aspectos formais são expressos a partir 

de proporções clássicas, cores primárias e uso de materiais nobres 

de diferente natureza, como as obras do edifício de apartamentos 

Santa Lucía e as residências de Augusto Pérsico e de Felipe Yriart. 

2  Vilamajó viaja munido de una gran cultura humanística y admira en el Viejo Continente 
la arquitectura clásica y renacentista. No busca conocer el arte de vanguardia, ni tampoco 
trabar relación con sus gestores; sin duda no está preparado espiritualmente para ello y 
tendría que transcurrir casi una década antes de que se plegara al movimiento moderno. 
Hecha esta salvedad es indudable que el viaje le fue beneficioso, pues como artista que 
era y poseedor de um espíritu siempre abierto a recibir, aprovechó como pocos en ver com 
acertado critério, todo lo que podía ayudar a nutrirse culturalmente.

03.04

03.05

03.06

03.07
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Em 1929, Le Corbusier viajou a América do Sul, fazendo uma série 

de conferências, as quais Vilamajó assistiu. São poucos os elementos 

contundentes que relacionem a obra de Vilamajó, neste período, a Le Corbusier. 

Porém a passagem do arquiteto suíço por Montevidéu não foi despercebida 

por Vilamajó. Segundo Lousteau:
“Mas esta referência histórica, esta reverência às formas e modelos 
ibéricos, haveria de ser apenas uma etapa de sua produção. Logo 
adverte que outros ares sopram no ambiente, que está surgindo uma 
nova maneira de projetar mais de acordo com a forma de vida da 
sociedade maquinista.” 3 (LOUSTEAU, 1994, p. 32, tradução nossa).

Em sua tese doutoral, Fernando de Sierra expõe documentos inéditos 

encontrados. Entre eles há um conjunto de esboços realizados por Vilamajó, 

relacionados ao esquema Dom-Ino, acompanhados de um texto que confirma 

suas inquietações frente à nova arquitetura, ligando-a com a necessidade 

de interação do homem com a natureza – por isso a necessidade de 

envidraçamento, uma nova relação interior-exterior. De Sierra diz:
“Vilamajó descobre Le Corbusier e com ele descobre a arquitetura 
renovadora do princípio do século. Olha de canto de olho, sem 
aderir plenamente às suas ideias. Não é por desconfiança na nova 
mensagem, é, certamente, a atitude racional de um homem que 

3  Pero esta referencia histórica, este volcarse hacia formas y modelos ibéricos, habia de constituir solo 
una etapa de su producción. Pronto advierte que otros aires soplan em el ambiente, que está surgiendo 
una nueva manera de arquiteturar más acorde com la forma de vida de la sociedade maquinista. 

03.08

FIG. 03.04 | DESENHOS REALIZADOS 
DURANTE A VIAGEM A EUROPA.
FIG. 03.05 | RESIDÊNCIA FRANSICO 
CASABÓ
FIG. 03.06 | RESIDÊNCIA FELIPE YRIART
FIG. 03.07 | EDIFÍCIO SANTA LUCÍA
FIG 03.08 | FOOGRAFIA DAS 
CONFERÊNCIAS DE LE CORBUSIER 
COM A PRESENÇA DE VILAMAJÓ NA 
PLATEIA.
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está construindo seu próprio discurso.”4 (DE 
SIERRA, 2012, p.130, tradução nossa).

Ainda em 1929, o arquiteto uruguaio ganhou o concurso 

para o Centro de Almaceneros Minoristas (FIG. 03.12), onde 

é possível constatar a tentativa de afastar-se dos cânones 

historicistas, com um programa bastante complexo, composto 

por apartamentos, escritórios e um pequeno auditório. A 

solução final é bastante clara, adquirida a partir de uma lógica 

de sobreposição dos diferentes tipos de usos do edifício. Em 

1995, esta obra foi considerada Bem de Interesse Municipal. 

A respeito deste projeto, Lucchini diz: 
“Se em seu conjunto a disposição funcional 
merece reparos, o edifício oferece em troca 
um efetivo interesse formal, evidenciado na 
tentativa de abandonar francamente o uso das 
formas históricas, iniciando uma tendência que 
se concretizará em edifícios posteriores.” 5 
(LUCCHINI, 1970, p.164, tradução nossa).

Venceu outros dois concursos, o para o Estádio do Clube 

Atlético Penharol e o para a Agência General Flores do Banco 

de la República. No projeto para o Clube Penharol, buscou 

atender principalmente os problemas funcionais, como a boa 

visibilidade e o acesso, sem descuidar, contudo, da estética 

do conjunto. Está situado no terreno onde posteriormente, 

em 1938, foi implantada a sede da Faculdade de Engenharia, 

realizada por Vilamajó. Já o projeto para a sede bancária 

se encontra em uma etapa transitória, contendo traços 

historicistas na sua fachada, porém o interior do edifício possui 

características Art Decó. Segundo Lousteau:

4 “Vilamajó descubre a Le Corbusier y con él descubre la arquitectura renovadora 
de principios de siglo. Lo mira de reojo, sin adherirse plenamente a sus ideas. No 
es desconfianza en el nuevo mensaje, es seguramente la actitud racional de un 
hombre que está construyendo su propio discurso.”
5 “ Si en su conjunto la disposisión funcional merece reparos, el edifício oferece 
em cambio efectivo interés formal, evidenciado en la tentativa de abandonar 
francamente el uso de las formas históricas, iniciando uma tendência que se 
concretará em edifícios posteriores.”

03.09

03.10

03.11

FIG 03.09 | FIG 03.10 | FIG. 03.11 | DESENHO DE 
VILAMAJÓ EM REFERÊNCIA AO ESQUEMA DOM-INO DE 
LE CORBUSIER 
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“Constatamos que paulatinamente vai se 
produzindo uma guinada na produção de “Don 
Julio”. O rompimento com o passado não é 
abrupto e em várias ocasiões retorna a fórmulas 
já experimentadas.“6 (LOUSTEAU, 1994, p. 37, 
tradução nossa). 

Também no ano de 1929, Vilamajó retomou o seu papel docente 

ao qual permaneceu até o fim de sua vida, primeiramente como 

professor adjunto de projeto. Em 1936, foi designado catedrático 

livre dos cursos de composição decorativa e, em virtude da sua 

exitosa prática profissional, em 1938, foi designado professor 

titular de projetos de arquitetura. Vilamajó teve particular 

predileção pela vida docente. Por muitas vezes perdia a noção de 

tempo enquanto ministrava suas aulas, que se tornavam longas 

e animadas conversas, que tratavam sobre diversos temas, 

6 “Constatamos que paulatinamente se va produciendo um viraje en la producción de 
don Julio. El rompimiento com el pasado no es abrupto y em varias ocasiones retorna 
a fórmulas ya experimentadas.” 

03.13

03.12

FIG 03.12 | EDIFÍCIO DO CENTRO DE ALMACENEROS 
MINORISTAS
FIG 03.13 | BANCO DE LA REPÚBLICA.
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não apenas arquitetônicos, mas também filosóficos, sempre envoltos pela 

incansável busca de uma boa solução.

Em 1930, Vilamajó casou-se com Mercedes Pulido, sua namorada desde 

a juventude. Com ela estabeleceu uma próspera parceria, permanecendo 

casado até o fim de sua vida. No mesmo ano do casamento, construiu a sua 

própria casa na esquina da Avenida Sarmiento com a Rua Domingo Cullen, 

onde atualmente está instalado o Museo Casa Vilamajó sob administração da 

Faculdade de Arquitetura. Esta residência é muito evidenciada na bibliografia 

existente7. Neste projeto, Vilamajó sintetizou seu pensamento arquitetônico, 

deixando explícitas suas intenções, envolvendo-se desde a escolha do terreno 

ao detalhe das luminárias.
“O que é a arquitetura se não o molde dos nossos movimentos? Uma 
casa é um sobretudo que está longe do corpo e que além de conter 
nosso corpo físico, contém nossos movimentos e nossos sentidos 
que – por sua vez – regulam nosso movimento.”8 (VILAMAJÓ, em 
PARODI, 2017, p.3, tradução nossa).

Como casa está localizada em um pequeno terreno de esquina, a solução 

encontrada para acomodar todos os cômodos foi crescer verticalmente. Sendo 

assim, a casa possui quatro pavimentos e uma cobertura habitada. No nível 

da rua se dá o acesso, que ocorre pela garagem. Logo no segundo pavimento 

está a zona de serviços, a sala de estar e o jardim, que ocorre em dois níveis. 

No terceiro, está localizada a cozinha e a sala de jantar e no quarto nível está 

o dormitório do casal, um dormitório adaptado para a irmã de Vilamajó e um 

banheiro. Na cobertura, recuado em relação às fachadas, está posicionado o 

escritório do arquiteto. É possível notar a importância dada às relações entre 

espaço aberto e fechado, pois a casa se torna menos maciça à medida que 

cresce a sua altura. A base é fechada e escura, enquanto os demais pavimentos 

ficam cada vez mais envidraçados, pequenos detalhes que demonstram as 

preocupações e o esmero do arquiteto. As fachadas possuem ornamentos em 

7 Para mais informações sobre a residência Vilamajó, ver PARODI, Aníbal. Entre el cielo y el suelo: la 
casa del arquitecto Julio Vilamajó en Montevideo.  Montevideo: Facultad de Arquitectura. Universidad de 
la Republica, 2009.
8  “Qué es la arquitectura sino el molde de nuestros movimientos? Una casa es un sobretodo que está 
lejos del cuerpo y que además de contener nuestro cuerpo físico, contiene nuestros movimientos y 
nuestros sentidos que – a su vez – regulan nuestro movimiento.”
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motivos náuticos que são posicionados como uma retícula que coincide com 

as aberturas. Além disso, a entrada é marcada por uma moeda com o busto 

de medusa.
“Desde o ponto de vista da sua composição estética, nela se adverte 
claramente que Vilamajó deu uma guinada em sua maneira de 
projetar: sua composição já não se apoia mais na história, sendo 
renovadora. Quase exatamente contemporânea da Villa Savoye, 
revela que Vilamajó adere a arquitetura ‘moderna’, mas não com a 
frieza e austeridade que teve – sobretudo no seu princípio – a corrente 
‘racionalista’ europeia.”9  (LOUSTEAU, 1994, p. 41, tradução nossa).

Outra importante relação é observada entre o conceito espacial da casa 

com as filosofias espaciais e estéticas do arquiteto Adolf Loos. O raumplan, 

metodologia aplicada por ele, é o desenvolvimento da planta em diferentes 

9  “Desde el punto de vista de su composición estética, en ella se advierte claramente que Vilamajó há 
dado un vuelco en su manera de proyectar: ya no se apoya más en la historia su concepción, sino que es 
‘renovadora’. Casi exactamente contemporánea de la ‘Villa’ Savoye, revela que Vilamajó se adhiere a la 
arquitectura ‘moderna’, pero no con la frialidad o austeridade que tuvo – sobre todo en sus comienzos – la 
corriente ‘racionalista’ europea.”

FIG 03.14 | RESIDÊNCIA JULIO VILAMAJÓ, ATUAL MUSEO CASA VILAMAJÓ. MAIO 2018.
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cotas, geradas a partir de variações de alturas, das proporções adotadas e 

das mudanças de materiais, estabelecendo uma hierarquia entre os diversos 

espaços, criando zonas dentro da casa, com diferentes graus de intimidade. 

Segundo Parodi, este mesmo tipo de arranjo espacial foi implantado na obra 

de Villa Serrana:
“O desenho do sistema de espaços externos a torre, a disposição 
espacial se faz particularmente evidente, dando lugar a um verdadeiro 
‘raumplan exterior’ (algo que Vilamajó repetirá mais tarde com igual 
êxito no conjunto de construções do Ventorrillo de la Buena Vista 
em Villa Serrana). Uma espiral ascendente de espaços exteriores 
nasce do recuo frontal e o espaço de chegada sobre a rua D. Cullen, 
continuará logo no terraço aberto da esquina, ‘pivoteia’ em torno da 
fonte de pedestal e desemboca uns degraus mais acima no pátio 
elevado. Desde aí a espiral um desenvolve um último laço em torno 
do tanque central, sobe pelas escadas exteriores e culmina na sacada 
da sala de jantar.”10 (PARODI, 2017, p.26, tradução nossa).

No mesmo ano, foi promovido um concurso internacional para o novo plano 

regulador para Montevidéu. Diante deste novo projeto, Vilamajó expôs 

novamente seu posicionamento frente às questões de planejamento urbano, 

retomando sua fala no artigo realizado em sua viagem à Europa quando 

jovem. Um dos pontos mais importantes da sua crítica é a oposição à ideia de 

transportar o centro urbano localizado na península para o centro geográfico 

da mancha urbana de Montevidéu. Vilamajó defendia que este novo centro 

iria contra o sentido do desenvolvimento natural da cidade, que seria desde o 

centro histórico para o terreno. Formulou, neste momento, algumas ideias que 

estarão presentes em seu trabalho posterior: o respeito às condições locais, à 

topografia e à história da população.

No ano seguinte, 1931, Vilamajó projetou a Garagem do Servicio de Urgencia 

de la Asistencia Pública Nacional, localizado em Montevidéu. Esta obra 

é considerada o princípio de uma fase mais conectada com a arquitetura 

moderna, em função da importância dada à estrutura, incorporando-a ao 

10 El diseño del sistema de espacios externos a la ‘torre’, la imbricación espacial se hace particularmente 
evidente, dando lugar a un verdadeiro ‘raumplan exterior’ (algo que Vilamajó repetirá más tarde con igual 
éxito en el conjunto de construcciones del Ventorrillo de la Buena Vista en Villa Serrana). Una espiral 
ascendente de espacios exteriores nace del retiro frontal y el espacio de llegada sobre la calle D. Cullen, 
continuará luego en la terrraza abierta a la esquina, ‘pivotea’ en torno a la fuente pedestal y desemboca 
unos escalones más arriba en el pátio elevado. Desde allí la espiral despliega un ultimo bucle en torno al 
estanque central, trepa por la escalera y culmina en el balcón del comedor.
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desenho do edifício, de modo que ela seja parte importante na composição do 

edifício. A respeito deste projeto Lucchini diz:
“Inaugura esta etapa desenhando o projeto para a Garage de 
Servicio de Urgencia de la Asistencia Pública Nacional ... Obra, 
indubitavelmente, influenciada pelos trabalhos de Freyssenet, Perret, 
e outros desenhistas de estruturas franceses e alemães, marca 
radical ruptura com o passado artístico de Vilamajó, não apenas pelo 
o que significa a supressão de ornamento independentes da estrutura 
como meio expressivo do edifício, como também pela utilização feita 
de uma forma capaz de organizar um  espaço com as características 
de liberdade circulatória exigidas pelo programa.”11 (LUCCHINI, 1970, 
p.168, tradução nossa).

Vilamajó e Miguel Debernardis criaram, no ano de 1935, um sistema construtivo 

chamado Vibro-Econo, que aplicava o uso de peças pré-fabricadas em série. 

O projeto arquitetônico, neste caso, implica na concepção de uma solução 

sistematizada, com uma modulação rígida estabelecida. Este processo 

11  “Inaugura esta etapa diseñando el proyecto para el garage del Servicio de Urgencia de la Asistencia 
Pública Nacional ... Obra indudablemente influida por los trabajos de Freyssenet, Perret y otros 
diseñadores de estructuras franceses y alemanes, marca radical ruptura con el pasado artístico de 
Vilamajó, no solo por lo que significa la supresión de ornamentos independientes de la estrutura como 
medio expresivo del edifício, sino también por la utilización hecha de uma forma capaz de cumplir um 
espacio con las características de libertad circulatórias exigidas por el programa.”

FIG 03.15 | GARAGEM DO SERVIÕ DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA DE MONTEVIDÉU,
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foi particularmente importante para uma mudança 

de modo projetual de Vilamajó, no que se refere ao 

tratamento da forma, pois o ornamento foi incluído na 

própria estrutura, e, aos poucos, foi sendo suprimido ou 

substituído pela função ornamental dos revestimentos. 

O sistema não teve êxito, imagina-se que em função 

do seu alto custo. Porém, em 1937, ele foi aplicado na 

Residência Francisco Milia, e o resultado estético foi 

uma fachada marcada pela retícula proveniente dos 

módulos pré-fabricados, denotando pureza, sobriedade 

e rigidez à obra. De qualquer modo, Vilamajó não 

abandona a ideia de modularidade e uso de peças pré-

fabricadas em suas obras.

Em 1936, venceu, junto ao seu amigo, o escultor 

Antonio Pena, o concurso para o Monumento a la 

Confraternidad Argentino – Uruguaya. Também projetou 

o Edifício Juncal, em conjunto com Pedro Carve, de uso 

misto, composto por garagem no subsolo, comércio no 

nível da rua, escritórios na base e apartamentos nos 

pavimentos tipo. Este edifício é bastante significativo no 

conjunto de sua obra, pois inaugura a aplicação de uma 

solução volumétrica simples. 

Dois exemplares de residências unifamiliares, 

realizados neste período, são as residências Nicolás 

Dodero, em 1939 e Miguel Debernardis, em 1941, onde 

demonstrou maior preocupação com a simplificação 

volumétrica e o uso de elementos pré-fabricados como 

peças que configuram as fachadas, promovendo ritmo e 

textura. Na residência Debernardis, em Punta del Este, 

faz uso do telhado inclinado, que posteriormente será 

revisitado na obra de Villa Serrana. A respeito destes 

projetos, Lucchini diz:
“Nestas duas obras Vilamajó abandona 

FIG 03.16 | RESIDÊNCIA FRANCISCO MILIA.

FIG 03.17 | EDIFÍCIO JUNCAL

FIG 03.18 | RESIDÊNCIA MIGUEL DE BERNARDIS
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os últimos rastros de vínculos com o passado: mantém o princípio 
da pureza volumétrica do edifício, mas se preocupa em exaltá-la, 
apelando às suas experiências com pré-fabricação arquitetônica, 
usando, de fato, revestimentos industriais.”12  (LUCCHINI, 1970, 
p.177, tradução nossa).

Ainda em 1936, começou o projeto de uma de suas obras mais célebre, a 

sede da Faculdade de Engenharia13. Vilamajó e o engenheiro, especialista em 

estruturas de concreto armado, Walter Hill, foram contratados para a elaboração 

do projeto. A ideia era formar um campus universitário no Parque Rodó, 

utilizando o terreno municipal que havia sido cedido à construção do Estádio 

do Clube Penharol que não ocorreu. Neste espaço estariam contemplados, 

além da Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Arquitetura, a Biblioteca 

Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, porém estas edificações não 

foram executadas. O desenvolvimento da obra foi bastante complexo, Vilamajó 

ficou envolvido no projeto durante os últimos doze anos de sua vida, e ainda 

assim, foi inaugurado incompleto. 

De qualquer modo, o projeto para a Faculdade de Engenharia foi uma solução 

avançada para a época, a implantação do edifício no terreno não agride a 

paisagem e sim, se incorpora a ela. O uso de pilotis proporcionou visuais 

interessantes tanto do parque como do rio. O edifício foi precursor no uso de 

concreto aparente e na valorização da estrutura como elemento arquitetônico 

importante na composição estética do conjunto. A respeito dos pilotis, Graciela 

Silvestri diz:
“Muito foi insistido na modernidade lecorbusiana do pavilhão elevado 
por pilotis sobre uma planta livre. Mas Vilamajó, longe de se submeter 
a um programa cru, utiliza livremente estes recursos para articular 
aqueles espaços semi-abertos com a paisagem do Parque Rodó.”14 
(SILVESTRI, 1998, pg. 67)

12  “En estas dos obras Vilamajó abandona los últimos rastros de vinculaciones con el pasado: guarda 
el princípio de la pureza volumétrica del edifício, pero se aplica a exaltarla, apelando a su experiencia en 
matéria de prefabricación arquitectónica, usando al efecto, revestimentos industriales.”
13 Para mais informações sobre este projeto, verificar: SCHEPS, J.G.G. 17 Registros. Facultad de 
Ingeniería de Montevideo (1936-1938) de Julio Vilamajó, arquitecto. Tese doctoral. Madrid: Departamento 
de Proyectos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2008.
14  “Demasiado se ha insistido en la modernidad lecorbusiana del babellón elevado por pilotes sobre una 
planta libre. Pero Vilamajó, lejos de someterse a un programa crudo, utiliza libremente este recurso para 
articular aquellos espacios semiabiertos con el paisage del Parque Rodó.”
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FIG 03.19 | FACULDADE DE ENGENHARIA, MAIO 2018
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FIG 03.20 | FIG 03.21 | FIG. 03.22 | FACULDADE DE ENGENHARIA, MAIO 2018
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No setor industrial, seu projeto mais significativo foi a Represa de Rincón del 

Bonete. Iniciou em 1939, com o projeto para a Casa de Comando, para as 

residências operárias e as fachadas da Casa de Máquinas. Posteriormente, 

em 1944, foi realizado o projeto de zonificação das áreas. Para o projeto de 

zoneamento, Vilamajó previu a implantação do povoado em uma área mais 

aprazível, enquanto a zona industrial se concentra em torno à represa. Com 

relação a este projeto, Lucchini diz:
“Estas construções, que oferecem aspectos de interesse em sua face 
plástica construtiva, permitem captar o início de um critério que poucos 
meses depois aplicará mais radicalmente em Villa Serrana: o desejo 
de manipular e aplicar materiais e sistemas de construção locais. [...] 
Em todo caso, estas intervenções plásticas de Vilamajó, as que são 
resultado do tratamento das fachadas da casa de comando e da sala 
de máquinas e de suas casas, servem para mostrar ductilidade tal, 
que permite ao mesmo lugar e ao mesmo tempo, pensar tratamentos 

FIG 03.23 | FACULDADE DE 
ENGENHARIA, MAIO 2018
FIG 03.24 | FIG 03.25 | INTERIORES 
DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE 
ENGENHARIA, MAIO 2018.

03.23

03.2503.24



85

diferentes, concordantes com o espírito de cada um dos problemas 
aos quais solucionam.”15 (LUCCHINI, 1970, p.187, tradução nossa).

Também no ano de 1939, Vilamajó iniciou seus trabalhos junto à Comissão 

Nacional de Educação Física, para a elaboração de um Plano de Ação. Pouco 

se concretizou deste plano, porém os estudos realizados por Vilamajó foram 

muito importantes, consolidando suas teorias arquitetônicas em busca de uma 

solução que estivesse de acordo com as necessidades e as potencialidades 

de cada região, incentivando o uso de materiais e de técnicas locais.

Em 1941, foram realizados estudos para a urbanização dos campos da 

Companhia Salus, no Departamento de Lavalleja. Estes estudos não 

evoluíram, porém demonstram o início do pensamento que, posteriormente, 

foi levado à prática em Villa Serrana. Há semelhança nos dois sítios, que ficam 

próximos, em uma região de topografia acidentada. Em ambos projetos fica 

clara a importância da paisagem. Outro aspecto em comum é a organização 

15  “Estas construcciones, que ofrecen aspectos de interés em su faz plástica constructiva, permiten 
captar el inicio de un criterio que pocos meses después aplicará más radicalmente em Villa Serrana: 
el deseo de manejar y aplicar materiales y sistemas de construcción locales. [...] En todo caso estas 
intervenciones plásticas de Vilamajó, las que resultan de tratar las fachadas de la Casa de Comando y la 
Casa de Máquinas y las de sus viviendas, sirven para mostrar ductilidad tal, que le permite en el mismo 
lugar y al mismo tempo, idear tratamentos diferentes, concordantes con el espíritu de cada uno de los 
problemas a que dan solución.” 

FIG 03.26 | DESENHOS IMAGINATIVOS DE VILAMAJÓ
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do território a partir de um conjunto de bairros independentes com um centro 

em comum.

No mesmo ano, Vilamajó projetou o Hotel El Mirador, localizado em Colônia 

do Sacramento. Este projeto tardou cerca de seis anos para ser executado e, 

por questões comerciais, o número de dormitórios foi muitas vezes alterado, 

gerando diferentes composições. Esta foi a primeira aproximação ao tema de 

hotel antes das edificações de Villa Serrana. E, assim como nos projetos para 

a Represa Rincón del Bonete, o projeto de hotel tem o objetivo de demonstrar 

seu caráter a partir do uso de materiais e técnicas locais. A respeito disso, 

Guillermo Jones Odriozola, colaborador no escritório de Vilamajó, relatou que:
“Cada obra significava uma nova investigação, uma nova busca 
dentro de uma filosofia constante: trabalhar a escala do ser humano, 
unindo a obra ao meio e com o apropriado uso dos materiais”16 Relato 
de Guillermo Jones Odriozola. (LOUSTEAU, 1994, p. 70, tradução 
nossa).

O interesse de Vilamajó pelas questões de organização urbana ganhou 

destaque, em 1943, a partir de Estudos Regionais para Punta del Este. Foi 

quando Vilamajó concebeu um instrumento para conduzir o desenvolvimento 

desta cidade, usando o conceito de região: “uma porção de território com 

características provenientes, primeiro, da natureza e logo das ações que o 

homem conseguiu sobrepor a ela” (VILAMAJÓ, 1970a, pg. 114, tradução 

nossa). O respeito aos meios geográficos e histórico-culturais deveriam ser 

levados em consideração na elaboração de um plano. Este método poderia 

ser generalizado para cidades do interior e continuou sendo elaborado ao 

longo dos anos por Vilamajó, até, finalmente, ser implantado em Villa Serrana. 

Em 1944, realizou o projeto para o Armazém Anexo da Confeitaria “La 

Americana”. Vilamajó projetou o edifício de quatro pavimentos. No subsolo 

estava localizado o depósito e nos demais níveis os locais de venda. Este 

projeto foi minuciosamente detalhado. A linguagem utilizada para demonstrar 

os encaixes do mobiliário demonstram a importância dada ao mínimo detalhe 

16  “Cada obra significaba una nueva investigación, una nueva búsqueda dentro de una filosofia 
constante: trabajar a la escala del ser humano, uniendo la obra al médio y con el apropiado uso de los 
materiales.” 
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e remetem ao olhar do observador em diferentes 

escalas, como em uma brincadeira. Este projeto 

é considerado Monumento Histórico Nacional 

desde o ano de 1986.

No final do ano de 1945, Vilamajó foi designado 

Diretor Geral do Plano de Urbanização de Villa 

Serrana, obra que foi desenvolvida até o fim de 

sua vida e que é objeto de estudo deste trabalho.

Em 1947, Vilamajó foi convidado para fazer parte 

da comissão de arquitetos consultores do projeto 

da Sede da Organização das Nações Unidas em 

Nova Iorque, coordenada pelo arquiteto norte-

americano Wallace Harrison. A junta era formada, 

além de Vilamajó, por Ernest Cormier (Canadá), 

Gastón Brunfaut (Bélgica), G. A. Soilleux 

(Austrália), Howard Robertson (Reino Unido), Le 

Corbusier (França/Suíça), N. D. Bassov (União 

Soviética), Oscar Niemeyer (Brasil), Ssu-ch’eng 

Ling (China) e Sven Markelius (Suécia). 

O arquiteto uruguaio permaneceu em Nova 

Iorque durante três meses, no mesmo período 

em que estavam sendo realizadas obras em Villa 

Serrana. Seu retorno, contudo, ocorreu mais 

cedo que o previsto em função de complicações 

de sua saúde, que se encontrava debilitada. 

Infelizmente sua saúde não se restabeleceu. 

Após complicações, Vilamajó faleceu em 11 de 

abril de 1948, ainda muito jovem, aos 53 anos de 

idade, deixando inconclusa uma de suas maiores 

obras. 

Julio Vilamajó foi uma personalidade cativante 

e envolvente. Até os dias de hoje é lembrado 

FIG 03.27 | ARMAZÉM ANEXO DA CONFEITARIA LA AMERICANA

FIG 03.28 | DETALHE MOBILIÁRIO DA CONFEITARIA LA AMERICANA

FIG 03.29 | SEDE DAS NAÇÕES UNIDAS
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como um grande mestre da arquitetura uruguaia. Levava uma vida despojada, era 

muito amigo de seus alunos, gostava de cozinhar, de ter conversas sem hora para 

acabar e tinha verdadeira paixão pelo desenho. Nas malas de viagem doadas à 

Faculdade de Arquitetura da Udelar, foram encontrados diversos desenhos lúdicos, 

pertencentes a animações que ele gostava de fazer. Este material foi apresentado 

na exposição Fábrica de Invenciones. Certamente Don Julio foi um grande inventor. 

E por isso, sua arquitetura também é uma invenção própria de sua personalidade, 

sendo difícil encaixá-lo em um determinado padrão. Sobre isso, Loustau diz:
 “A evolução de sua arquitetura [...] pode se resumir em três etapas: 
uma historicista, uma de transição e, finalmente, uma de realizações 
em linguagem autenticamente renovadora. Com relação a esta última, 
é necessário ressaltar sua originalidade: não é wrightiano, corbusiano 
nem mesmo miesiano. Não é possível encaixá-lo em alguma corrente e 
seus êxitos formais levam o cunho da sua indubitável personalidade.”17 
(LOUSTAU, 1994, pg. 60; tradução nossa)

17  “La evolución de su arquitectura, [...], puede resumirse en tres etapas: uma historicista, uma de transición y 
finalmente uma de realizaciones em linguaje autenticamente renovador. Con relación a esta última es menester 
resaltar su originalidad: no es wrightiano, corbisiano ni miesiano. No se lo puede encasillar em corriente alguna 
y sus éxitos formales llevan el cuño de su indudable personalidade.”

FIG. 03.30 | FIG. 03.31 | FIG. 
03.32 | DESENHOS DE ANIMAÇÃO 
REALIZADOS POR VILAMAJÓ



89

VILLA SERRANA Villa Serrana foi um dos projetos mais significativos na vida profissional de 

Julio Vilamajó, foi a oportunidade de suas ideias sobre planejamento urbano 

serem colocadas em prática, em uma circunstância especial, um ambiente 

natural, intacto. Infelizmente, Vilamajó não viu seu projeto finalizado. Mesmo 

antes de seu falecimento, segundo Lucchini (1970, p. 201), já havia a intenção, 

por parte de Vilamajó de um desligamento. O projeto não foi executado em 

sua plenitude. De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Diseño da 

Udelar, dos 4 mil hectares destinados ao projeto de urbanização, apenas 2,5 

mil foram efetivamente realizados. Não se sabe ao certo o que Villa Serrana 

poderia ter sido. Ainda assim, seu legado é impactante na discussão sobre o 

planejamento urbano para áreas de turismo.

HISTÓRICO

A Sociedade Villa Serrana foi fundada por um grupo de acionistas, que decidiu 

unir-se para executar um empreendimento imobiliário, motivados, conforme 

mencionado no capítulo anterior, pelo momento econômico próspero que o 

Uruguai vivia ao final da segunda guerra mundial. A diretoria da Sociedade era 

composta por Joel Petit de la Villeon (presidente), Felipe Gil (vice-presidente), 

Gonzalo Cortinas (secretário), Frederico Crocker (tesoureiro), Angel Ugarte 

e Antonio Rubio (comunicação) e Carlos Pfeiff (síndico). Sendo assim, o 

grupo adquiriu um campo, localizado nas Serras de Minas entre as Serras del 

Penitente e de Carapé, cerca de 150 km distante de Montevidéu, com o objetivo 

de urbanizá-lo. As características naturais do local e o clima proporcionavam 

as condições ideais para o descanso e o lazer.

A ideia era formar um pequeno povoado com casas de temporadas, servido 

por pequena infraestrutura comercial para o abastecimento local, com um 

centro de recreação e que teria como principal atrativo os recursos naturais da 

região. A Sociedade Villa Serrana acreditava que o Departamento de Lavalleja 

deveria ser transformado em um centro turístico, em busca do incentivo ao 

desenvolvimento do setor no interior do país, não apenas na região costeira. 

Conforme Memorandum do projeto apresentado à Prefeitura de Lavalleja: 
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FIG. 03.33 | VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA, MAIO 2018.
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“Muito foi feito nele (Uruguai) com a criação de excelentes balneários 
que praticamente começam no litoral e terminam nas fronteiras com 
o Brasil, mas pouco, ou muito pouco, se fez no interior de nosso país 
e, desse modo, uma grande parte do nosso povo, que por não gostar 
do mar ou por ser contraindicado a eles ou por muitos outros motivos, 
carece de lugares especialmente preparados (conforto, clima, beleza 
panorâmica) para receber o turismo nacional e estrangeiro.”18

Esta intenção de levar o turismo para áreas mais interiores do território 

nacional, correspondia aos objetivos governamentais representados pela 

Comisión Naciopnal del Turismo – CNdT. Conforme fala de Nelly da Cinha:
“Entre os argumentos que cada vez tomaram maior preferência 
nos folhetos, se encontra o que aludia a que o indivíduo urbano 
requeria descanso, dando enfoque ao segmento montevideano. Por 
isso, era necessário liberar-se do ‘mal de cidades com viagens de 
imaginação’. Neste sentido, começou-se a projetar a promoção das 
Serras de Minas em folhetos, como um destino para “desintoxicar-
se” do “cansativo trabalho” e elaborou-se um perfil paisagístico que 
sugeria tranquilidade. As Serras de Minas tinham o cenário ideal para 
o desenvolvimento da imaginação, sua fotografia era uma ferramenta 
que plasmaria a experiência vivida, para logo ser mostrada no lugar 
de origem.”19   (CUNHA, 2012, pg. 76, tradução nossa)

Em 27 de dezembro de 1945, Julio Vilamajó foi convidado para ocupar o 

cargo de Diretor Geral do Plano de Urbanização de Villa Serrana. Para tanto, 

o arquiteto designou uma equipe de colaboradores, o corpo técnico contava 

com a participação dos arquitetos Miguel Bellini, Jorge Bonino, Nelly Grandal 

de Scheps, Jose Scheps e, além deles, o engenheiro Walter S. Hill, com quem 

Vilamajó havia trabalhado anteriormente no projeto da Sede da Faculdade de 

Engenharia, o engenheiro Arturo Silva Mestre, o engenheiro agrônomo Ciro 

18  Trecho do Memorandum assinado pelo Presidente e o Secretário de “S. A. Villa Serrana”, apresentado 
a Prefeitura de Lavalleja, em 1947, relativo ao Projeto para o fracionamento e venda de terras e para 
a criação do Centro Povoado de “Villa Serrana”. Consultado no arquivo do Instituto de História da 
Universidad de la República. < ”Mucho se ha hecho en él con la creación de excelentes balnearios que 
prácticamente comienzan en el litoral y terminan en las fronteras con el Brasil, pero poco o muy poco se ha 
hecho en el interior de nuestro país y es así como una gran parte de nuestro pueblo que por no gustarle el 
mar o por serle contraindicado o por muchos otros motivos, carece de lugares especialmente preparados 
(conforto, clima, beleza panorâmica) para recibir el turismo nacional y extranjero.” > Consultado em 29 
de maio de 2018, tradução nossa.
19  “Entre los argumentos que cada vez tomaron mayor preferencia en los folletos, se encuentra el que 
aludía a que el individuo urbano requería descanso, esto enfocado al segmendo montevideano. Por 
eso se aludía a que necesitaba liberarse de su ‘mal de ciudades con viajes de imaginación’. En este 
sentido, se comenzó a proyectar la promoción de las Sierras de Minas en folletos, como un destino para 
“desintoxicarse” del “abrumador trabajo” y se elaboró un perfil paisagístico que sugeria tranquilidade. 
Las Sierras de Minas brindaban el enscenario para el desarrollo de la imaginación, su fotografía oficiaba 
como herramienta que plasmaría la experiancia vivida, para luego ser mostrada en el lugar de origen.”
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Sapriza Vera e o agrimensor Juan F. Bernasconi.

Em virtude da importância que o arquiteto Vilamajó dava para o estudo 

minucioso do local para a elaboração do projeto, é possível compreender o fato 

de ele ter considerado importante complementar as informações solicitadas 

pelas autoridades governamentais. Ao estudo do local foi incorporado um plano 

de estudos sobre a flora e a fauna da região e diversas indagações sensoriais 

subjetivas elaboradas pelo arquiteto, interpretando os dados técnicos, as 

características plásticas, os estudos cromáticos, compositivos e formais, 

evidenciados em croquis e fotografias do autor (FIG. 03.34). Para Vilamajó, a 

observação do local deveria anteceder qualquer atitude projetual, retomando 

os conceitos que ele havia exposto nos seus estudos e críticas anteriores, 

quando entende que as características da “região”, que definem a localidade, 

devem ser respeitadas no momento de seu planejamento. Conforme Luchini:
“Vilamajó reuniu essa informação e incluiu outra complementando-a; 
mas em ambos casos o modo empregado para elaborá-la demonstra 
que outras preocupações se sobrepunham às exigidas pelas leis, 
inquietudes que respondiam à sua concepção teórica de arquitetura e 
ao sentido plástico que imprimiu a toda sua produção de artista. Esse 
modo de trabalhar é o que define o método usado para converter em 
obra seus princípios teóricos.”20 (LUCHINI, 1970, pg. 200, tradução 
nossa)

20 “Vilamajó reunió esa información y añadio outra complementándola; pero en ambos casos el modo 
empleado para elaborarla demuestra que otras preocupaciones se superponían a las exigidas por las 
leyes, inquietudes que respondían a su concepción teórica de la arquitectura y al sentido plástico que 
imprimió a toda su produción artística. Ese modo de trabajar es el que define el método usado para 
convertir en obra sus princípios teóricos.”

FIG. 03.34 | CROQUIS DE VILAMAJÓ, POSSÍVEIS ESTUDOS DA PAISAGEM DE VILLA SERRANA
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O PENSAMENTO

O projeto de urbanização de Villa Serrana foi a oportunidade que Vilamajó 

teve para colocar em prática suas ideias sobre planejamento urbano, que 

foram desenvolvidas ao longo de sua carreira. A exemplo podem ser citadas 

suas primeiras críticas, ainda muito jovem em viagem à Europa, a respeito 

da necessidade de criação de um Plano Regulador para Montevidéu, 

posteriormente, retomados em sua crítica ao Plano para Montevidéu, em seus 

projetos para a Comisión Nacional de Educación Física, para Villa Sallus e 

para Rincón del Bonete e nos estudos para a cidade de Punta del Este e 

para as Cidades do Interior. De tais questionamentos, pouco foi realmente 

implementado, porém foram oportunidades para moldar o seu pensamento.

Por exemplo, em sua crítica ao Plano Regulador de Montevidéu em 1931, 

elaborado sob coordenação de Mauricio Cravotto, Vilamajó, pela primeira 

vez, vinculou a cidade a um organismo vivo, fazendo referência a uma 

“planta silvestre”, em que os elementos que a compõem são resultado de um 

FIG. 03.35 | CROQUIS DE VILAMAJÓ, POSSÍVEIS ESTUDOS DA PAISAGEM DE VILLA SERRANA
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movimento natural ou da “vida acumulada através dos anos”, concebida a 

partir de uma semente inicial que se desenvolve. Complementa dizendo que 

urbanizar é “exaltar a vida espontânea, empregando a disciplina para organizar 

os distintos elementos de composição em forma tal que as atividades cidadãs 

se desenvolva cômoda e agradavelmente, coisa que todos desejamos.” 

(VILAMAJÓ, 1970a, pg. 62, tradução nossa). 

Conforme citado anteriormente, Vilamajó se posicionou contrário à 

implementação de um novo centro, localizado próximo ao centro geográfico 

de Montevidéu. Explicando que, a capital era por natureza uma cidade 

costeira, e que este novo centro traria tensões entre as diferentes direções de 

desenvolvimento da cidade. Porém concordava que o plano tinha qualidades 

e que a implementação de regulamentação que ordenasse o desenvolvimento 

futuro da cidade deveria ser discutida junto ao governo. Laura Alemán diz que 

o argumento de Vilamajó foi “eficaz, porém duvidoso”, pois ignorou a questão 

econômica e denota à “mãe natureza” a coordenação de toda a ação exterior, 

apesar de admitir o valor do planejamento urbano como um instrumento. 

(ALEMÁN, 2012, p. 71, tradução nossa). Segundo ela:
“Le Corbusier, Cravotto e De Los Campos concebem a cidade como 
um artefato que pode e deve ser dominado; Vilamajó, entretanto, 
adota uma postura contrária, ilustrada na conhecida metáfora da 
‘planta silvestre’.”21 (ALEMÁN, 2012, p. 63, tradução nossa)

Já Jorge Francisco Liernur e Pablo Pschepiurca dizem que a posição de 

Vilamajó estaria alinhada ao pensamento de Le Corbusier em virtude da sua 

posição contrária ao deslocamento da área central. 
“A principal oposição às ideias promovidas pela equipe do Cravotto 
foi liderada por Julio Vilamajó, em continuidade com o núcleo da 
concepção corbusiana. Para Vilamajó, o deslocamento do centro 
para uma nova área longe da fundação foi um erro que poderia 
ter sérias consequências para a cidade. Conceber Montevidéu 
como uma cidade nuclear era, em sua opinião, equiparar-se a 
modelos mediterrâneos que nada tinham a ver com a topografia e a 
tradição histórica que haviam gerado seu layout. Por esta razão, ele 
argumentou que o crescimento deveria ser produzido consolidando 
e transformando radicalmente a antiga zona central “por meio de 

21  “Le Corbusier, Cravotto y De Los Campos conciben la ciudad como un artefacto que puede y deve 
dominarse; Vilamajó, entretanto, adopta una postura contraria ilustrada en la conocida metáfora de la 
‘planta silvestre’.”
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cirurgia (Le Corbusier) [sic]”, aumentando tanto quanto necessário 
e possível sua densidade e trabalhando a grande circulação de 
penetração em diferentes níveis.” 22 (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 
2008, p.110, tradução nossa)

Conforme citado anteriormente, em 1943, Vilamajó elaborou um estudo para 

Punta del Este, explicando como um plano para o desenvolvimento futuro da 

cidade poderia ser iniciado. Para ele, um dos meios para a compreensão da 

cidade seria o estudo da história da cidade, desde sua formação geológica, 

para entender as razões de permanência do homem ali. Ao longo do estudo, 

o arquiteto fez sugestões práticas como, por exemplo, o traçado das vias, 

sugerindo que não se repetisse o erro de fazê-las retas, pois considerava 

necessário que a rua fosse “mais natural”, adaptando-se à topografia e seus 

contornos, pois assim seriam criadas perspectivas variadas que a partir do 

movimento sinuoso.

Durante a execução do projeto de Villa Serrana, Vilamajó elaborou um estudo 

urbanístico para as cidades do interior. Nele falou a respeito dos novos desafios 

encontrados pelos urbanistas para responder a diversos modos de viver, 

colocando a especulação imobiliária como principal inimigo dessa renovação. 

Posteriormente, falou sobre a necessidade de planejamento urbano para o 

desenvolvimento das cidades do interior, para a manutenção da qualidade de 

vida. 
“Urbanizar significa agir com diferentes tipos de valores: os externos 
ao homem em si que estão enraizados nas características naturais do 
lugar escolhido, e em cujo solo natural, antes de se estabelecerem, 
se impuseram, depois os vestígios da vida humana; a urbanização 
desses vestígios é uma questão de planejamento urbano.” 23  
(VILAMAJÓ, 1970b, pg. 120, tradução nossa)

22  “La principal oposición a las ideas promovidas por el equipo Cravotto fue encabezada por Julio 
Vilamajó, en continuidad con el meollo de la concepción corbusiana. Para Vilamajó, el desplazamiento 
del centro hacia una nueva zona alejada del recinto fundacional constituía un error que podía acarrear 
graves graves consecuencias para la ciudad. Concebir a Montevideo como una ciudad nuclear era a 
su juicio equipararla con modelos mediterráneos que nada tenía que ver con la topografía y la tradición 
histórica que habían generado su trazado. Por ese motivo, sostenía que el crecimiento debía producirse 
consolidando y transformand radicalmente la vieja zona central “por medio de cirúrgia(Le Corbusier) [sic]”, 
acrecentando tanto como fuera necesario y posible su densidad y trabajando las grandes circulaciones 
de penetración en diferentes níveles.” 
23 ”Urbanizar significa actuar con diversas clases de valores: unos exteriores al hombre en sí mismo que 
radican en las caracerísticas naturales del lugar elegido, y sobre cuyo suelo natural, antes de haberse 
éste afincado, se han impuesto, después las trazas del humano vivir; la urbanización de estas trazas son 
materia del urbanismo.”
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A respeito do traçado das vias de circulação, Vilamajó expõe que para ele, 

é importante que as vias de circulação sejam independentes dos espaços 

abertos, na seguinte fala: 
“A concepção independente da conformação dos espaços exteriores 
com o alinhamento dos traçados feitos sobre o solo para circular, 
é uma das conquistas mais importantes do urbanismo aplicado às 
cidades.” 24 (VILAMAJÓ, 1970b, pg. 120, tradução nossa)

Segundo Cláudia Cabral, esse posicionamento pode ser uma referência às 

práticas do urbanismo moderno, “Vilamajó toma abertamente o partido do 

urbanismo modernista” (CABRAL, 2014, p. 270), em virtude do tratamento do 

edifício e do espaço aberto como elementos independentes do tecido urbano, 

Panerai a respeito do urbanismo realizado pelos CIAM diz:
“A atividade dos CIAM desde 1928 rompe estes últimos laços fazendo 
teoria, a escala da cidade, com o fruto das experiências de vanguarda. 
[...] O edifício se converte em um objeto que preludia a explosão 
total do tecido urbano da qual a Unité d’Habitation é o manifesto.” 25  
(PANERAI, 1986, p. 171, tradução nossa)

Ainda neste estudo Vilamajó defendeu a existência de bairros como o “elemento 

primário” que configura a cidade, “de agregação natural dos homens”, cada 

bairro seria capaz de imprimir suas características próprias e nele a população 

conseguiria organizar-se coletivamente. Além disso, é totalmente contrário à 

ideia de subúrbio, sendo ele considerado um problema a ser evitado, pois não 

tem “necessidades precisas” e não são controláveis.

A RELAÇÃO COM O URBANISMO BRITÂNICO

Em seus estudos, Cláudia Cabral, constatou a relação existente entre a linha 

de pensamento de urbanistas britânicos, e o projeto urbano de Vilamajó:
“Neste sentido, a posição de Vilamajó parece ter afinidades com certa 
tradição moderna de planificação do território rural,que vai do “survey” 
de Patrick Geddes a assertiva de Patrick Abercrombie, de que a 
geografia deveria ser a base do planejamento (Abercrombie, 1938). 
Vilamajó não se refere explicitamente à Geddes, embora afinidades 

24 “La concepción independiente de la conformación de los espacios exteriores con el alineamiento de 
las trazas hechas sobre el suelo para circular es una de las conquistas más importantes del urbanismo 
aplicado a las ciudades.”
25  “La actividad de los CIAM desde 1928 rompe estos últimos lazos haciendo teoria, a escala de la 
ciudad, con el fruto de las experiencias de la vanguardia. [...] El edifício se convierte en un objeto que 
preludia la total explosión del tejido urbano donde la cual la Unité d’Habitation es el manifesto.”
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possam ser sugeridas nesta direção, considerando a importância 
atribuída à preocupação do registro gráfico (fotos, maquetes etc.), e à 
visão orgânica das relações entre homem e ambiente (Geddes, 1915, 
p.22; p. 73).” (CABRAL, 2014, p.271)

Vilamajó menciona, no esboço do manuscrito para o projeto de ordenanças, 

que uma das referências para a sua teoria urbanística é proveniente dos textos 

de Patrick Abercrombie (1879-1957).
“Abercrombie, urbanista inglês, trata as aspirações para preservar o 
campo de alterações que conduzam a sua desfiguração, planejando 
uma política de proteção tendendo a este fim.”26  (VILAMAJÓ, 1947a)

Nascido em uma região afastada de Manchester, Inglaterra, Patrick Abercrombie 

formou-se como arquiteto e teve atuação marcante no planejamento urbano 

do período entreguerras. Foi um dos mais célebres seguidores das teorias de 

Patrick Geddes, mencionado anteriormente como uma referência importante 

para a formulação das teorias de planejamento com as quais Mauricio Cravotto 

teve contato em sua viagem de estudos à Europa. Portanto, é possível 

correlacionar as teorias de Vilamajó ao pensamento de Patrick Geddes como 

uma consequência da sua vinculação ao pensamento de Abercrombie.

Patrick Geddes, sociólogo e botânico britânico que dedicou seus estudos ao 

planejamento das cidades, foi o autor da teoria do “civic survey”, que relaciona 

ideias de regionalismo, ecologia e civismo, mas, principalmente, propunha um 

vasto levantamento urbano, que serviria como base para a compreensão da 

complexidade de um projeto na escala urbana. Tratava sua teoria como uma 

“ciência da educação democrática” que regularia o planejamento urbano. A 

este respeito, Geddes explica:
“A arquitetura tem sempre reivindicada para si a função reguladora 
das artes; e agora, por sua vez, o planejamento urbano reivindica 
a função reguladora da arquitetura. E, se prosseguirmos, não há 
como evitar a reivindicação ainda mais ampla, por parte de civics, 
como uma ciência nova, reguladora e educadora para o planejamento 
urbano.” (GEDDES, 1991, p. 135)

De um modo geral, a teoria de Geddes defende que o organismo urbano tem 

um fator social essencial, “a cidade é, antes de tudo, a comunidade que a 

26  “Abercrombie, urbanista inglês, trata las aspiraciones para preservar la campiña de alteraciones que 
conduzcan a su desfiguramiento planteando una política de protección tendiente a tal fin.” 
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habita, uma entidade que compreende estruturas e funções materiais e 

imateriais”. (SOUZA; ALMEIDA, 2009, p. 182). Pode-se identificar, portanto, a 

a relação de sua teoria com a importância da escala humana. A este respeito, 

Michael Batty e Stephen Marschall disseram:
 “Desde que os urbanistas começaram a mapear e descrever a 
cidade, a linguagem do corpo humano tem sido amplamente usada 
para descrever a forma urbana e sugerir maneiras pelas quais as 
cidades podem ser planejadas. Tais implicações podem, por exemplo, 
ser vistas nos desenhos e escritos de Leonardo da Vinci. No final 
do século XIX, tanto Arturo Soria y Mata (1892) e Ebenezer Howard 
(1898) compararam assentamentos a organismos, e até mesmo Le 
Corbusier - embora popularmente associado ao funcionalismo da 
era da máquina – era inspirado pela biologia e considerava cidades 
como fenômenos biológicos (Le Corbusier, 1933; 1947). Em uma 
afirmação típica dessa abordagem, o arquiteto Jose Luis Sert, um dos 
os principais porta-vozes do Congrés Internationaux d’Architecture 
Moderne (CIAM) em 1942, disse: ‘Cidades [são] organismos vivos; 
[elas] nascem e… desenvolvem, desintegram e morrem ... Em seu 
sentido acadêmico e tradicional, o planejamento da cidade tornou-se 
obsoleto. Em seu lugar deve ser substituída a biologia urbana’ (citado 
na revista Time, 30/11/1942).”27 (BATTY; MARSHALL, 2009, p. 551, 
tradução nossa)

Neste sentido, a fala de Vilamajó vai ao encontro às teorias britânicas. 

Primeiramente, quando relaciona a cidade a um organismo vivo, definindo-a 

como uma “planta silvestre” na sua crítica ao Plano Regulador de Montevidéu 

de Mauricio Cravotto, realizado na década de 1930. Posteriormente, pela vital 

importância dada, pelo arquiteto uruguaio, à questão da escala humana para 

a construção da cidade.
“A cidade como obra da arquitetura dedicada a uma multidão 
organizada é completamente defeituosa. O homem, na maioria dos 
lugares, se sente oprimido pelas máquinas. [...] A cidade do homem 
estaria regulada pela Geometria, a criação mais pura do cérebro 
humano – que, usada pela Arquitetura, cria o monumento, obra do 
homem que podemos dizer que rivaliza com as montanhas e nos 

27  “Ever since urbanists began to map and describe the city, the language of the human body has 
been widely used to describe urban form and to suggest ways in which cities  might be planned. Such 
implications can, for instance, be seen in the drawings and writings of Leonardo da Vinci. In the late 
nineteenth century, both Arturo Soria y Mata (1892) and Ebenezer Howard (1898) likened settlements to 
organisms, and even Le Corbusier – while popularly associated with machine-age functionalism – was 
inspired by biology and considered towns to be biological phenomena (Le Corbusier, 1933; 1947). In a 
statement typical of this approach, the architect Jose Luis Sert, one of the key spokesmen for the Congrés 
Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) in 1942, said: ‘Cities [are] living organisms; [they] are born 
and … develop, disintegrate and die … In its academic and traditional sense, city planning has become 
obsolete. In its place must be substituted urban biology’ (quoted in Time magazine, 30/11/1942).” 
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proporciona, assim como elas, o sentido de grandeza”.28 (VILAMAJÓ, 
sem data [b])

Também fica evidenciada, nesta citação, que a atitude de Vilamajó não é 

meramente preservacionista. Ele entende a importância da intervenção, na 

mesma medida da preservação do ambiente natural, para ele a montanha é tão 

importante quanto a obra da geometria humana. Esse discurso também está 

presente na fala de Patrick Abercrombie, quando ele defende o planejamento 

rural.
“Pode-se dizer que a preservação rural tem um triplo objetivo: encorajar 
o planejamento para o desenvolvimento e ver que está em harmonia 
com seu ambiente; para cuidar e conservar as características existentes 
no país, tanto natural quanto vegetal; para evitar a desfiguração.”29 
(ABERCROMBIE, 1959, p. 228, tradução nossa)

Para Abercrombie, a teoria de Geddes trouxe grandes contribuições ao 

planejamento urbano. Suas ideias foram publicadas em Town and Country 

Planning de 1933. Nele um capítulo é dedicado ao “Survey”, onde o autor 

introduz o assunto do seguinte modo: “Nenhum esquema de planejamento 

adequado pode ser preparado para uma região a não ser que seja feito algum 

tipo de Survey preliminar”30 (ABERCROMBIE, 1959, p.128, tradução nossa). 

Posteriormente, ele enfatiza que o “Survey” naturalmente conduz o projeto. Em 

1937, escreveu um artigo, intitulado “Geografy, the basis of planning” (Geografia, 

a base para o planejamento), onde justifica que a geografia fornece o plano de 

fundo onde o planejamento deve ser preparado e baseado.

Vilamajó entende que a geografia, é um instrumento necessário, entre outros, 

para o projeto arquitetônico e urbanístico, para uma leitura do terreno, natural ou 

já modificado pela ação humana. 

28  “La ciudad como obra de arquitectura dedicada a una multitud organizada es completamente defectuosa. 
El hombre em la mayoria de sus lugares se encuentra arrinconado por las máquinas. [...] La ciudad del 
hombre estaría regulada pela Geometría, la creación más pura del cerebro humano, que usada por la 
Arquitectura, crea un monumento, obra del hombre que podemos decir rivaliza con las montañas y nos 
proporciona igual que ellas el sentido de grandeza.”
29  “Rural preservation may be said to have a threefold object: to encourage planning for development and 
see that it is in harmony with its setting; to look after and conserve the existing features of the country, both 
natural and vegetation; to prevent disfigurement.”
30 “No adequate planning scheme can be prepared for a place unless there has been some sort of preliminar 
Survey.”
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A PRÁTICA

A primeira aproximação do local contou com inúmeros registros, entre eles, 

desenhos, anotações, fotos e até mesmo um vídeo produzido pelo próprio 

arquiteto, onde cada detalhe da paisagem foi capturado com muita riqueza. 

Até mesmo coisas que não parecem ter importância, são capturadas com 

certa demora, o que demonstra um olhar muito cauteloso com respeito ao 

local. Sobre este primeiro levantamento, Loustau diz:
“Fazem melodia no campo, um peão da região preparou-lhes um 
suculento churrasco, aqueles que assistiram a ele apreciaram a 
alegria que denotavam os saltitantes olhos de Don Julio. É que toda 
uma misteriosa engrenagem tinha sido colocada em uso e já estava 
projetando de maneira inconsciente [...]” 31 (LOUSTAU, 1994, pg. 56; 
tradução nossa)

O terreno está localizado a 25 km da cidade de Minas, a capital do Departamento 

31  “Hacen melodía en el campo; un ba,queano de la zona les había preparado un suculento asado, 
quienes asistieron a él apreciaron la alegría que denotaban los saltitantes ojos de Don Julio. És que toda 
uma misteriosa maquinaria se había puesto en marcha y ya estaba planeando en forma inconsciente [...]”

FIG. 03.36 | CROQUIS DE VILAMAJÓ, POSSÍVEIS ESTUDOS DA PAISAGEM
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de Lavalleja, acessível (apenas por meio de veículos particulares, pois não há 

transporte público regular) pela estrada Minas-Aceguá, atualmente conhecida 

como Ruta 8 - Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, pelos quilômetros 140 

e 145. Além disso, a localidade pertence a região geológica das chamadas 

Serranías del Este, que dividem as bacias do Río Negro ao norte e da Laguna 

Merín ao Sudeste. Portanto a proteção das fontes existentes na localidade 

é de vital importância para a manutenção destes sistemas hídricos. Em 

virtude dessas questões, em 1992, Villa Serrana foi identificada como área de 

interesse de proteção por um Estudo Ambiental Nacional. 

A zona escolhida por Vilamajó para a implantação da área urbanizada fica 

entre os cerros Guazubirá e Bella Vista, que conformam um vale central, 

denominado Valle da Alegria. A altitude média dos cerros é relativamente baixa, 

está em torno de 300 metros de altura. De um modo geral, o relevo uruguaio 

não tem por característica grandes altitudes. O ponto mais elevado do país é o 

Cerro Catedral, com aproximadamente 514 metros de altura. Conforme estudo 

realizado pela Udelar, com coordenação do Instituto de Diseño:
“Os limites naturais do enclave são mais extensos que os do plano de 
loteamento. Estão dados pelas divisórias de águas das serras e cerros 
circundantes - de los Cuervos, Áspero, de La Leona, de la Buena 
Vista, Guazubirá - que formam como uma pinça. Eles determinam 
tanto a drenagem – e tudo o que está associado, como a vegetação, o 
fluxo e a qualidade das águas que vertem no lago – como o horizonte 
panorâmico de Villa Serrana”. 32

De certo modo, o plano urbanístico para Villa Serrana é um modelo que tenta 

equilibrar a manutenção do estado original do terreno com intervenções 

importantes para potencializar as belezas locais. Sendo assim, a ocupação 

massiva do terreno era vista como uma questão a ser evitada, pois 

descaracterizaria a paisagem natural. A disposição das edificações não estava 

vinculada ao traçado das vias, e sim a estrutura paisagística. Contudo, o 

projeto não foi estruturado somente seguindo o ponto de vista compositivo, 

32 Trecho do estudo realizado pelo Intituto de Diseño da Udelar, sob coordenação de Fernando de 
Sierra, Rosana Summaruga e Graciela Martínez, 2002, pg. 06, tradução nossa < “Los límites naturales 
del enclave son más extensos que los del plano de loteo. Están dados por las divisórias de aguas de las 
sierras y cerros circundantes – de los Cuervos, Áspero, de La Leona, de la Buena Vista, Guazubirá-, que 
forman como una “pinza”. Ellos determinan tanto el drenaje –y todo lo asociado, como la vegetación, el 
flujo y la calidad de las aguas que vierten en el lago- como el horizonte panorámico de Villa Serrana.”>
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pois também levou em conta os aspectos e a viabilidade econômica do 

empreendimento. No Memorandum do projeto, a organização dos lotes é 

explicada do seguinte modo:
“Existem diversas razões para que a divisão em lotes não seja de 
grande magnitude. A razão mais importante é a escala da serra. A 
magnitude desta escala está estabelecida por sua altura em relação 
ao homem. Como é fácil perceber, o tamanho da nossa serra é 
modesto. Se as faixas fossem divididas desde o mais baixo do 
vale até o cume, as construções invadiriam todo o plano visível e 
desta maneira se criariam dois sérios inconvenientes: a) A perda de 
elementos preponderantes e b) A anulação da natureza selvática”33   
(VILAMAJÓ, 1947b, tradução nossa)

A base e o topo do cerro não deveriam ser ocupados. Tendo em vista que na 

primeira estavam localizados os riachos e áreas úmidas importantes para a 

manutenção do ecossistema, enquanto que no último deveria ser implantado 

um bosque artificial, pois assim se daria maior escala ao conjunto, caso a cota 

mais alta fosse ocupado por construções, haveria a impressão de que o cerro 

seria ainda mais baixo.

O estudo da vegetação foi de fundamental importância para a construção da 

paisagem. A proposta prevê a criação de um “jardim em grande escala”. Para 

tanto, foram traçados critérios fundamentais: conservar todas as espécies 

vegetais nativas, plantar exemplares mais altos nos topos dos cerros, e 

espécies médias ou baixas na base. No levantamento realizado, foi constatado 

que a paisagem era muito escura, por isso Vilamajó planejou a inserção de 

espécies de folhas e flores mais claras. 

33  Trecho do Memorandum assinado pelo Presidente e o Secretário de “S. A. Villa Serrana”, apresentado 
a Prefeitura de Lavalleja, em 1947, relativo ao Projeto para o fracionamento e venda de terras e para 
a criação do Centro Povoado de “Villa Serrana”. Consultado no arquivo do Instituto de História da 
Universidad de la República. < ”Existen diversas razones para que la división em solares no sea de uma 
gran magnitude. La razón más importante es la escala de la sierra. La magnitude de esta escala está 
estabelecida por su altura em relación com el hombre. Como es fácil apreciarlo el tamaño de nuestra 
sierra es más bien modesto. Si las faldas fueran divididas desde lo más bajo del valle hasta la cumbre, las 
construciones invadirian todo em plano visible y de esta manera se crearían dos inconvenientes sérios: 
a) La perdida de elementos preponderantes y b) La anulación de la naturalezza selvática.” > Consultado 
em 29 de maio de 2018, tradução nossa.
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FIG. 03.37 | PROJETO DE PAISAGISMO, DEMONSTRANDO AS ESPÉCIES A SEREM PLANTADAS.



105

Vilamajó planejou a construção de um sistema de três lagos artificiais, 

sendo o lago central, localizado no Valle da Alegría, o mais importante deles, 

servindo como um ponto focal para toda a urbanização. Sua finalidade era o 

embelezamento da paisagem por servir como um espelho d’água refletindo a 

imagem da vegetação abundante. Além disso, visava a prática de atividades 

recreativas como esportes náuticos e pesca. Já os outros dois lagos, chamados 

no Memorandum como “Los estanques”, eram de menor imponência, porém 

serviriam para o abastecimento doméstico. O lago central no Valle da Alegría 

foi viabilizado apenas no ano de 1958, pelo arquiteto Stewart Vargas, quando 

a represa foi construída sobre o Arroio de los Chanchos (ou também conhecido 

como Miraflores).34 

A partir destas diretrizes, foram destinadas as áreas disponíveis ao loteamento 

residencial. O critério utilizado para o traçado das vias está vinculado a 

estrutura topográfica natural do terreno. Os elementos naturais foram 

utilizados como referência, como as curvas de nível e cursos d’água. As áreas 

públicas ficavam próximas às áreas mais alagadas, visando a preservação 

34  Conforme levantamento realizado pelo Instituto de Diseño da Udelar. Atualmente a represa encontra-
se em um impasse jurídico, não se sabe quem é o seu proprietário. Os setores privados dizem ser de 
domínio público, enquanto a Intendência do Departamento de Lavalleja diz ser de propriedade privada.

FIG. 03.38 | FOTOGRAFIA DA REPRESA DO LAGO NO VALE DA ALEGRIA, MAIO 2018.



106

FIG. 03.39 | REDESENHO DO PLANO DE VILLA SERRANA.
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da vegetação nativa, que cresce com mais força ao redor 

dos cursos d’água. Portanto, é possível dizer que o traçado 

de Villa Serrana retoma as teorias de Vilamajó, quando fala 

que a cidade é um organismo vivo. É importante ressaltar que 

a legislação vigente permitiu que o traçado fosse desenhado 

de acordo com as necessidades da localidade. A respeito da 

relação existente entre o traçado e a legislação, Luchini diz:
“Eis aqui a correção que oferece Vilamajó aos 
traçados geométricos abstratos que mereceram 
sua crítica negativa. Certo é que entre 1890, data 
de fundação de Punta del Este, e 1947 vigorava 
no Uruguai  a prédica urbanística de Baroffio, 
Cravotto y Lerena Acevedo, cujo corolário foi a 
promulgação das mencionadas leis de Centros 
Povoados que justamente abandonam a ideia 
de predeterminar um traçado comum para todas 
as populações, adjudicando ao urbanista a 
liberdade requerida para inventar em cada caso 
o traçado correspondente.”35  (LUCHINI, 1970, 
p. 203, tradução nossa)  

O sistema de circulação não estava pensado apenas a partir 

de vias de circulação, mas também com o uso de áreas 

recreativas coletivas que permitiriam a passagem. Vilamajó 

dividiu a circulação entre os pedestres e os automóveis. A 

circulação peatonal correspondia às “veredas”, que seriam 

executadas pelos proprietários do lote, e por baixo delas foram 

instaladas as redes de canalização de infraestrutura. Até 

mesmo o cabeamento para rede elétrica seria subterrâneo.

Havia a previsão de sete bairros, por vezes também 

denominados povoados. Eram eles: Los Romerillos, Las vistas, 

La Leona Baja, La Leona Alta, El Prado, Colmenar de Abajo 

e Las Cuestas. Todos tinham certa autonomia, porém eram 

35  “He aquí la corrección que ofrece Vilamajó a los trazados geométricos abstractos 
que merecieran su crítica negativa. Cierto es que entre 1890 fecha de la fundación 
de Punta del Este y 1947, media en el Uruguay la prédica urbanística de Baroffio, 
Cravotto y Lerena Acevedo cuyo corolario fue la promulgación de las mencionadas 
leyes de centros poblados que justamente abandonan la idea de predeterminar 
un trazado común para todas las poblaciones adjudicando al urbanista la libertad 
requerida para inventar en cada caso la tracería correspondiente.”

FIG. 03.40 | PLANO ORIGINAL DE VILLA SERRANA.
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dependentes do mesmo centro, que seria o Colmenar de Abajo, onde estaria 

localizado um pequeno centro administrativo, com implantação de serviços 

como escola, banco, hospital, mecânica, marcenaria e serralheria (VILAMAJÓ, 

1947a). Além disso, estava prevista a criação de um bairro “obrero”, para os 

trabalhadores da urbanização, que posteriormente poderiam se instalar com 

suas famílias e criar uma população local.

Cada bairro foi pensado de acordo com as características da paisagem 

adjacente. Seus traçados estavam vinculados às questões de relevo, sendo 

divididos pelos elementos naturais, como pequenos cursos d’água ou diferenças 

de níveis, respeitando a relação com o local e interferindo o mínimo possível. 

Em virtude disso, Vilamajó designou diferentes densidades de ocupação 

de solo para eles. Essa iniciativa ampliava a possibilidade de aquisição de 

terrenos por pessoas de diferentes meios econômicos. A porcentagem de 

áreas ocupadas e o tamanho dos lotes variam de acordo com a inclinação 

do terreno e a sua orientação solar. A incidência de áreas públicas livres está 

inversamente proporcional à área de cada lote, ou seja, quando o lote é menor, 

se têm mais lotes públicos destinados às praças e aos parques. 
“A preservação de zonas naturais, a ideia de partilhar as zonas 
habitadas em sete bairros, os traçados sinuosos que se combinam 
a uma implantação ordenada das vivendas, constituem um modelo 
de ocupação vantajoso sob diversos aspectos, mas sobretudo pela 
inventiva combinação de certa dispersão da presença construída 
sobre o cenário natural com a capacidade de geração de núcleos 
identificáveis. A organização em bairros discretos é uma estratégia 
evidente de dispersão, contribuindo para minimizar a presença da 
ocupação humana na paisagem. Também se adapta facilmente à 
geografia; é maleável como um pano que pode ser estendido sobre 
a terra para tomar a forma do cerro, fazendo coincidir os bairros com 
as zonas favoráveis, e deixando que entre esses aflorem livres as 
parcelas agrestes. Mas ao mesmo tempo, cada bairro revela-se no 
desenho como unidade, como elemento visível sobre o território.”36 
(CABRAL, 2010, pg. 11)

As áreas construídas se limitavam a 14% da área do terreno. Mesmo em caso 

de construção em dois pavimentos, a soma das áreas não poderia ser superior 

a essa porcentagem.  Além disso, o recuo mínimo não se limita a face frontal 

36  Porém a medição da área era interna (não contava com a espessura das paredes externas da 
edificação), em virtude das grossas paredes de pedra, a intensão era incentivar o uso deste material, que 
era encontrado em grande abundância na região e que consolidaria a paisagem construída.
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FIG. 03.41 | IMAGEM AÉREA DE VILLA SERRANA.

FIG. 03.42 | FOTOGRAFIA DO VALE DA ALEGRIA, MAIO 2018.

FIG. 03.43 | FOTOGRAFIA DO VALE DA ALEGRIA, MAIO 2018.
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do terreno, ele é aplicado em todas as suas faces, respeitando, pelo menos 

dois metros de distância do limite do terreno. Todas estas premissas são 

justificadas pela preocupação com a construção da paisagem. Desse modo, 

o arquiteto deixa claro que a paisagem é uma construção coletiva e que cada 

lote é parte importante para essa construção. Sobre essas postulações, o 

próprio Vilamajó comenta:
“A limitação da superfície nas construções tende, em primeiro lugar, 
a limitação de habitantes na zona. Em segundo lugar, permite a 
possibilidade de existir árvores em uma quantidade adequada para 
a composição geral que se busca.”37  (VILAMAJÓ, 1947a, tradução 
nossa)

Apenas dois bairros foram desenhados em maior detalhamento e executados: 

“Los Romerillos” e “La Cumbre”. No primeiro, as faixas de terra loteadas são 

dispostas no sentido longitudinal alinhadas às curvas de nível. Os terrenos 

destinados a construções residenciais originalmente possuíam 1000m² e 

500m² de área (o lote regular media 20 por 25 metros) e estavam intercalados 

com áreas destinadas ao uso coletivo, alguns para a estacionamentos e outros 

para parques. As espécies vegetais deveriam ser preservadas ou caso não 

houvesse exemplares de árvores nativas, deveria ser plantada uma árvore 

a cada 125m². Já no bairro “La Cumbre”, quando não houvesse exemplar de 

vegetação nativa, as árvores poderiam ser plantadas a cada 150m².

Ainda sob o pretexto de manter uma unidade visual ao conjunto construído, 

na constante construção coletiva da paisagem, Vilamajó estabeleceu que os 

materiais a serem usados nas construções deveriam seguir certas diretrizes. 

Desse modo, era uma imposição a execução em pedra de pelo menos 10% 

das paredes externas de todas as construções de Villa Serrana. O restante 

poderia ser construído em qualquer outro tipo de material. A inclinação dos 

telhados também estava submetida a 0,45% por metro. Outro motivo para 

estas diretrizes, era o incentivo às técnicas de construção regionais, e ao 

artesanato da serra, “tão típica e eficaz”. 

37  “La limitación de superfície en las construcciones tiende en primér término a la limitación de habitantes 
en la zona. En segundo término, permite la posibilidad de existir arboledas en uma cantidad adecuada a 
la composición general que se persigue.” 
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FIG. 03.44 | PLANO ORIGINAL PARA O BAIRRO LOS ROMERRILLOS E LAS CUMBRES
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FIG. 03.45 | EXEMPLAR DE RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA NA REGIÃO.

FIG. 03.46 | EXEMPLAR DE RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA NA REGIÃO.
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Para que a paisagem fosse lida sem interrupções, foi estabelecido que as 

cercas deveriam ser de 80cm de altura, executados em troncos de madeira 

rústicos de 12cm de diâmetro e os portões também deveriam ser deste material. 

Poderiam ser usadas pedras soltas para demarcar o limite da área privada 

apoiadas sobre concreto, porém que não ultrapassassem a altura indicada.
 “Topografia, clima e materiais, certamente não são as únicas 
determinantes da proposta: a preocupação com procedimentos 
construtivos tradicionais, com a  produção local, com o usuário 
temporário ou com o habitante permanente, evidenciam, mais uma 
vez, a atitude sustentada por Vilamajó de valorizar o fato arquitetônico 
inserido em seu ambiente físico e em seu meio social. Afirmação, 
definitivamente, de respeito com a pessoa e com a comunidade para 
o qual toda a obra válida deve ter que dignificar.”38 (ARANA, 1977, p. 
25, tradução nossa)

No Valle da Alegria, em uma das margens do lago, foi projetado o campo de 

Golf com 37 hectares, além de locais destinados a jogos infantis. Também 

há registro de que seria construído um anfiteatro ao ar livre, ao estilo grego 

aproveitando-se da topografia acidentada, porém não há evidências de onde 

ele seria implantado.

38  Topografia, clima, materiales, no son por certo las únicas determinantes de la propuesta: la 
preocupación por los procedimientos constructivos tradicionales, por la producción local, por el usuário 
temporal o por el habitante permanente, evidencian una vez más, la sostenida actitud de Vilamajó por 
valorar el hecho arquitectónico inserto en su preciso afincamiento físico y en su específico médio social. 
Afirmación, en definitiva, de respecto hacia la persona y la comunidad a las que toda obra válida debe 
tender a dignificar.
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FIG. 03.47 | PAISAGEM DE VILLA SERRANA, MAIO DE 2018.
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OBJETOS 
ARQUITETÔNICOS

No documento – “Proyecto de Ordenanzas Generales”, disponibilizado pelo 

Instituto de História da Udelar, está manifestada a intenção de serem construídos 

um conjunto de diversos hotéis para a região de Villa Serrana. Entre eles, “El 

Ventorrillo de la Buena Vista, El Mesón de las Cañas, La churrasquería del 

Zorro, a Pousada del Cañon e a Hostería Mayor.” (VILAMAJÓ, 1947a). Sendo 

os dois primeiros os únicos projetados por Vilamajó.

FIG. 03.48 | PERSPECTIVA DO VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA, ELABORADO POR VILAMAJÓ.
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FIG. 03.49 | VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA, INSERIDO PAISAGEM DE VILLA SERRANA, MAIO DE 2018.
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VENTORRILLO DE 
LA BUENA VISTA

Ao planejar a urbanização de Villa Serrana, Vilamajó previu a instalação de 

um conjunto de hotéis. O primeiro a ser executado, antes mesmo dos planos 

urbanos estarem definidos, foi o Ventorrillo de la Buena Vista. Sendo a sua 

relação com o projeto de Villa Serrana muito intrínseca, muitos dos princípios 

do plano urbanístico estão representados neste objeto arquitetônico. O 

restaurante/hotel é, ainda atualmente, uma referência para a urbanização de 

Villa Serrana. Sua construção tinha por objetivo incentivar a visita dos turistas 

e incrementar as vendas de lotes.

O terreno escolhido está localizado em um ponto médio da serra, conforme 

previsto pelo plano de urbanização, evitando descaracterizar a paisagem com 

ocupações no topo e na base do cerro. Tem formato irregular, somando 8200m² 

de área, sendo 400m² edificados, está em um declive consideravelmente 

acidentado e com uma vista privilegiada para o vale da alegria. Como vizinho, 

FIG. 03.50 | CROQUI MOSTRANDO A LOCALIZAÇÃO IDEAL DO VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA.

FIG. 03.51 | SEQUÊNCIA DE CROQUIS MOSTRANDO DO VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA.
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FIG. 03.52 | VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA. MAIO 2018.
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implantado em cota inferior, está o Hotel Mesón de las Cañas, 

também projetado pelo arquiteto posteriormente. 

O acesso principal ao terreno se dá ao sul por uma cota intermediária, 

onde é possível estacionar carros e caminhar até a entrada do 

restaurante, que foi implantado na extremidade do terreno, anterior 

a um grande desnível, obrigando o visitante a percorrer um caminho 

até a porta de entrada. O pedestre também consegue acessar o 

terreno a partir de uma escada que conecta à rua em cota inferior, 

mais próxima ao restaurante, o que remete novamente, ao plano 

urbano, quando entende que o caminho de pedestres deve ser fluido 

por entre os terrenos.

A obra é composta por três diferentes volumes, que poderiam 

ser explicados como dois elementos longilíneos e um de volume 

diferenciado. Os primeiros possuem planta retangular e coberturas 

em telhados de duas águas, dispostos de acordo com a topografia 

em um ângulo que conformam um pátio triangular em seu centro. 

Já o volume diferenciado se conectada ao elemento longilíneo 

localizado em cota inferior, rotacionado 45º e apoiado em uma cota 

intermediária, nele está instalado o restaurante. Sua planta baixa tem 

proporções mais próximas a um quadrado e a cobertura é composta 

por telhado de duas águas com algumas reentrâncias e saliências. 

A base deste bloco é constituída por uma plataforma de pedra, que 

deixa parte dele suspenso no desnível do terreno, sendo evidente o 

seu protagonismo na composição, conforme fala de Cláudia Cabral:
“O elemento dominante da composição é o salão 
restaurante. Localizado sobre a cota intermediária, é 
também a peça chave de toda a implantação; girado 
ao norte em sua face posterior, arma a relação entre o 
pátio de chegada e o acesso visual ao vale, o panorama 
cenográfico para o qual se dirige toda a composição. 
O pequeno restaurante da construção especial, que 
se converte na arquitetura emblemática não só do 
conjunto como de toda Villa Serrana, e que se reconhece 
propriamente como o Ventorrillo”. (CABRAL, 2010) 

O zoneamento do projeto é bastante simples. No bloco longitudinal 

localizado em cota mais elevada estão os dormitórios de serviços 

FIG. 03.53 | CONSTRUÇÃO VENTORRILLO

FIG. 03.54 | CONSTRUÇÃO VENTORRILLO

FIG. 03.55 | CONSTRUÇÃO VENTORRILLO

FIG. 03.56 | CONSTRUÇÃO VENTORRILLO
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FIG. 03.57 | REDESENHO DA PLANTA BAIXA DO VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA.

FIG. 03.58 | CROQUI DO VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA FIG. 03.59 | POJETO ORIGINAL DO VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA
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e uma sala de uso comum. No bloco similar 

em cota mais baixa, estão dispostos três 

dormitórios, mais uma sala de uso comum 

e os sanitários. No ponto de encontro com o 

volume do restaurante estão algumas áreas 

de serviços abertas protegidas por paredes 

e muros. No volume diferenciado estão o 

restaurante e a cozinha. As plantas baixas dos 

blocos longitudinais são organizadas em uma 

faixa simples com circulação aberta em frente, 

protegida pelo beiral da edificação e orientada 

em direção à vista privilegiada do vale. Já a 

planta do restaurante é organiza de modo que 

o salão fica voltado para a vista do vale, e os 

serviços ficam reservados à fachada oposta, 

voltada ao pátio interno.

A estrutura do edifício foi executada em 

toras de madeira tipo eucalipto bruta. Os 

pilares, em formato “V”, foram distribuídos 

de maneira regular ao longo do salão e na 

fachada inclinada do restaurante. Contudo, 

as vedações são feitas por fachadas de vidro 

independentes da estrutura, alinhadas pelo 

lado interno da edificação. Já a estrutura do 

telhado é bastante complexa, feita através do 

entrelaçamento das toras de madeira, com 

encaixes e ângulos especiais. No encontro dos 

telhados, uma peça da cumeeira é prolongada 

e torna-se pilar para fazer a cobertura e marcar 

a entrada do restaurante.

FIG. 03.60 | FOTOGRAFIA DE ÉPOCA DO RESTAURANTE.

FIG. 03.61 | FOTOGRAFIA DE ÉPOCA DO RESTAURANTE.

FIG. 03.62 | FOTOGRAFIA DO RESTAURANTE, MAIO 2018.
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FIG. 03.63 | DETALHE DA FACHADA INCLINADA DO RESTAURANTE, MAIO 2018.
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03.64

FIG. 03.64 | INTERIORES 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
FIG. 03.65 | INTERIORES 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
FIG. 03.66 | INTERIORES 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
FIG. 03.67 | CROQUI DE VILAMAJÓ 
DO INTERIOR DO RESTAURANTE
FIG. 03.67 | PLATAFORMA DE 
ENTRADA PRINCIPAL MAIO 2018.
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Não foram encontrados registros técnicos específicos dos 

desenhos, apenas croquis. Os desenhos não eram facilmente 

interpretados pelos operários locais. Por isso, foi feita uma 

maquete muito bem detalhada para que o trabalho pudesse 

ser executado e, a partir dela, foram criadas as estruturas 

existentes. Segundo Lousteau, 
“Vilamajó havia acudido ao seu grande o 
carpinteiro Juan Senjanovich, para lhe pedir 
que realizasse uma maquete – coisa que fez 
com grande minuciosidade e rigor de escala – 
inteiramente desarmável [...] A maquete serviu 
– mais que os planos realizados – para que 
capataz e operários, totalmente inexperientes, 
pois eram peões do campo, pudessem 
engenhar-se na construção. Inclusive, para 
cortar os troncos de eucalipto que sustentam 
a quincha com dimensões corretas, recorriam 
a medição dos correspondentes na maquete, 
pois resultava mais fácil consultá-los que aos 
detalhes e elementos gráficos que muitas vezes 
não sabiam interpretar.”39 (LOUSTAU, 1994, 
p.75, tradução nossa)

A escolha dos materiais é uma das questões que definem 

o projeto. Assim como as regras da urbanização previa, o 

Ventorrillo fez uso de materiais como a pedra, alvenaria de 

tijolos, palha, madeira bruta, materiais facilmente encontrados 

no local, a fim de produzir a construção de uma paisagem 

coletiva, onde há relações entre a obra humana e a paisagem 

natural. Somados aos grandes planos de vidro, estes materiais 

conformam à obra um caráter referencial na exploração da 

arquitetura própria da região, que configuram um entorno onde 

ela e o ambiente constituem um corpo único. (DE SIERRA, 

39  “Vilamajó había acudido a su gran amigo el carpintero Juan Senjanovich, 
para pedirle que realizara una maqueta – cosa que hizo con gran minuciosidad 
y a ridurosa escala – enteramente desarmable. [...] La maqueta sirvió – más que 
los planes realizados – para que capataz y obreiros, totalmente inexperientes, 
pues eran peones de campo, pudieran ingeniarse em la construcción. Inclusive 
para cortar los troncos de eucaliptos de sostén de la quincha de las dimensiones 
requeridas, recurrían a medir los correspondientes em la maqueta, pues estol e 
resultaba más fácil que consultar los detalles y elementos gráficos que muchas 
veces no sabían interpretar.”

FIG. 03.69 | DETALHE DA COBERTURA EM QUINCHO.
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2017, p.91). Usando de materiais e técnicas locais, adaptadas a um projeto 

renovador.

A pedra, proveniente do local, configura plataformas e faz o embasamento 

das construções. Especialmente no volume do restaurante, a base de pedras 

acompanha o giro da edificação e configura duas plataformas laterais com 

terraços abertos para a vista do Vale da Alegria. Elas formam espaços de 

transição entre os ambientes abertos e fechados, além de conectarem os 

blocos de albergue e restaurante.

A cobertura é formada pelos telhados em quincho, que é uma técnica de 

trama de palhas, usado para coberturas ou paredes. Assim como o termo, tem 

origem andina, não sendo uma referência à construção vernácula uruguaia.40 

No caso do Ventorrillo de la Buena Vista, foram usados dois tipos de trama 

para a cobertura em quinho: escalera e escama41. Nas estruturas com 

predomínio do sentido vertical (nas fachadas leste e oeste e no prolongamento 

da cobertura no acesso principal) foi utilizado o modelo com escalonamento. 

Já no telhado do restaurante e dos volumes longitudinais foi utilizado o modelo 

mais convencional, onde o volume da palha é visto uniformemente.   

40 NISIVOCCIA, et al, 2014.p.83.
41 CABRAL, 2010, p.16

FIG. 03.70 | VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA, MAIO 2018. FIG. 03.71 | VENTORRILLO, MAIO 2018.



128

Cláudia Cabral (2010) destaca o uso da madeira como elemento fundamental 

para a concepção do projeto, evidenciando que o emprego dos materiais varia de 

acordo com cada situação. Utiliza, como exemplo, o fato de o uso da madeira nas 

edificações longilíneas ser secundário, pois as toras são usadas apenas para a 

estrutura do telhado de quincho, e para os pilares dos beirais, já que a estrutura 

principal se faz por meio de alvenarias de pedras. Por outro lado, no volume do 

restaurante, a madeira é imprescindível, pois é a partir do seu uso na estrutura do 

salão que se obtêm a concepção espacial moderna do projeto.
“Outra coisa é o Ventorrillo. Aqui a madeira contribui decisivamente, tanto 
do ponto de vista figurativo – na evocação do arquétipo da cabana, na 
conotação simbólica de construção primitiva, na sugestão de rusticidade 
que interessa ao caráter do encargo -, quanto contribui decisivamente 
para uma concepção moderna de espaço, que introduz também, através 
de uma relação particular com a paisagem. Apesar da identidade dos 
materiais, a arquitetura do Ventorrillo vai caracterizar-se por uma condição 
oposta a das outras duas construções, de máxima exposição e abertura 
ao entorno circundante, e é justamente o emprego da madeira na estrutura 
de sustentação do salão o que viabiliza essa concepção espacial distinta.” 
(CABRAL, 2010)

A autora faz uma análise mais profunda do primitivismo em arquitetura. Admitindo 

sim, que os arquétipos da cabana primitiva, do ninho de pássaro podem ser 

vinculados ao projeto. Contudo, defendendo a ideia de que a autenticidade e 

identidade regionalista refletida em uma possível arquitetura vernacular, não são 

o que definem o projeto do Ventorrillo de la Buena Vista. 
“Essas visões coincidem em afirmar a existência de um saber instintivo 
presente nas formas construtivas autóctones, que tem que ver com o 
desconhecimento formal do ofício da arquitetura (e de sua temporalidade 
histórica), e com o conhecimento prático e imediato do lugar (e sua 
temporalidade circular). O vernáculo e suas conotações primitivas se 
definem como oposição ao cultivado, ao artificial. Mas a experiência de 
Vilamajó em Villa Serrana parece inscrevê-lo em uma certa tradição culta 
latino-americana, que certamente contém o hotel Llao Llao de Alejandro 
Bustillo (1939) e o hotel do Parque São Clemente de Nova Friburgo (1944-
1945), [...]” (CABRAL, 2010)

Historiadores uruguaios têm usado o termo “ranchismo” para se referir às obras que 

fazem uso de materiais como madeira rústica e telhados em quincho. Villa Serrana 

seria um dos primeiros episódios representante desse tipo de arquitetura. Sendo 

ela uma suposta tradição construtiva nacional, que na verdade é imaginária.42

42  NISIVOCCIA, et al, 2014. p. 82.



129

Ao longo de sua existência, a edificação do Ventorrillo de la Buena Vista 

sofreu diversos danos. A urbanização de Villa Serrana não ocorreu conforme 

o planejado e seu desenvolvimento é, ainda hoje, muito lento. Durante anos, 

a edificação não foi usada como albergue e restaurante, tendo usos diversos, 

como escola rural e até mesmo delegacia de polícia. Em certo ponto, seu 

estado de conservação era desastroso. Porém, em 2008, o Ministério do 

Turismo promoveu uma licitação pública para recuperação e exploração 

comercial do complexo. 

Os arquitetos Luiz Zino e Marcelo Viola foram os responsáveis pelo projeto 

de recuperação do edifício. A obra foi realizada a partir de base documental 

disponível, respeitando as características originais. As alterações realizadas 

FIG. 03.72 | FIG. 03.73 | VENTORRILLO EM ESTADO DE ABANDONO.

FIG. 03.74 | VENTORRILLO EM OBRAS.
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FIG. 03.75 | VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA, FOTO DE ÉPOCA.

FIG. 03.76 | VENTORRILLO DE LA BUENA VISTA, MAIO 2018.
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tiveram por objetivo aumentar a durabilidade da edificação ou torná-la mais 

confortável, visando promover a estadia no local. São exemplos: o tratamento 

das toras de eucalipto, contraventamentos em tirantes metálicos, abertura de 

pequenas janelas nos volumes longitudinais, alteração da configuração interna 

dos dormitórios, incluindo banheiros privativos e sistema de aquecimento, 

fechamento do pátio de serviços entre o restaurante e o bloco de dormitórios, 

(FIG. 03.75 e 03.76) etc. As intervenções realizadas estão evidenciadas pelo 

uso de materiais diferentes, de modo que não modificaram substancialmente 

a composição original.

Em palestra concedida em 2014, nas comemorações do centenário de 

Vilamajó, Gustavo Scheps mencionou um relato de Miguel Angel Odriozolla, 

aluno e colaborador de Vilamajó, onde falava sobre o projeto do Ventorrillo de 

la Buena Vista e de Villa Serrana, e da dificuldade em interpretar se o relato se 

dirigia a um ou ao outro, pois o edifício é indissociável da paisagem que o cerca. 

Quando o observador se posiciona na porção mais baixa da urbanização, no 

Vale da Alegria, próximo ao lago, e olha em direção ao edifício do Ventorrillo 

de la Buena Vista, é possível entender que ele não agride a paisagem, e sim 

se soma a ela (FIG 03.77). Assim como quando se está no interior do edifício e 

se admira a paisagem, como se ela fosse parte do seu interior.

FIG. 03.77 | VISTA DO VENTORRILLO E MESÓN DE LAS CAÑAS A PARTIR DO VALE DA ALEGRIA, MAIO 2018.
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FIG. 03.78 | JANELAS MESÓN DE LAS CAÑAS, MAIO 2018.
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Outro empreendimento que foi previsto no projeto de urbanização de Villa 

Serrana, e que há documentos que garantem seu vínculo a Julio Vilamajó, é o 

Hotel Mesón de las Cañas. O início de sua construção data de 1947, quando 

Vilamajó estava em Nova Iorque como consultor para o projeto do edifício sede 

das Nações Unidas. Contudo, ainda não havia sido finalizada quando de seu 

falecimento, em 1948, ficando a obra à cargo de seu colaborador Miguel Angel 

Odriozolla. Por esse motivo, pouco se sabe até onde vem a intervenção de 

Vilamajó, ou a interpretação de Odriozolla.

O projeto está localizado em terreno vizinho ao Ventorrillo de la Buena Vista, 

em um nível mais abaixo em relação ao Vale da Alegria. O acesso ao terreno 

ocorre em um ponto mais alto, onde há uma ampla área de estacionamento 

e à medida que se desce as escadas principais, é possível compreender o 

complexo, que não se mostra por inteiro desde a chegada. Desse modo, 

Vilamajó mais uma vez convida o pedestre a caminhar, a explorar o terreno, 

com livre fluidez espacial. 

A vista que se têm para o vale é menos privilegiada que a do Ventorrilo, pois 

EL MESÓN DE 
LAS CAÑAS

FIG. 03.79 | VISTA AÉREA DO MESÓN DE LAS CAÑAS, SEM DATA.
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FIG. 03.80 | GALERIA DE ACESSO AOS DORMITÓRIOS MESÓN DE LAS CAÑAS, MAIO 2018.
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FIG. 03.81 | REDESENHO DA PLANTA BAIXA DO MESÓN DE LAS CAÑAS.

FIG. 03.82 | PLANTA ORIGINAL DO MESÓN DE LAS CAÑAS.
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a implantação do edifício no terreno busca 

uma certa privacidade. Contudo, ambos 

os projetos são formados pelo conjunto de 

três pavilhões, acomodados no terreno de 

acordo com a topografia. Como eles têm 

usos diferentes, seus tratamentos são 

distintos, apesar de todos serem corpos 

longilíneos, marcados pela impactante 

horizontalidade. 

Dois volumes estão paralelos entre si e 

em leve angulação em relação ao traçado 

da via. Já o terceiro volume conforma um 

ângulo de 45º em relação aos outros dois. 

Os três corpos são conectados por meio 

de passarela e escada abertas, apenas 

com a proteção das coberturas. Além 

disso, todo o conjunto possui telhados 

inclinados com apenas uma água. 

Já o formato das plantas varia conforme 

o uso das edificações. O bloco mais 

próximo a entrada do terreno tem planta 

retangular e nele estão acomodadas 

áreas de serviço. Ao descer as escadas, 

o pedestre é convidado a entrar no bloco 

principal, que consiste na recepção, 

sanitários, cozinha e restaurante. Este 

volume tem o desenho da planta baixa 

mais complexo. Logo na entrada do 

restaurante, foi inserido uma espécie 

de mirante, que conforma mais um local 

de salão do restaurante, em um ângulo 

de 45º em relação ao corpo principal, e 

paralelo ao terceiro bloco. É configurado FIG. 03.86 | ACESSO SECUNDÁRIO AO BLOCO DORMITÓRIOS, MAIO 2018.

FIG. 03.85 | VISTA EXTERNA BLOCO DORMITÓRIOS, MAIO 2018.

FIG. 03.84 | VISTA EXTERNA BLOCO DORMITÓRIOS, MAIO 2018.

FIG. 03.83 | VISTA EXTERNA DO RESTAURANTE, MAIO 2018.
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FIG. 03.87 | VISTA DO INTERIOR DA GALERIA DE ACESSO AOS DORMITÓRIOS, MAIO 2018.

FIG. 03.88 | VISTA DO INTERIOR DA GALERIA DE ACESSO AOS DORMITÓRIOS, MAIO 2018.
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por dois paralelepípedos deslizados, onde estão localizados os dormitórios, 

abastecidos por uma circulação aberta entra eles, permitindo a vista para o 

Vale da Alegria, em função do giro que esta edificação sofreu. 

Fica evidente a interação com a paisagem natural, assim como no restaurante 

do Ventorrillo, as aberturas do restaurante do Mesón são generosas. As 

fachadas envidraçadas permitem ampla visão das maças verdes e as galerias 

de circulação têm o peitoril baixo, e por esse motivo há um enquadramento 

horizontal da paisagem. (FIG. 03.87 E 03.88)

A escolha dos materiais está vinculada aos ideais do plano urbanístico. Foram 

utilizados materiais locais, como alvenarias de pedras brutas, alvenaria de 

tijolos cerâmicos, toras em eucalipto bruto, etc. Diferente do Ventorrillo, aqui 

não foi utilizada a palha para a execução da cobertura. Não há uma justificativa 

exata para isso, a única questão imprescindível era o uso de telhas que não 

brilhassem quando da incidência da luz solar. Neste caso, foram utilizadas 

telhas industrializadas.43 

A estrutura é composta por pedras da região para o embasamento e toras 

de eucalipto bruto para a estrutura de pilares, vigas e para a sustentação do 

telhado. No volume de serviços e dos dormitórios, a madeira não se faz tão 

protagonista na estrutura quanto no volume do restaurante, pois, por terem usos 

mais privados, são mais maciços e, por isso, suas estruturas são compostas 

por paredes de alvenaria estrutural. Já no restaurante, há uma complexidade 

mais elevada no desenho das vigas e dos pilares, fazendo composições para 

vencer maiores vãos. 

É possível supor referências à obra do arquiteto norte-americano, Frank 

Lloyd Wright, principalmente no que se refere a sobreposição de telhados no 

volume da escada principal de acesso. A pequena inclinação e o transpasse, 

relembram a linguagem da cobertura da Robie House, em Chicago, do ano de 

1908-1910. Deixando evidente o protagonismo da horizontalidade do desenho. 

(FIG 03.93 e 03.94)

43  Informação consedida por Daniela Urutia e Marcelo Gualano em entrevista.
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FIG. 03.89 | VISTA DO INTERIOR DO 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
FIG. 03.90 | VISTA DO INTERIOR DO 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
FIG. 03.91 | VISTA DO INTERIOR DO 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
FIG. 03.92 | VISTA DO EXTERIOR DO 
RESTAURANTE, MAIO 2018.
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03.93

03.94

FIG. 03.93 | VISTA DA ESCADA 
PRINCIPAL DE ACESSO AO 
COMPLEXO, MAIO 2018.
FIG. 03.94 | ROBIE HOUSE, FRANK 
LLOYD WRIGHT, CHICAGO, JUNHO 
DE 2014.
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O Hotel sofreu uma grande reforma no ano de 

2012, realizado pelo escritório de arquitetura 

Gualano+Gualano, sob coordenação dos arquitetos 

Marcelo Gualano e Daniela Urrutia. Em seu projeto, 

havia a previsão, além do restauro, da criação de mais 

um volume, onde está localizado o estacionamento, 

porém somente a infra-estrutura existente foi 

recuperada, nenhuma nova foi adicionada. De modo 

que, atualmente, o Hotel Mesón de las Cañas está 

aberto ao público, exercendo o uso para o qual foi 

planejado. A reforma trouxe algumas modificações 

na estrutura dos dormitórios, para a incorporação 

de sanitários individuais. Mas, de um modo geral, a 

intervenção foi muito respeitosa e utilizou de todos os 

recursos possíveis para realizar uma aproximação e 

manutenção ao seu estado original. 

FIG. 03.95 | CROQUI VOLUME FINAL MESÓN

FIG. 03.96 | CROQUI DETALHE RESTAURANTE

FIG. 03.97 | PLANTA VERSÃO ANTERIOR MESÓN DE LAS CAÑAS. 
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Entre os registros disponíveis no arquivo do Instituto de História da Faculdade 

de Arquitetura da Universidad de la República, estão diversos croquis de autoria 

de Vilamajó, que remetem ao volume final conforme foi construído. Porém os 

desenhos mais elaborados são referentes a versões anteriores do projeto para 

o Mesón. Eles revelam que, anteriormente, o hotel seria maior, contendo três 

volumes dedicados a dormitórios. Estariam dispostos de maneira espaçada e 

independentes ao longo do terreno. Além disso, as perspectivas demonstram 

que os blocos de dormitórios teriam as estruturas com maior predomínio do uso 

de madeira, denotando uma composição espacial muito diferente da realizada. 

(FIG 03.99, 03.100 e 03.101)

Um dos registros é uma fotografia da urbanização (FIG. 03.102), onde é 

possível ver o Ventorrillo de la Buena Vista, e um desenho feito à mão, que faz 

um rascunho do volume do Mesón de las Cañas. Mesmo que o projeto tenha 

sofrido alterações, é possível notar que a relação entre as duas edificações 

foi efetivamente realizada, conforme (FIG. 03.77) apresentada anteriormente.

FIG. 03.98 | CROQUI VERSÃO ANTERIOR MESÓN DE LAS CAÑAS. 
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FIG. 03.99 | CROQUI VERSÃO 
ANTERIOR MESÓN DE LAS CAÑAS. 
FIG. 03.100 | CROQUI VERSÃO 
ANTERIOR MESÓN DE LAS CAÑAS. 
FIG. 03.101 | CROQUI VERSÃO 
ANTERIOR MESÓN DE LAS CAÑAS. 
FIG. 03.102 | FOTOGRAFIA COM 
DESENHO DA VERSÃO ANTERIOR 
DO PROJETO PARA O MESÓN DE 
LAS CAÑAS. 
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Diferente de Villa Serrana, que por vezes é até mesmo considerada 

como obra póstuma de Vilamajó, Punta Ballena foi realizada 

por Bonet ainda muito jovem, buscando consolidar sua vida 

profissional. Desse modo, lançar o panorama de sua atividade 

profissional se justifica na tentativa de entender o personagem.  

Por esse motivo, este trabalho não pretende fazer a compilação 

de todas as obras executadas pelo arquiteto. Na biografia, estão 

citadas as obras consideradas mais significativas ao longo de sua 

carreira tendo como objetivo entender o personagem a partir de 

sua produção. 

Antonio Bonet Castellana nasceu em 13 de agosto de 1913, em 

Barcelona., filho de Magí Bonet e Teresa Castellana, provenientes 

de Tarragona. Sua infância foi humilde, auxiliava seus pais no 

trabalho em um restaurante de sua propriedade. Desde o primário 

se destacava pelo bom desempenho, por isso foi contemplado com 

bolsa de estudos na fase escolar. Ingressou na Escola Superior de 

Arquitetura de Barcelona no ano de 1929, onde graduou-se no 

ano de 1936. Apesar de o ensino formal ainda estar vinculado aos 

moldes tradicionais acadêmicos e regionalistas da época, Bonet 

pôde compreender as mudanças que a arquitetura sofria naquele 

momento a partir do trabalho que exerceu fora da faculdade. 

Durante sua formação, a Espanha passava por um momento 

político favorável ao desenvolvimento de propostas culturais 

inovadoras. A respeito de sua formação, Álvarez e Roig dizem:
“Não há nele os abandonos e a ‘via crucis’ das lutas 
contra o clássico próprios da geração anterior, pois se 
constitui desde o início como ‘arquiteto racionalista’ e 
como intelectual integrado à busca de novas formas 
de vida e de novas realidades sociais.”1 (ÁLVAREZ; 
ROIG, 1996, pg. 5; tradução nossa)

1  “No hay en él los abandonos y los vía crucis de las luchas contra el clásico propios de 
la generación anterior, pues se constituye desde el inicio como ‘arquitecto racionalista’ 
y como intelectual integrado a la búsqueda de nuevas formas de vida y de nuevas 
realidades sociales.”

BIOGRAFIA
DE BONET

04.01

04.02

04.03

04.04
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Entre os anos de 1932 e 1935, Bonet foi colaborador no estúdio de Josep Luís 

Sert e Josep Torres Clavé, que tiveram papel fundamental em sua formação. 

Bonet colaborou em obras como a Joalheria Roca e as Residências em Garraf. 

Além disso, no ano de 1935, juntos abriram uma empresa, chamada MIDVA, 

com o objetivo de criar e fabricar móveis para a produção em série. 

No ano de 1932, Bonet ingressou no GATCPAC (Grupo de Arquitetos e 

Técnicos Catalães para o Progresso da Arquitetura Contemporânea) que era 

o ramo catalão do grupo de arquitetos ligados ao CIAM encabeçado por Sert. 

Neste período participa, junto ao grupo, de projetos como o Centro de Repouso 

em Castell de Fels. A respeito do GATCPAC, Katzenstein diz:
“Atuando como vanguarda arquitetônica, propunham uma intensa 
relação com a tecnologia na busca de protótipos de grande conteúdo 
social. Bonet, desde sua condição de estudante, participava com 
entusiasmo das atividades do grupo, vivendo, muito de perto, todos 
estes passos destinados a modificar a arquitetura da época. Em 
Barcelona, o ambiente era propício para empreender uma aventura 
cultural, sentiam-se atraídos pelas ideias racionalistas do resto da 
Europa. A proximidade de Le Corbusier se fazia sentir mantendo-
se estreitos contatos com ele.” 2 (KATZENSTEIN et al., 1985, pg. 9; 
tradução nossa)

Em 1933, participou do IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna) sob o tema: a cidade funcional, que gerou, posteriormente, a Carta 

de Atenas. Neste episódio, Bonet conheceu grandes nomes da Arquitetura 

Moderna como Aalto, Léger, Giedion e Le Corbusier. 

Logo após sua graduação, ainda no ano de 1936, mudou-se para Paris para 

trabalhar no atelier de Le Corbusier. Participando dos projetos iniciais para 

a Maison Jaoul e para o Pavilhão da Água, edifício principal da Exposição 

Internacional de Lieja, ambos não executados. A respeito da relação entre Le 

Corbusier e Bonet, Graciela Silvestre diz:
“O Le Corbusier que o catalão conhece é o que se detem nas 
variedades do habitat popular, posteriormente reunidas na crítica em 

2  “Actuando como vanguardia arquitectónica, proponían una intensa relación con la tecnologia en la 
búsqueda de protótipos de gran contenido social. Bonet, desde su condición de estudiante, participaba 
con entusiasmo en las actividades del grupo, vivendo muy de cerca todos estos pasos destinados 
a modificar la arquitectura de la época. En Barcelona el ambiente era propicio para emprender una 
aventura cultural, sintiéndose atraídos por las ideas racionalistas del resto de Europa. La cercania de Le 
Corbusier se hacía sentir manteniéndose contactos con él.”

FIG. 04.01 | FOTOGRAFIA ANTONIO 
BONET
FIG. 04.02 | PLANTA BAIXA DE VERSÃO 
DO PROJETO PARA MESÓN JAOUL
FIG. 04.03 | CORTE DE VERSÃO DO 
PROJETO PARA MESÓN JAOUL
FIG. 04.04 | FACHADAS DE VERSÃO DO 
PROJETO PARA MESÓN JAOUL
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torno da ideia de regionalismo. Junto com o pintor chileno Roverto 
Matta, realizou no estúdio uma variante para as casa Jaoul. Vem, 
Bonet, não da pureza clássica, mas da vertente surrealista, [...]”.3 
(SILVESTRI, 1998, p. 71, tradução nossa).

Neste período, entrou em contato com Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchan, 

arquitetos argentinos que estavam trabalhando no ateliê de Le Corbusier no 

Plano de Buenos Aires.

No ano seguinte, supervisionou as obras do Pavilhão Espanhol da Exposição 

Internacional de Paris de Sert e Torres Clavé, mesma exposição em que 

estavam os famosos Pavilhão Finlandês de Aalto e o Pavilhão des Temps 

Nouveaux de Le Corbusier. No Pavilhão Espanhol, estavam expostos Guernica 

de Picasso, o mural Le paysan catalan em revolte de Miró e a Mobie-fountain 

de Mercurio de Calder. Ainda em 1937, participou do V CIAM, sob o tema Logis 

et Loisirs, quando despertou forte interesse pelas questões urbanísticas.

No ano de 1938, mudou-se para Buenos Aires, em função da Guerra Civil 

Espanhola, e em busca de novas oportunidades de trabalho. Aparentemente, 

Bonet tinha familiares no país sul americano. Na Argentina, junto aos colegas 

de trabalho no estúdio de Le Corbusier, fundou o Grupo Austral, aos moldes 

do GATCPAC, com a intenção de promover e divulgar a arquitetura moderna. 

O primeiro grupo foi formado, além do trio já mencionado, por J. Alberto Le 

Pera, Abel Lópéz Chas, Luis Olezza, Alejandro Veras Barros, Samuel Sánchez 

3 “El le Corbusier que él catalán conoce es el que se detiene en las variedades del habitat popular 
posteriormente reunidas por la crítica en torno a la idea de regionalismo: junto con el pintor chileno oberto 
Matta, ha realizado en el estudio una variante para las casas Jaoul. Viene, Bonet, no de la pureza clásica 
sino de la vertiente surrealista, [...]’

FIG. 04.05 | PAVILHÃO ESPANHOL PARA A EXPOSIÇÃO DE 1937. FIG. 04.06 | PAVILHÃO DES TEMPS NOUVEAUX DE LE CORBUSIER 
PARA A EXPOSIÇÃO DE 1937.
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de Bustamante, Itala Fulvia Villa, Hilario Zalba e Simón Ungar. Os três únicos 

números da revista Austral são publicados na revista Nuestra Arquitectura em 

junho, setembro e dezembro de 1939. 

Em 1939, foi executado o projeto “Casa de Estúdios para Artistas” na esquina 

das ruas Paraguay y Suipacha, em Buenos Aires, sua primeira obra de maior 

porte construída na América do Sul. Foi considerado como parte do manifesto 

publicado pelo Grupo Austral na revista Nuestra Arquitectura, executado em 

conjunto com Alejandro Vera Barros e Abel Lopez Chas. O projeto é um marco 

importante na carreira de Bonet, pois nele foram implantadas diversas ideias 

defendidas previamente, entre elas o uso de planos de vidro nas fachadas, a 

abóboda em concreto, o pé direito duplo e a montagem à seco. Essas ideias 

eram muito inovadoras para aquele momento, por esse motivo houve certa 

dificuldade para submetê-las a aprovação nas instituições regulatórias do 

município. 

O programa contava com uma base comercial no térreo e os estúdios nos 

pavimentos tipo (onde o próprio Bonet ocupou o estúdio do último pavimento). 

A independência dada à volumetria do térreo e dos pavimentos tipo foi uma 

das principais características do edifício. Esta obra foi selecionada por Gideon 

para compor o catálogo “A Decade of New Architecture” de 1951. Sobre esta 

obra Katzenstein e colaboradores dizem:

FIG. 04.07 | MANIFESTO AUSTRAL.
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FIG. 04.08 | EDIFÍCIO PARAGUAY E SUIPACHA, JUNHO 2018.
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“Poderíamos dizer que, a 
partir deste momento, se 
consolida a linha ideológica que 
guiará sua futura produção.” 4 
(KATZENSTEIN et al., 1985, pg. 
15; tradução nossa)

No mesmo ano, Bonet, Kurchan e Ferrari Hardoy 

projetaram, em conjunto, a famosa cadeira BKF, 

também conhecida por outros nomes, entre eles, 

Butterfly (Mariposa), mas cujo nome oficial é 

‘Austral’. A cadeira ficou conhecida mundialmente 

e foi integrada à coleção permanente do Museu de 

Arte Moderna de Nova Iorque. Posteriormente, foi 

listada entre os cem melhores desenhos industriais 

dos Tempos Modernos pelo Instituto de Design do 

Instituto de Tecnologia de Illinois.

Em 1941, Bonet e os colegas Valerio Peluffo e Jorge 

Vilanco projetaram um conjunto de residências na 

localidade de Martinez, Província de Buenos Aires. 

Neste caso, Bonet utilizou, pela primeira vez em 

residências, a cobertura em abóbadas em concreto 

armado, material que foi mantido aparente. Além 

disso, o conjunto conta com casas de um e dois 

pavimentos, por vezes com o uso do pé direito 

duplo. O fechamento foi feito em painéis de vidro, 

em busca de uma maior interação entre o espaço 

aberto e fechado.

No mesmo ano, casou-se com Ana María Martí, 

que, assim como Bonet, era de origem catalã e 

estava exilada na Argentina em função da Guerra 

Civil Espanhola. Desenhadora industrial e filha do 

4  “Podríamos decir que a partir de ese momento se consolida el 
armazón ideológico que guiarán ifeológico que guiará su futura 
producción.”

FIG. 04.11 | BONET E ANA MARIA

FIG. 04.10 | CASA MARTINEZ

FIG. 04.09 | CADEIRA BKF.
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engenheiro industrial Rafael Martí, ligado ao governo catalão. Com ela, teve 

uma filha, Victoria Bonet Martí.

Aos poucos o trabalho com o Grupo Austral vai perdendo força, os integrantes 

passaram a se envolver mais com suas atividades particulares e estudos. No 

ano de 1943, Bonet participou da fundação do O.V.R.A. – Organización de 

la Vivienda Integral em la República Argentina – grupo formado por Amancio 

Williams, Hilario Zalba, Eduardo Sacriste, Ricardo Ribas e Horácio Caminos. 

Seu primeiro folheto publicou o projeto para Conjunto Habitacional Casa 

Amarilla5, realizado no mesmo ano, porém não executado. Foi um projeto de 

habitação multifamiliar, localizado em terreno destinado para habitação no 

Plano de Buenos Aires feito por Le Corbusier, Kurchan e Ferrari Hardoy. No 

ano seguinte, a Casa Daneri foi projetada e executada em parceria com Hilario 

Zalba, onde o uso de materiais e técnicas locais foram valorizados.  Neste 

período, começam os primeiros contatos com as herdeiras de Antonio Lussich, 

Milka e Elena, para a realização da obra de urbanização em Punta Ballena.

Em 1945, Bonet projetou a Casa La Gallarda, do poeta Rafael Alberti, 

realizando os primeiros desenhos desde Buenos Aires. Porém ainda no 

mesmo ano, o arquiteto mudou-se para Punta Ballena para dar início às obras 

de urbanização, onde permaneceu até o ano de 1948. Diante das dificuldades 

financeiras que surgiram ao longo da obra uruguaia, Bonet aceitou o convite 

de Ferrari Hardoy para ingressar no Conselho para o EPBA (Estudio del Plan 

de Buenos Aires). Em virtude disso, Bonet regressou à Argentina.

5 Para mais informações sobre Casa Amarilla, consulltar: BENDER, Helena. Buenos Aires de Bonet: 
Antonio Bonet Castellana, habitação coletiva e o projeto da cidade moderna, 1943-1956. 2014.

FIG. 04.12 | CASA LA GALLARDA, SEM DATA. FIG. 04.13 | CASA LA GALLARDA, ATUALMENTE.
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O Plano Bajo Belgrano6, de 1949, foi a primeira medida apresentada por este conselho. Um bairro habitacional 

com 50 mil habitantes distribuídos em 20 unidades de habitação. Em seguida, Bonet retornou à Europa, pela 

primeira vez, para participar do CIAM VII em Bérgamo. Sob o tema “Cultura Arquitetônica”, teve como o 

principal foco as discussões acerca da aplicação da Carta de Atenas.

Em 1952, projetou o Conjunto Habitacional T.O.S.A. (Textil Oeste S.A.) para os operários da fábrica. 

No mesmo ano, foi vencedor do concurso para o Plano Regulador de Necochea-Quequén, localidade 

pertencente à Província de Buenos Aires. Em seguida, desenvolveu um sistema construtivo para habitações 

pré-fabricadas, denominado Bonet Sistema Construtivo (BSC).

No ano seguinte, iniciou o projeto da Casa La Ricarda, localizada em zona afastada de Barcelona, Espanha. 

Contudo, essa obra somente foi finalizada em 1963. Como estratégia projetual, foram utilizados módulos 

6 Para conhecimento mais aprofundado sobre o plano proposto para o bairro de Bejo Nelgrano, consultar BENDER, Helena. Buenos Aires de 
Bonet: Antonio Bonet Castellana, habitação coletiva e o projeto da cidade moderna, 1943-1956. 2014

FIG. 04.14 | CASA LA RICARDA

FIG. 04.15 | PLANO PARA BAJO BELGRANO. FIG. 04.16 | CONJUNTO HABITACIONAL T.O.S.A.
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regulares com cobertura em abóbadas, que, justapostos, configuram os 

espaços internos e externos da residência. Essa experiência pode ser 

considerada uma retomada da estrutura utilizada na Casa Berlingieri, em 

1947.  Em sequência, no ano de 1955, projetou a Casa OAKS, localizada 

em Beccar (Buenos Aires). Nesta casa, Bonet utilizou a estrutura em grelha 

metálica, configurando grande importância à modulação e à geometrização do 

espaço. O desenho do mobiliário também foi pensado nos mínimos detalhes.

O projeto de remodelação para o Plano Urbanístico Barrio Sur7, não 

executado, ocorreu no ano de 1956. Foi encomendado pelo Banco Hipotecário 

Nacional e pela Prefeitura de Buenos Aires. A área envolveria os bairros de 

San Telmo e Montserrat, em aproximadamente 200ha. O trabalho ganhou 

grande visibilidade, porém em virtude das dimensões das áreas demolidas e a 

instabilidade política argentina, o projeto não teve continuidade.

No ano de 1957, Bonet elaborou dois projetos para a cidade balneária de Mar 

del Plata: o Edifício Terraza Palace e o Edifício da Galeria Rivadavia. O primeiro 

apenas com uso residencial, um exemplar escalonado, que tem relações com 

o projeto não executado de Le Corbusier para Loteamento Durand, Oued 

Ouchaia, Argélia em 19338, também remete ao bloco escalonado projetado 

para o Plano de Bajo Belgrano. Já o Edifício para a Galeria Rivadavia possui 

uma base comercial e a torre em altura com o uso habitacional.

Bonet expandiu seu escritório abrindo uma filial em Barcelona e logo em 

7 Sobre o plano proposto para o Barrio Sur, consultar BENDER, Helena. Buenos Aires de Bonet: Antonio 
Bonet Castellana, habitação coletiva e o projeto da cidade moderna, 1943-1956. 2014
8 (BENDER, 2010)

FIG. 04.17 | PLANO PARA BARRIO SUR FIG. 04.18 | TERRAZA PALACE FIG. 04.19 | GALERIA RIVADAVIA
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seguida outra em Madri, além do escritório de Buenos Aires. Neste período, 

iniciou sociedade com Josep Puig Torné que foi mantida até 1964. Na sede 

sul americana, contava com a parceria de Justo Solsona, Ernesto Katzenstein, 

Marta Allio e Nélida Gurevich.  Mudou-se definitivamente para a Espanha com 

sua família, a esposa Ana María e a filha Victoria, em 1963. 

Neste ano, junto ao sócio Puig Torné, projetou o Canódromo Meridiana, localizado 

em Barcelona, obra de grande visibilidade. O volume final caracteriza-se por ter 

um formato diferenciado, pois é constituído por planta em formato parabólico, 

com cobertura e estrutura metálica leve. 

Data do mesmo período, o projeto do Edifício Mediterrâneo, em Barcelona. Uma 

solução que transforma a quadra inserida no Plano Cerdá, a partir da aplicação 

de duas barras paralelas em uma de suas fachadas, deixando o pavimento 

térreo livre para a circulação de pedestres em função do uso de pilotis. Sobre 

este projeto, Álvarez e Roig dizem:
‘[...] se apresenta como um manifesto que tenta uma reinterpretação do 
Plano Cerdá e uma releitura das propostas do GATCPAC para o setor 
do Ensanche.”9  (ÁLVAREZ; ROIG, 1996, pg. 18; tradução nossa)

Mesmo com a idade avançada, Bonet não parou de produzir, em 1989 estava 

participando do projeto para um conjunto de habitações unifamiliares e 

multifamiliares na Vila Olímpia em Barcelona, junto a Klein e Scarpati. Porém, 

no dia 12 de setembro do mesmo ano, Bonet faleceu em Barcelona com 76 

anos de idade.

9  “[...] se presenta como un manifesto que intenta una reinterpretación del Plan Cerdá y una relectura de 
las propuestas del GATCPAC para el sector del Ensanche.”

FIG. 04.20 | CANÓDROMO MERIDIANA FIG. 04.21 | EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO
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FIG. 04.22 | PARADOR LA SOLANA DEL MAR, MAIO 2018
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O primeiro projeto de urbanização da atividade profissional de Antonio Bonet 

foi Punta Ballena no ano de 1945. Nesta ocasião, o arquiteto e a sua esposa, 

Ana Maria Marti, saíram de Buenos Aires e estabeleceram-se em uma casa 

situada no Bosque Lussich. Ficaram isolados para a realização das obras, 

tendo uma imersão total no projeto, o que proporcionou uma análise muito 

particular das necessidades da região. 
“A qualidade em sua atividade profissional e concretamente de sua 
obra marcaram uma luz a seguir, um caminho possível, talvez pouco 
visível para outros arquitetos que sucederam.”10  (SIERRA; GAETA, 
1992, p. 10 tradução nossa).

O projeto é um dos mais mencionados da produção de Bonet, sua publicação 

nos catálogos de Sigfried Giedion, “A Decade of New Architecture” (1951), e 

de Henry-Russel Hitchcock, “Latin American Architecture since 1945” (1955), 

tratam a obra como importante exemplar na história da arquitetura moderna. 

Ao projeto de urbanização da área, são incluídas a criação do empreendimento 

La Solana del Mar, e as casas Berlingieri, Cuatrecasas, Booth e La Rinconada, 

sua própria casa, utilizada como residência permanente durante a obra e como 

casa de veraneio posteriormente. 

Além disso, o local foi pulverizador de arquiteturas de boa qualidade, na 

região, foram construídas residências de diversos arquitetos uruguaios. Um 

exemplo dessa ação catalizadora da presença de Bonet em Punta Ballena foi 

a relação entre o arquiteto e o engenheiro Eladio Dieste. A construção da Casa 

Berlingieri culminou no desenvolvimento, por parte do engenheiro, da técnica 

da abóbada em cerâmica armada, tão importante para a arquitetura uruguaia 

posteriormente. A respeito disso, Nudelman e Arnao dizem:
“A presença de Bonet atua como um catalizador de heróis locais, 
como no episódio onde sugere uma confusa versão da abóbada catalã 
para a cobertura da casa Berlingieri e que Eladio Dieste interpreta 
de um modo que o marcará para sempre.”11 (GONZÁLEZ-ARNAO; 
NUDELMAN, in: ÁLVERES E ROIG, 1996, p.54, tradução nossa)

10 “La calidad en su actividad profesional y concretamente de su obra marcaron una luz a seguir, un 
camino posible, quizás poco visible para otros arquitectos que sucedieron”  
11 “La presencia de Bonet actúa así como catalizador de héroes locales, como en el episodio donde 
sugere una confusa versión de la bóveda catalana para el techo de la casa Berlingieri y que Eladio Dieste 
interpreta de un modo que lo marcará para siempre.”

PUNTA BALLENA
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O alcance que o projeto uruguaio teve, em termos internacionais, a partir 

das publicações realizadas nos anos de 1950, e em termos regionais, mais 

especificamente, no sul do Brasil é muito forte, e não se restringe apenas aos 

balneários, conforme fala de Luccas:
“Antonio Bonet colocou-se como mais uma rota alternativa das 
premissas corbusianas e de outras vanguardas europeias rumo ao 
novo mundo. A recuperação de sua trajetória expõe os caminhos, 
às vezes acidentais, da transmissão do conhecimento e das ideias 
na arquitetura, como o encontro de Dieste com as abóbadas que o 
consagraram. Sabe-se que o próprio Le Corbusier já havia lançado 
suas sementes quase uma década antes de sua chegada, quando 
proferiu as palestras baseadas na apologia às máquinas, às 
formas puras, à racionalidade e à salubridade, nas quatro cidades 
sulamericanas, em 1929. Entre as repercussões menos conhecidas 
da obra de Bonet, figuram duas experiências realizadas por 
profissionais uruguaios na cidade de Porto Alegre: uma delas tácita, a 
partir de Dieste; a outra subliminar, através da provável influência de 
suas obras em Punta Ballena sobre Fresnedo Siri.” (LUCCAS, 2007).

HISTÓRICO

Bonet foi contratado para projetar a urbanização de uma área de 1.500ha, 

junto a Punta Ballena (Departamento de Maldonado – Uruguay). Localizada 

em um terreno vendido pelo Estado a um General em 1869, posteriormente 

foi revendido sucessivas vezes até que, em 1896, foi adquirido por Antonio 

Dionisio Lussich, proprietário de uma frota de navios conhecida pelo fato de 

realizar resgates no Rio da Prata, o que lhe rendeu muito prestígio. Sua maior 

obra no local foi a implantação de vasto bosque com diferentes espécies, que 

está protegido por legislação nacional, declarado como de interesse geral a 

FIG. 04.23 | VISTA DA PRAIA DE PORTEZUELO, MAIO 2018
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FIG. 04.24 | BOSQUE LUSSICH
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conservação e aproveitamento para fins públicos, sendo proibida sua poda, 

corte ou manejo sem autorização.

Lussich faleceu em 1929, deixando como herdeiras oito filhas (seu filho Miguel 

faleceu em um acidente aéreo percorrendo o Bosque Lussich, em 1921). 

Somada à crise econômica mundial experimentada neste período, a morte 

de Lussich causou grande impacto na região, pois a atividade florestal, entre 

outras, era o que promovia o emprego dos moradores locais. As herdeiras 

precisaram parcelar as terras para vendê-las. Logo em seguida à morte 

de Lussich foi realizado um levantamento da área, com o planejamento de 

caminhos para controle, prevenção de incêndios e conexão entre a praia, a 

serra e a lagoa. (NUDELMAN, 2013, p. 147) 

A gestão da propriedade era complexa, tendo em vista que se tratava de um 

terreno parcelado em oito partes, que deveriam ser de valor equivalente. O 

engenheiro Cavestany foi contratado, em 1940, para realizar a partilha da 

propriedade. E posteriormente, em 1942, o Agrimensor Manuel Rodriguez 

Mujica também realizou um plano de sucessão para o terreno. Ambos os 

projetos de parcelamento não ocorreram de fato, porém serviram como base 

para o projeto de autoria de Goméz Gavazzo a pedido de uma das herdeiras, 

María Clotilde Lussich de Hugues, que, em 1943, contratou o arquiteto para 

desenvolver uma proposta de parcelamento do terreno e desenvolvimento dos 

seus lotes. Não se sabe a razão pela qual este projeto não foi executado. 

Antes disso, no ano de 1941, a disciplina de Urbanismo e Arquitetura Paisagista 

da Faculdade de Arquitetura da Universidad de la República, ministrada pelo 

professor Mauricio Cravotto, propôs como tema de trabalho uma pequena 

aldeia marítima para pescadores, artesões e turistas na zona da propriedade 

de Lussich, utilizando todo o terreno da propriedade entre a Serra de la Ballena, 

a Laguna del Sauce e a linha costeira, plano geral em comum com os projetos 

posteriormente apresentados para a região. 

O plano de Gavazzo utilizou como estratégia coincidir as unidades parceladas 

pelo agrimensor com a divisão de quadras e ruas, segundo um desenho de 

cidade jardim, a partir do traçado de ruas ortogonais e caminhos de pedestres 

que cruzam áreas verdes. Para convencer as herdeiras, cada unidade 
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cadastral teria autonomia de gestão, prevendo serviços independentes para 

cada unidade, o que gerou excessos, como uma linha inteira de hotéis ao 

longo da beira-mar.

Segundo Nudelman (2013), é provável que Gavazzo tenha conhecido os 

trabalhos realizados pelos estudantes. Além disso, ele acredita que até mesmo 

Bonet teve acesso, tanto aos desenhos dos estudantes, quanto aos de Goméz 

Gavazzo, pois considera existirem muitos aspectos em comum. É possível 

apontar relações entre os dois projetos no que diz respeito ao traçado do eixo 

principal que conecta a laguna à praia, e o arco da faixa entre a praia e a 

rodovia.
 “O grande mérito leva Roque Garcia, que conseguiu convencer 
a sucessão - armada da proposta de Bonet, que pacientemente 
observou as demandas das irmãs Lussich - para manter a unidade 
cadastral para um investimento de longo alcance, reunindo capitais 
argentino e uruguaio em Punta Ballena Sociedad Anonima.”12  
(NUDELMAN. 2013, 159, tradução nossa)

12  “El merito mayor se lo lleva Roque Garcia, quien pudo convencer a la sucesion - armado de la 
propuesta de Bonet, que con paciencia habia ido recogiendo las exigencias de las hermanas Lussich— 
de mantener la unidad catastral para una inversion de gran alcance, reuniendo capitales argentinos y 
uruguayos en la Punta Ballena Sociedad Anonima.”

FIG. 04.25 | PLANO DE PARCELAMENTO DO AGRIMENSSOR CAVESTANY
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Em 1945, foi fundada a Sociedade Anônima Punta Ballena, um grupo 

formado por investidores argentinos que tinham a intenção de realizar um 

empreendimento imobiliário (ORTIZ; BALDELLOU, 1978, p..22), usufruindo 

das belezas naturais da região para a implantação de um balneário turístico. A 

respeito disso, Mourelle cita o primeiro artigo do estatuto da empresa:
“Se dedicará à exploração imobiliária, financeira e comercial das 
terras compreendidas dentro da zona conhecida com o nome de 
Punta Ballena realizando todas as obras de urbanização que tendam 
ao fomento e desenvolvimento do turismo”13  (MOURELLE, 1966, p.3, 
tradução nossa)

A equipe administrativa era formada, entre outros, pelo seguintes membros: 

Dr. Roque I. García, presidente;  Arq. Antonio Bonet, diretor geral de 

urbanização; Eng. Agrônomo Gabriel Caldevilla, chefe da seção florestal; 

Agrimensor Marcelo Casciani; Engenheiro Luis Topolansky, diretor de obras; 

José Gabriel Ferreres, superintendente; Demetrio Shilin, coordenador chefe; 

Carlos Figueroa, administrador; os arquitetos Adolfo Sommer, Armando Matos 

e Francisco Villegas Berro. 

13  “Se dedicará a la explotación inmobiliaria, financiera y comercial de tierras comprendidas dentro de la 
zona conocida con el nombre de Punta Ballena realizando todas las obras de urbanización que tiendan 
al fomento y desarrollo del turismo.”

FIG. 04.26 | PLANO DE URBANIZAÇÃO DE GOMÉZ GAVAZZO.
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A estrutura de trabalho era robusta, foram contratados muitos trabalhadores 

e grande número de maquinário. Bonet se envolveu, não apenas no projeto 

propriamente dito, mas também em diversos aspectos burocráticos da obra, 

lidando com questões administrativas. A Sociedade estava dividida nas 

seguintes seções: direção geral de urbanismo, administração, direção de 

obras, seção florestal, oficinas coordenadoras e ateliê de desenho. As frentes 

de trabalho, por outro lado, estavam divididas nos seguintes setores: trabalho 

de campo (urbanização), construções (vinculado a carpintaria, serralheria e 

eletricidade), florestal (trato de árvores, replantio), mecânico (maquinaria 

utilizada), saneamento e águas correntes.

O número de trabalhadores variou de acordo com o andamento dos trabalhos, 

mas houve períodos em que, somados aos trabalhadores terceirizados, o 

número chegou em torno de 500 operários. Para tanto, foi necessário criar 

FIG. 04.27 | IMAGEM DA PRAIA DE PORTEZUELO E CASA BOOTH, MAIO 2018
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uma estrutura para acomodar aqueles que não eram da região. Bonet criou as 

casas dos operários, que atualmente funcionam como área de camping.

Certamente se trata de um plano muito ambicioso, que tem por intenção 

a urbanização de toda a área do terreno, não apenas a franja costeira. 

Incorporava a zona da Lagoa e da Serra. (ORTIZ; BALDELLOU, 1978, p.22)

A urbanização não foi executada em sua totalidade, houve dificuldades para 

o prosseguimento das obras, pois decretos de Perón proibiram a saída de 

capital argentino ao exterior, impedindo o pagamento dos lotes vendidos. 

Neste período, a vinda de turistas argentinos para o Uruguai foi praticamente 

interrompida.

Ainda assim, Bonet seguiu frequentando a localidade em função de ter 

uma residência de veraneio no balneário. Posteriormente, foram realizadas 
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novas propostas para a urbanização, em conjunto com 

seus colaboradores em Buenos Aires. Foi feito o projeto 

de edificações-tipo para o eixo comercial principal, que 

contavam com comércio e residência, mas que não foram 

executados. Conforme Nudelman e Arnao: 
“Vinte anos depois, a sociedade anônima, 
aparentemente recuperada dos embates 
que enfrentou em relação aos decretos de 
Perón, restritivos para o turismo argentino, 
empreende novas ações para o centro 
cívico ou comercial da urbanização. Desta 
vez, Bonet propõe uma rua corredor, 
densamente ocupada com comércios 
que oferecem cobertura aos pedestres 
e casas no segundo pavimento. O eixo 
da urbanização havia fracassado como 
área de pedestres, praticamente desde o 
princípio. Os testemunhos confirmam que 
nunca o foi. A falta de população em termos 
absolutos, mas também um cálculo errado 
da densidade necessária para alimentar a 
quantidade de equipamentos conspiram 
continuamente contra a viabilidade da 
proposta.”14 (GONZÁLEZ-ARNAO; 
NUDELMAN, in: ÁLVERES E ROIG, 1996, 
p.54, tradução nossa)

O PENSAMENTO

O projeto de urbanização de Punta Ballena, certamente, foi 

uma oportunidade para o arquiteto aplicar novas técnicas 

formais e construtivas. Propôs a conservação do entorno 

de forma compatível ao crescimento necessário e às 

transformações do balneário.

Seria possível interpretar que áreas de urbanização de 

14 “Veinte años después, la sociedad anónima, aparentemente recuperada 
de los embates que afrontó ante decretos de Perón, restrictivos para el 
turismo argentino, emprende acciones para el centro cívico u comercial de 
la urbanización. Esta vez Bonet propone uma calle corredor, densamente 
ocupada com comércios que ofrecen techo a los paseantes y viviendas em 
planta alta. El eje de la urbanización había fracassado como área peatonal, 
praticamente desde el princípio. Los testimonios confirman que nunca lo fue. 
La falta de población em términos absolutos, pero también um cálculo erróneo 
de la densidade necesaria  para alimentar la cantidad de equipamientos 
conspiran continuamente contra la viabilidad de las propuestas.”

FIG. 04.28 | PLANTA BAIXA PARA EIXO COMERCIAL

FIG. 04.29 | CORTE PARA EIXO COMERCIAL

FIG. 04.30 | FACHADA PARA EIXO COMERCIAL

FIG. 04.31 | FACHADA PARA EIXO COMERCIAL
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veraneio são, pelo menos em sua composição original, um complemento de 

cidade, uma organização urbana com características de subúrbios, servindo 

como um refúgio para o trabalhador que precisa descansar. No artigo 

publicado pela revista Nuestra Arquitetura, número 290, de 1953, o próprio 

arquiteto mencionou que a urbanização de Punta Ballena não poderia ser 

considerada uma cidade, deixando indefinido como deveria ser classificada, 

porém afirmando que também não poderia ser considerada equivalente a um 

subúrbio americano, resultante da implantação de cidades jardim. Bonet diz:
“É baseado em um propósito claro e abrangente: exaltar a 
extraordinária beleza do lugar, através do trabalho humano, 
sutilmente, confundida com a natureza em alguns momentos e, em 
outros, aparecendo em todo o seu esplendor.

Do ponto de vista urbanístico, Punta Ballena não é uma cidade.

O arquiteto deve encontrar a solução para que um bosque, uma 
praia, etc., possam ser admirados e aproveitados (usando tecnologia 
e conhecimento modernos) pelo maior número possível de pessoas, 
sem causar sua destruição.

Não sendo Punta Ballena uma cidade verdadeira, não deve ser 
visto (já que seu caráter é totalmente diferente) a preponderância 
da casa unifamiliar, uma repetição das “cidades de jardim” que 
monstruosamente envolvem todas as cidades americanas e contra 
as quais tanto lutou o urbanismo moderno.”15   (BONET, 1953, p.227, 
tradução nossa)

Nudelman concorda com Bonet, dizendo que a urbanização de Punta Ballena 

não pode ser considerada cidade, mas também enfatiza que não poderia ser 

classificada como um subúrbio. Contudo, relembra que o projeto tem forte 

interação com a natureza, e neste sentido é um refúgio para o homem da 

cidade.
“A urbanização de Punta Ballena não é urbana. Não quer ser uma 
cidade ou um subúrbio: quer se confundir no bosque sem incomodar. 
Mas Bonet se esconde nele; quando o bosque for usado, o arquiteto 
será descoberto. Bonet disfarça e grita, faz sofrer e contemplar a 

15 ”Se basa en un propósito claro y de gran envergadura: exaltar las extraordinárias bellezas del lugar, 
mediante la obra humana, confundida sutilmente con la natureza unas veces y apareciendo en todo su 
esplendor en otras. Desde el punto de vista urbanístico, Punta Ballena no es una ciudad. El arquitecto 
debe encontrar la solución para que un bosque, una playa,etc., puedan ser admirados y gozados 
(echando mano de la técnica y conocimientos modernos) por mayor cantidad de gente posible, sin 
provocar su destruición. No siendo Punta Ballena una verdadera ciudad, no debe verse (ya que su 
carácter es totalmente distinto) el la preponderancia de la vivienda unifamiliar, una repetición de las 
“ciudades jardin” que rondean mostruosamente todas las ciudades americanas y contra las cuales tanto 
lucho el urbanismo moderno.”

FIG. 04.28 | PLANTA BAIXA PARA EIXO COMERCIAL

FIG. 04.29 | CORTE PARA EIXO COMERCIAL

FIG. 04.30 | FACHADA PARA EIXO COMERCIAL

FIG. 04.31 | FACHADA PARA EIXO COMERCIAL
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natureza. Na cidade não há tempo a perder; aqui é obrigatório se 
perder, relaxar os músculos, dilatar-se a cada momento, esquecer o 
tédio diário. No fluxo de água do roteiro não há travessias, não há 
dúvidas possíveis, as mudanças de direção não são do condutor: a 
caminhada é obrigatória e final, entidade única. Tudo tende a diluir os 
eixos de orientação, a localização no espaço.” 16 (NUDELMAN, 1999, 
sem página, tradução nossa)

Posteriormente, em sua tese doutoral, Nudelman afirma que ao comparar o 

projeto de Bonet para Punta Ballena com a versão anteriormente produzida 

por Gomez Gavazzo, há semelhanças, inclusive no que diz respeito ao fato de 

ambas serem cidades-jardim.
“Colocadas lado a lado têm uma semelhança perturbadora. É 
verdade que o arco da faixa entre a rota e a praia, alguns eixos que 
se destacam no piso geral e a subdivisão da sucessão da qual ambos 
partem são anteriores e muito determinantes de qualquer decisão de 
projeto. Mesmo assim, alguns recursos usados por Gomez em seu 
catálogo acadêmico (principalmente o uso do esquema de cidade-
jardim) são usados novamente no catálogo catalão, dos quais não 
há antecedentes que possam confirmar seu uso. [...] Punta Ballena é 
o primeiro caso em que Bonet cria um enclave de cidade de jardim, 
e provavelmente o último.” 17 (NUDELMAN, 2013, p.158, tradução 
nossa)

RELAÇÃO COM O URBANISMO MODERNO

O Grupo Austral, do qual Bonet foi um dos fundadores ao chegar em Buenos 

Aires, tinha o objetivo de difundir as ideias fundamentais do movimento 

moderno, propondo-se a estudar as questões urbanísticas e sugerir soluções. 

No primeiro manifesto do Grupo, intitulado “Voluntad y Acción” (publicado na 

Revista Austral, como anexo da revista Nuetra Arquitetura, em 1939) havia a 

afirmação de que “a arquitetura, enquanto permaneceu desligada do urbanismo, 

16  La urbanización de Punta Ballena no es urbana. No quiere ser ciudad ni suburbio: quiere confundirse 
en el bosque sin molestar. Pero Bonet acecha en él; cuando se use se descubrirá al arquitecto. Bonet 
disimula y grita, hace sufrir y contemplar la naturaleza. En la ciudad no hay tiempo para perder; aquí 
es obligatorio extraviarse, distender los músculos, dilatar cada momento, olvidar el tedio cotidiano. En 
el fluir acuático de la traza vial no hay cruces, no hay posibles dudas, los cambios de dirección no son 
del conductor: el paseo es obligatorio y final,ente único. Entero tiende a diluir los ejes de orientación, la 
ubicación en el espacio.
17  “Puestos uno al lado del otro tienen un inquietante parecido. Cierto es que el arco de la franja 
entre la ruta y la playa, algunos ejes que se destacan en la planta general y el loteo de la sucesion de 
la que ambos parten son anteriores y muy determinantes de cualquier decision de proyecto. Aun asi, 
algunos recursos usados por Gomez de su catalogo academico (fundamentalmente el uso del esquema 
de ciudad-jardin) se vuelven a usar en el del catalan, del que no se tienen antecedentes que puedan 
confirmar su uso. [...] Punta Ballena es el primer caso en que Bonet diseña en clave garden city, y 
probablemente el ultimo.”
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não pode resolver os problemas básicos das cidades modernas”, uma clara 

defesa da necessidade de planejamento urbano conectado à arquitetura.

Já a segunda publicação do Grupo Austral estava dedicada a habitação rural 

e a planificação do território. Neste volume, foram publicados quatro projetos, 

que tinham características geográficas (territoriais e climáticas) distintas, e que 

foram consideradas fundamentais para identificação de premissas básicas no 

processo de criação. Também são expressados os interesses pela arquitetura 

vernácula e o estudo das técnicas construtivas tradicionais. Fernando Alvarez 

e Jordi Roig defendem que a urbanização de Punta Ballena se “transformaria 

em metáfora de um outro urbanismo”, diferente da máxima “liberar o colono e 

a paisagem”, que dizia Austral. (ÁLVAREZ; ROIG, 1987, p. 20-25)

Apesar da difícil classificação, Punta Ballena é um empreendimento moderno, 

assim como Villa Serrana, no sentido de que sua existência é provocada em 

virtude do modo de vida urbano, da necessidade de “cenários alternativos 

ao asfalto ao concreto, à fumaça; certamente não de mundos alternativos” 

(CABRAL, 2014, p.265). Configura um dos itens relacionados na Carta de 

Atenas, quando fala da necessidade de recreação do novo homem. Portanto, 

a existência desta urbanização, como uma necessidade proveniente da cidade 

já é moderna. A esse respeito, Liernur e Pschepiurca dizem:
“Punta Ballena encarna a única realização do urbanismo modernista e 
com isso o paradoxo de concretizar as idéias que surgiram como uma 
afirmação metropolitana em um programa de fuga daquela metrópole. 
[...] Mas a copresença da celebração paisagística com a Carta de 
Atenas e a vocação urbanística do Manifesto de Austral não podiam 
ser controladas pelas táticas dos opostos que Bonet havia usado com 
sucesso em vários projetos do período, de modo que o modernismo 
do plano de Punta Ballena foi reduzido a um zooning óbvio, e a um 
questionamento da quadrícula, substituída por um traçado curvilíneo 
que mostrava o absurdo do propósito na separação forçada de 
circulações, na qual pequenas pontes cruzavam as ruas atravessadas 
por caminhos de pedestres.”18  (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, 
p.275, tradução nossa)

18  “Puestos uno al lado del otro tienen un inquietante parecido. Cierto es que el arco de la franja 
entre la ruta y la playa, algunos ejes que se destacan en la planta general y el loteo de la sucesion de 
la que ambos parten son anteriores y muy determinantes de cualquier decision de proyecto. Aun asi, 
algunos recursos usados por Gomez de su catalogo academico (fundamentalmente el uso del esquema 
de ciudad-jardin) se vuelven a usar en el del catalan, del que no se tienen antecedentes que puedan 
confirmar su uso. [...] Punta Ballena es el primer caso en que Bonet diseña en clave garden city, y 
probablemente el ultimo.”
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A PRÁTICA

O terreno onde está Punta Ballena se localiza a 12 Km do centro de Maldonado, 

capital do Departamento e a 6 Km de distância do Aeroporto Internacional C/C 

Carlos A. Curbelo, também conhecido por Internacional de Laguna del Sauce. 

A área possui cerca de 1,5 mil hectares delimitados pela praia de Portezuelo 

(com aproximadamente 4.800 metros de extensão até o Arroyo del Sauce), 

pela Serra de la Ballena (que dá o nome á localidade e que desemboca em 

uma península que penetra o mar em cerca de 500 metros), pela Laguna del 

Sauce e o pelo Arboretum Lussich, um grande bosque que ocupa mil hectares 

do terreno. Atualmente é protegido por leis ambientais, devido a sua grande 

importância para a flora e a fauna local. 
“A palavra ‘bosque’ parece expressar um pouco apressadamente o 
que poderia ser simplesmente um grande jardim botânico. Contudo, 
morfologicamente foi constituído como um bosque, no sentido que 
deveria parecer nativo. O jogo da ambiguidade está presente já 
nesta maneira de ordenar como natural um artifício.” 19 (GONZÁLEZ-
ARNAO; NUDELMAN, in: ÁLVERES E ROIG, 1996, p.52, tradução 
nossa)

Seu acesso se dá pela Ruta 10 - Juan Díaz de Solís, próximo ao quilômetro 

120, que divide a urbanização em uma faixa à beira mar e uma porção em 

formato triangular entre a laguna e o bosque. E também pela Ruta 12 - Doctor 

Luis Alberto de Herrera, que termina no encontro com a Ruta 10, justamente 

no acesso principal para a faixa costeira da urbanização. Com relação aos 

acessos, Bonet diz:
“Todas as relações de Punta Ballena com a região que a circunda 
foram previstas e, do ponto de vista do acesso, a prioridade absoluta 
é dada ao avião e ao automóvel e, em terceiro lugar, ao porto de 
pequenas embarcações. Em uma abordagem mais geral da costa, 
o uso da cidade antiga de Maldonado como local de residência 
permanente (técnicos, trabalhadores, empresas, oficinas, etc.) foi 

19 “La palavra ‘bosque’ parece expressar un poco apresuradamente lo que podría ser simplemente um 
gran jardín botânico. Sin embargo, morfologicamente há sido construido como bosque, em el sentido que 
debería aparentar como nativo. El juego de la ambiguidad está presente ya em esta manera de ordenar 
como natural um artificio.”                                      
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FIG. 04.32 | ESQUEMA DE ZONEAMENTO DA URBANIZAÇÃO DE PUNTA BALLENA
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planejado tanto para Punta Ballena, Punta del Este 
e outras áreas.” 20 (BONET, 1953, p. 228, tradução 
nossa)

Bonet utilizou como estratégia iniciar o projeto pela zonificação 

da área, em um plano de escala regional. O formato do terreno, 

similar a um triângulo, possibilitou a criação de relações internas, 

o que culminou na coordenação urbanística entre mar – lagoa –

serra. A ideia era ocupar as três bordas do terreno com unidades 

habitacionais, cada uma com suas particularidades, em virtude 

da localização (mar, lagoa ou serra). E o centro gravitacional de 

todo o terreno configurava a zona de usos coletivos. 

Antonio Bonet, descreveu o terreno da seguinte maneira: 
“(...) Trata-se aqui da planificação de uma zona de 
1500 hectares, com uma forma básica triangular, 
com o mar em um dos lados, um grande lago em 
outro e a Serra de Punta Ballena em terceiro... Dos 
mil e quinhentos hectares, mil estão constituídas por 
um lindo bosque de pinos e eucaliptos, (...). Este 
bosque foi criado por Antonio Dionisio Lussich”. 21 
(carta de Bonet a Garcia, apud. ÁLVARES E ROIG, 
1996, tradução nossa)

A rodovia (Ruta 10) foi afastada alguns metros em direção ao norte 

para que houvesse maior aproveitamento dos terrenos próximos 

à costa. Com este mesmo objetivo, eliminou a avenida beira-mar, 

recorrente em urbanizações de praia. Nas grandes avenidas 

perpendiculares à praia, à serra e ao lago, que convergiam para 

o centro gravitacional do conjunto, se estabeleceram as zonas de 

uso comunitárias, que contavam com centros comerciais, centros 

20  “Han sido previstas todas las relaciones de Punta Ballena con la región que la 
circunda. De un punto de vista de accesos se da prioridad absoluta al avión y al 
automóvil. En tercer lugar, el puerto para pequeñas embarcaciones. En un planteo más 
general de la costa se ha previsto la utilización del antíguo pueblo de Maldonado como 
lugar de residencia permanente (técnicos, obreros, empresas, talleres, etc) tanto para 
Punta Ballena, como para Punta del Este y otras zonas.”
21  “(...) Se trata aquí de la planificación de una zona de 1500 hectáres, con una forma 
básica triangular, con el mar en uno de los lados, un gran lago en el otro y la Sierra de 
Punta Ballena en el tercero... De los mil y quinientas hectares, mil están constituídas 
por un hermoso bosque de pinos y eucaliptos, (...). Este bosque fue creado por Antonio 
Dionisio Lussich.” FIG. 04.33 | ESQUEMA DE ZONEAMENTO
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FIG. 04.35 | ESTUDOS DA PRIMERA E SEGUNDA ETAPA DO PLANO URBANÍSTICO 

FIG. 04.34 | REDESENHO DO PLANO URBANÍSTICO DE PUNTA BALLENA.
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FIG. 04.36 | PLANTA DA PRIMERA FASE DA URBANIZAÇÃO, MOSTRANDO OS DIFERENTES TIPOS DE CIRCULAÇÃO. 

FIG. 04.37 | PLANTA DA PRIMERA E SEGUNDA FASE DA URBANIZAÇÃO, MOSTRANDO OS DIFERENTES TIPOS DE CIRCULAÇÃO. 
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administrativos, escolas de verão, igrejas e as instalações 

esportivas, como golfe, tênis, patinação e hipismo, completadas 

pelo nado, na região da praia e pelo remo, na região do iate 

clube na lagoa. Nos vértices do triângulo, seriam formados 

núcleos periféricos, destinados a atividades industriais (a) e 

agrícolas e agropecuárias (b), um pequeno porto (c).

Os fatores determinantes do projeto foram a praia e o bosque. 

A intenção de Bonet era destacar o bosque, sem “desvirtuá-

lo por um parcelamento geométrico” (KATZENSTEIN et al, 

1985, p.36). De modo que, as circulações foram divididas 

em tipologias diferentes. Ao sair das rodovias de acesso (que 

cruzam o terreno) seria possível penetrar à urbanização a 

partir de “caminhos de pequena velocidade para veículos”, 

que serviriam às áreas residenciais. Estes caminhos tinham 

formatos sinuosos e configuravam percursos fechados, não 

havendo cruzamentos. A intenção era “unir as residências com 

um mínimo de superfície pavimentada”. Já a outra tipologia de 

via seriam as “trilhas para os pedestres”, que substituíram as 

tradicionais calçadas que haviam sido suprimidas ao longo do 

caminho dos automóveis. Essas trilhas foram consideradas 

adequadas à manutenção do bosque, eram totalmente 

independentes dos caminhos de veículos. O cruzamento entre 

as duas tipologias de vias era resolvido por meio de elegantes 

passarelas de madeira. Além disso, a circulação principal da 

zona comunitária seria de uso exclusivo de pedestres. Quando 

houvesse cruzamento de carros, ele seria feito por elevações. 

(BONET, 1953)

A separação dos tipos de circulação entre pedestres e 

automóveis pode ser considerada uma solução funcionalista, 

baseada nas resoluções da Carta de Atenas. Já o traçado das 

vias de circulação em formato curvo, pode ser um subterfúgio 

para a redução da velocidade dos automóveis e, é considerado 

por Nudelman uma referência ao Parque Güell de Antoni 

FIG. 04.38 | CAMINHO DE PEDESTRES NO BOSQUE

FIG. 04.39 | PASSARELAS 

FIG. 04.40 | PASSARELAS 
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FIG. 04.41 | EDIFICAÇÕES PARA ABRIGAR INFRA-ESTRUTURA DE OBRA.

FIG. 04.42 | EDIFICAÇÕES PARA ABRIGAR INFRA-ESTRUTURA DE OBRA.
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Gaudí em Barcelona. (NUDELMAN, 2008)

O bosque formado por Lussich era um dos pontos vitais da urbanização, Bonet 

tinha consciência da importância dele para a construção da paisagem e por 

isso o preservou o máximo que pôde. Ainda assim, foi necessária a formação 

de viveiros para que as dunas se fixassem ao solo. O corte de algumas árvores 

foi executado para a criação de vistas para o mar, através de obras estudadas 

para que não danificassem a paisagem. (KATZEINSTEIN et al, 1985, p.36)

Foram instalados serviços de água corrente, para tanto foi viabilizada uma 

estação de tratamento de água na lagoa. Foram instalados tanques de 

armazenamento de água, sistema de esgoto cloacal, luz elétrica e telefone, 

todos com as instalações subterrâneas.

Conforme mencionado anteriormente, em virtude da grande quantidade de 

operários envolvidos nas obras, foi necessária a construção de um centro de 

trabalho e habitações para os trabalhadores. O pequeno centro foi localizado 

na área leste da propriedade. Fazem parte do conjunto, edifícios de escritórios 

técnicos-administrativo, casas para empregados com família, um pequeno hotel 

para os empregados solteiros, acampamentos e clube social para operários, 

oficinas, depósito-garagem, mercado, estação de serviço, delegacia de polícia. 

O planejamento era que este pequeno centro fosse dissolvido, porém algumas 

edificações foram mantidas e são utilizadas como áreas de camping.  (BONET, 

1953, p. 229)

Os terrenos referentes à faixa costeira possuíam dimensões generosas. 

Os lotes tinham de 2 a 3 mil m², o que leva a crer que o público alvo do 

empreendimento não era de renda média. (LIERNUR; PSCHEPIURCA, 2008, 

p. 275). Além disso, os compradores deveriam submeter os projetos de suas 

residências à aprovação prévia da vendedora. Além da obrigatoriedade de 

manutenção da vegetação existente em todos os lotes, quando necessária a 

remoção, eles deveriam ser replantados. Essas diretrizes tinham por objetivo 

garantir a unidade e a harmonia do conjunto construído. (ORTIZ; BALDELLOU, 

1978, p. 23). Já os terrenos projetados na área entre a laguna e a serra, os 

lotes possuíam 1,5 a 2 mil m², justificados pela busca do equilíbrio entre as 

necessidades econômicas e a preservação e embelezamento do bosque, que 
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FIG. 04.43 | ESTUDOS PARA A ORIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA URBANIZAÇÃO

FIG. 04.44 | ESTUDOS PARA A ORIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA URBANIZAÇÃO
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garantiria a execução e a qualidade da obra. (BONET, 1947, p.3)

De acordo com os registros encontrados no Instituto de História da Udelar, 

entre eles a carta redigida por Bonet para o Presidente da Punta Ballena S.A., 

Dr. Roque García, e alguns desenhos, a urbanização de Punta Ballena foi 

organizada para ser desenvolvida em duas (ou mais) etapas. A primeira delas, 

executada em sua totalidade, englobava a porção referente a faixa costeira, 

e a segunda etapa era referente à porção de terra que atravessa a Ruta 10, 

onde haveria os terrenos próximos à Lagoa e a Serra, além do centro cívico (e 

geográfico) da urbanização. Não foram encontrados, no entanto, registros de 

até onde a segunda etapa evoluiu. 

Na carta dirigida ao Dr. Roque García, Bonet relembrou que, no fim do ano de 

1945, apresentou o Plano Geral de Urbanização, e a partir dele, desenvolveu 

a primeira etapa dos trabalhos que correspondia a faixa costeira. Este projeto 

“mereceu o elogio unânime” e estava “baseado nos princípios mais modernos 

do urbanismo”. E que, em virtude do sucesso de vendas, esta seria a 

oportunidade de iniciar as obras para a segunda etapa, o setor entre a laguna 

e a serra. (BONET, 1947, p.1-6)

LEGISLAÇÃO

Em um informe emitido à Punta Ballena S.A., datado de 06 de maio de 1946, 

Bonet relatou as dificuldades que estava encontrando para aprovar a linha de 

início da urbanização na faixa costeira, explicando que a nova legislação exigia 

uma distância mínima de 150m das marés mais altas. Esta é a primeira menção 

que foi encontrada à Ley de Centros Poblados, que havia sido promulgada em 

21 de abril daquele ano. 
“Pouco depois, promoveu-se (a nosso convite) a visita da Comissão 
de Obras Públicas da Câmara dos Deputados à Punta Ballena, que foi 
recebida pelos Srs. García, Mongay, Previtali e aquele que escreve. 
Esta comissão, convencida da bondade de nossos argumentos, 
prometeu visitar o Presidente na íntegra, uma visita que ocorreu em 
meados de abril. 

Estando as coisas neste ponto francamente favorável, foi promulgada 
inesperadamente e contra a opinião dos Centros de Engenheiros, de 
Agrimensores, dos deputados consultados, etc., a lei denominada 
“centros povoados”, que fixa definitivamente a linha dos novos centros 
a 150 metros das marés altas extraordinárias, embora sem declarar 
fiscal a área denominada ribeira artificial. 
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A promulgação dessa lei demonstra, claramente, até que ponto a 
razão estava conosco antes de tal promulgação, embora, é claro, 
nossas possibilidades tenham diminuído muito neste momento.” 22 
(BONET, 1946, p.01-02, tradução nossa)

No informe é possível compreender que, apesar de todo o poder político 

que a Sociedade exercia, realizando inclusive reunião com o Presidente da 

República, a Ley de Centros Poblados vigorou. De qualquer modo, Bonet 

conseguiu encontrar uma solução positiva, pois os primeiros 90m seriam 

desocupados e os 60m seguintes seriam de propriedade da Sociedade, para 

usos públicos ou semi-públicos, não ocupando mais que 25% do total da faixa. 

Neste momento, Bonet encontrou a oportunidade de implantar o Parador La 

Solana del Mar. Bonet segue:
“De acordo com a nova lei dos “centros populacionais”, o Estado 
não reivindica a propriedade da faixa de 150 metros, o Dr. Raul Jude 
acredita que poderíamos confiar neste fato para obter uma resolução 
favorável para a Sociedade. [...]

Seria oferecer, como puramente fiscal, a primeira zona de 90 metros. 
Agora, a segunda zona de 60 metros seria mantida como propriedade 
da Sociedade, que a usaria exclusivamente para usos públicos ou 
semi-públicos, como jardins, piscinas, salões de chá, um parador ou 
restaurante, etc., também comprometendo-se a que os edifícios assim 
construídos não ocupavam uma área superior a 25% do total da faixa 
de 60 metros, deixando o resto da faixa como passeios, jardins, etc., 
completamente públicos.” 23 (BONET, 1946, p.02, tradução nossa)

Ao final desta correspondência, Bonet fala sobre diversos temas relativos 

à obra, como questões administrativas, trabalhos de plantação e fixação 

22  “Poco después se producía (a invitación nuestra) la visita a Punta Ballena de la Comisión de 
Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que fueron recibidos por los señores García, Mongay, 
Previtali y el que suscribe. Esta comisión, convencida de la bondad de nuestros argumentos, prometío 
visitar en pleno al Presidente, visita que se realizó a mediados de Abril. Estando las cosas en este 
punto francamente favorable, se promulgó inesperadamente y contra de la opinión de los Centros de 
Ingenieros, de Agrimensores, de los diputados consultados, etc., la ley llamada “centros poblados”, que 
fija definitivamente la línea de los nuevos centros a 150 metros de las altas crecientes extraordinarias, 
aunque sin declarar fiscal la zona llamada de ribera artificial. La promulgación de dicha ley, demuestra 
bien claramente hasta que punto nos asistía la razón antes de dicha promulgación, aunque, desde luego, 
nuestras posibilidades han disminuído muchísimo en estos momentos.”
23 “Como según la nueva ley de “centros poblados”, el Estado no reivindica la propiedad de la franja 
de 150 metros, el Dr. Raul Jude opina que podríamos apoyarnos en este hecho para conseguir una 
resolución favorable a la Sociedad. [...] Se trataría de ofrecer, como puramente fiscal la primera zona de 
90 metros. Ahora bien, la segunda zona de 60 metros quedaria en poder de la Sociedad, quien destinaría 
a usos exclusivamente públicos o semi-públicos, tales como jardines, piscinas de natación, salones de 
té, algún parador o restaurant, etc., comprometiéndose además a que los edificios así construídos no 
ocupasen una superficie superior al 25% del total de la franja de 60 metros, quedando el resto de la franja 
como paseos, jardines, etc., completamente públicos.”
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OBJETOS 
ARQUITETÔNICOS

das dunas, de pavimentação, instalações diversas, de água, rede elétrica e 

telefone, construções auxiliares, prevenção de incêndios etc. Por último, Bonet 

faz uma nova sugestão: a “possibilidade de construir para este verão um 

pequeno edifício de grande elegância”, com o intuito de atrair o público, este 

edifício seria um salão de chá, com terraços, pequeno restaurante, e talvez, 

algum alojamento emergencial. 

De um modo geral, as características do trabalho e da atitude profissional 

de Antonio Bonet demonstram que o arquiteto vivenciou o projeto (inclusive 

mudando-se para a localidade), transitando em diferentes escalas de projeto. 

Planejou e organizou a urbanização de Punta Ballena até chegar ao desenho 

do equipamento urbano, evocando o estabelecido no manifesto “Voluntad y 

Acción” de 1939, quando diz que a arquitetura deve preocupar-se com as 

questões urbanísticas.

Ao realizar o projeto de urbanização de Punta Ballena, Bonet também elaborou 

o projeto de cinco objetos arquitetônicos na região. Entre eles, certamente, 

o de maior importância e prestígio é o Parador La Solana del Mar. Que foi 

o elemento arquitetônico que completou o projeto de urbanização de Punta 

Ballena, tornando-o um ícone para a região.

Os demais projetos foram com o tema doméstico, sendo a Casa Berlingieri a 

mais exaltada em função das suas qualidades plásticas e da inovação técnica, 

em conjunto com o Engenheiro Eladio Dieste, no uso da abóbada em cascas 

de tijolos armados. Além dela, a Casa La Rinconada, para uso do próprio 

arquiteto, a Casa Booth e a Casa Cuatrecasas formam o conjunto de obras 

realizados por Bonet em Punta Ballena.
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La Solana del Mar é um pequeno hotel, também conhecido como “parador”, 

que foi concebido como um ponto de referência para a urbanização de Punta 

Ballena. Sua implantação faz parte da primeira fase do projeto de urbanização 

da região e foi realizada logo no início das obras, no ano de 1946. A ideia inicial 

era construir um hotel com poucas acomodações, que ainda contaria com 

restaurante (casa de chá) e bar (danceteria). O objetivo do empreendimento 

era divulgar e atrair mais compradores para os lotes, dando suporte à visitação, 

ao acomodar os visitantes das obras e, posteriormente, servir como atrativo e 

infra-estrutura aos veranistas.

O terreno onde o parador está localizado é um ponto estratégico ao fim do 

eixo comercial principal e em frente ao mar. A linha de lotes localizadas na 

faixa costeira têm acesso direto à praia, pois como estratégia de projeto, 

não foi implantada avenida beira-mar. No caso do parador, o lote escolhido 

possuía terreno levemente acidentado, com a presença de uma duna que foi 

incorporada ao projeto.

Basicamente, a volumetria poderia ser explicada como dois paralelepípedos 

retangulares que se conectam em determinado ponto, dispostos em formato 

tipo “T”. O protagonismo é do volume posicionado paralelamente à praia, que 

se incorpora à duna natural existente, aproveitando-se dela para organizar a 

área de pé direito duplo em uma das extremidades. Este é o maior bloco e nele 

estão localizadas as atividades públicas – restaurante, recepção, sala de estar, 

dormitórios e o terraço. Em virtude disso, a transparência foi utilizada como 

estratégia de projeto. Já o volume menor está posicionado perpendicularmente 

ao mar, e se caracteriza como um objeto mais opaco e sólido (em função 

do revestimento em pedra), onde estão localizadas as zonas de serviço do 

empreendimento.

Ainda assim a horizontalidade é uma das características mais evidentes 

do conjunto, em função do bloco principal evidenciá-la a partir da linha da 

cobertura, que é muito marcante, em uma referência à linha do horizonte 

proporcionada pela vista do mar e em contraste com a massa do bosque que, 

originalmente, estava presente logo atrás da edificação, mas que atualmente 

não existe mais. 

LA SOLANA 
DEL MAR
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FIG. 04.45 | LA SOLANA DEL MAR
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Ao explicar o projeto, Bonet afirmou que tomou partido do desnível natural do 

terreno, apoiando uma grande laje sobre a duna existente, configurando os três 

diferentes níveis da edificação. Porém, a naturalidade da topografia do terreno 

foi questionada por artigo de Jorge Nudelman e Antonio González-Arnao, em 

publicação organizada por Fernando Álvarez e Jordi Roig em 1996, afirmando 

que “Bonet recorre ao mesmo engano inventando uma duna para pousar sobre 

ela o parador La Solana del Mar”24, contudo os autores não informam as fontes 

de suas afirmações. Posteriormente, Graciela Silvestre volta a afirmar que a 

duna no terreno de La Solana é artificial, fazendo uma relação com o fato de o 

próprio bosque não ser natural:
“A duna não existia ali, contudo: como o bosque é artefato criado por 
Lussich, a duna é uma construção deliberada de Bonet, que simula 
a naturalidade da praia para que a casa pareça surgir das condições 
prévias.”25 (SILVESTRI, 1998, p. 74, tradução nossa)

A edificação possui ainda mais um nível, um pequeno subsolo no bloco 

de serviços. No nível térreo, alinhado ao nível da avenida comercial, estão 

localizados o restaurante, de pé direito duplo, os sanitários, que ficam enterrados 

no desnível do terreno, e setor de serviços. No segundo pavimento, estão 

localizados a recepção, sala de estar, dormitórios e mezanino do restaurante e 

o setor de serviços. Na cobertura, estão localizados o terraço, o bar e a zona 

de serviço necessária ao seu funcionamento.

O acesso principal ao edifício é realizado pela escada localizada em frente ao 

mar, obrigando o observador a realizar um percurso em torno do edifício antes 

de acessá-lo. Nudelman, menciona que esta poderia ser uma alusão à obra do 

arquiteto catalão Antoni Gaudí para o Park Güell em Barcelona:
“Mais um detalhe reforça a teoria de Punta Ballena como recordação 
de Park Güell. é Bonet quem sugere a entrada “marítima” para a 
pousada – em consequência – para a urba¬nização –, colocando a 
porta principal orientada ao mar. A chegada desde a praia, subindo 

24 “Bonet recurre al mismo engaño inventando una duna para posar sobre ella a la Solana del Mar” 
GONZÁLEZ-ANAO, Antonio; NUDELMAN Jorge. Naturaleza y Artificio em Punta Ballena.  In: ÁLVAREZ, 
Fernando; ROIG, Jordi. Antoni Bonet Castellana 1913-1989. Barcelona: Colegio de Arquitectos de 
Catalunya/Ministério de Fomento, 1996. p.52
25 “La duna no existía allí, sin embargo: como el bosque es artefacto de Lussich, la duna es una 
construcción deliberada de Bonet, que simula la naturalidad de la playa para que la casa parezca surgir 
de las condiciones previas.”
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FIG. 04.46 | LA SOLANA DEL MAR
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FIG. 04.47 | REDESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DE LA SOLANA DEL MAR.
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FIG. 04.49 | VISTA EXTERNA RESTAURANTE DE LA SOLANA DEL MAR, MAIO 2018

FIG. 04.48 | VISTA EXTERNA RESTAURANTE DE LA SOLANA DEL MAR
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a escada e introduzindo-se na recepção, termina reproduzindo 
literalmente a entrada do Park Güell pela escada do dragão, sob a 
cornija-banco do mercado de Gaudí. Deve-se salientar que a praia 
é rasa e dificilmente alguém poderia desembarcar para subir com as 
maletas nas mãos, areia nos sapatos, e o sol no rosto, a escada de 
granito que leva à recepção da pousada, forçadamente formal, com 
campainha, de onde se vê o horizonte do mar.” 26 (NUDELMAN, 2013, 
p.203, tradução nossa)

O restaurante pode ser acessado pelo nível térreo, nas fachadas sudoeste (em 

frente ao mar), ao lado da escadaria de entrada principal, e nordeste (voltada 

ao continente) e dele é possível acessar o segundo pavimento através de uma 

escada interna. A cobertura pode ser acessada a partir da topografia natural 

do terreno, por meio de uma dupla de pequenas escadas exteriores que estão 

localizadas no ponto mais alto da colina. Já o bloco de serviços possui acesso 

por escadas independentes, tanto pelo lado externo da edificação, como 

internamente.

26  “Un detalle más refuerza la teoría de Punta Ballena como recordatorio del Park Güell. Es Bonet 
quien sugiere la entrada “marítima” a la posada –y, por tanto, a la urbanización–, colocando la puerta 
principal orientada hacia el mar. La llegada desde la playa, subiendo la escalera e introduciéndose en la 
recepción, termina reproduciendo literalmente la entrada al Park Güell por la escalera del dragón, bajo 
la cornisa-banco del mercado de Gaudí. Hay que agregar que la playa es llana y difícilmente pueda 
uno desembarcar para subir, con las maletas en la mano, arena en los zapatos, y el sol en la frente, 
la escalera de granito que lleva a la recepción de la posada, forzadamente formal, con mostrador y 
campanilla, desde la que se divisa el horizonte del mar.”

FIG. 04.50 | INTERIOR DO RESTAURANTE FIG. 04.51 | INTERIOR ÁREA DE ESTAR COMUM
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A estrutura do edifício é composta por concreto armado moldado no local, 

os pilares têm seção retangular quando embutidos nas paredes e circulares 

quando soltos no ambiente. Estão divididos em dois tipos, os que vencem 

apenas um pavimento e os que vencem o pé-direito duplo do restaurante. Os 

primeiros possuem espessura mais esbelta, e os segundos são mais robustos 

e se organizam em duplas. Um conjunto de pilares do restaurante fica embutido 

na lareira de formato escultural, com a abertura dupla, uma para o mezanino e 

outra para o salão do restaurante, com um desenho peculiar, onde é possível 

estabelecer relação com pinturas surrealistas, em uma menção à obra de Le 

Corbusier, conforme fala de Luccas:
“A face lateral desprotegida expõe a silhueta de um par de lareiras 
sobrepostas (uma delas posicionada no mezanino), cuja forma 
resultante lembra o desenho de Miró ou objects trouvés – objetos 
de reação poética – corbusianos: referências próprias da influência 
surrealista, a qual ele afirmava haver sentido intensamente na pintura, 
desde Barcelona, e foi “trasladando para a arquitetura”. Lembrando a 
passagem pelo ateliê de Le Corbusier, Bonet conta que aquele lhe 
incumbiu de um projeto incorporando a liberdade criadora própria do 
movimento surrealista à arquitetura racionalista” (LUCCAS, 2007) 

FIG. 04.52 PILARES EXPOSTOS NA FACHADA FIG. 04.53 | LA SOLANA DEL MAR EM OBRA
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O projeto como um todo evidencia o uso de materiais nobres, como a pedra, o 

vidro e a madeira. As fachadas externas do restaurante são vedadas por meio 

de planos de vidro, apenas a fachada sudoeste (voltada para o mar) recebeu 

proteção solar com brises verticais em madeira fixos, que posteriormente foram 

retirados. O piso do restaurante é em granito, no detalhamento é possível 

perceber o minucioso cuidado com o desenho da paginação do piso, com o 

encaixe das peças com diferentes dimensões. As colunas, quando aparentes, 

têm o concreto canelado à mostra. A recepção e a sala de estar também estão 

vedadas por planos de vidro, enquanto os dormitórios possuem fechamento 

em alvenarias de pedras, e esquadrias convencionais. O bloco de serviços 

possui apenas uma das suas fachadas com aberturas, revestida em painéis de 

madeira, as demais são cegas, revestidas por murais de pedras, que possuem 

FIG. 04.54 | DESENHO DO DETALHE DO PISO LA SOLANA DEL MAR
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FIG. 04.55 | VISTA EXTERNA DO RESTAURANTE E BLOCO DE SERVIÇOS LA SOLANA DEL MAR, MAIO 2018

FIG. 04.56 | VISTA EXTERNA DO BLOCO DE SERVIÇOS LA SOLANA DEL MAR, SEM DATA
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uma qualidade plástica diferenciada, como se fossem peças escultóricas. 

Bonet afirmou que:
“A pedra foi muito importante ali, porque ela introduziu uma forte 
nota neoplástica na composição das paredes. Ao romper sua 
horizontalidade, criam um elemento de sombra, fazendo de cada 
muro quase uma composição abstrata.” 27  (BONET, em ÁLVAREZ [et 
al], 1987, p.70, tradução nossa)

Na laje de cobertura, o bar foi revestido por painéis madeira, recuados em 

relação ao bloco principal. De formato sinuoso e curvilíneo, os painéis tinham 

o objetivo de esconder o bloco de serviços, e de fazer uma conexão com 

os exemplares de pinus marítimo plantados ao longo da urbanização, que 

faziam o plano de fundo da composição. Fica evidente o contraste com a linha 

horizontal marcante da laje de cobertura, sem tornar-se o protagonista da 

paisagem. A respeito deles, Bonet disse:
 “Aproveitei estes tabiques para criar um efeito contraditório com 
o racionalismo muito pura daqueles tempos. Na fachada frontal é 
possível apreciar como é contrastante a plasticidade livre das suas 
curvas com a grande força da linha horizontal da laje e o imenso 
mastro de iluminação” 28 (BONET, em ÁLVAREZ [et al], 1987, p.69, 
tradução nossa)

27  “La piedra fué muy importante allí, porque ella introdujo una flerte nota de neoplasticismo en el 
composición de las paredes. Al romper su horizontalidade, crean un elemento de sombra haciendo de 
cada muro casi una composición abstracta.”
28 “Aproveché estos tabiques para crear un efecto contradictorio con el racionalismo muy puro de áquel 
entonces. En el frente se puede apreciar muy bién como contrasta la plasticidad libre de sus curvas con 
la gran fuerza de la línea horizontal de la losa y el inmenso mástil de iluminación.” 

FIG. 04.57 | DETALHAMENTO BAR DO RESTAURANTE FIG. 04.58 | BONET E AALTO EM 1933
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Segundo Luccas, eles representam uma alusão à obra de Aalto, a quem 

Bonet demonstrou admiração no IV CIAM em 1933, quando ainda estudante, 

conforme demonstra a fotografia de Bonet ao lado do arquiteto finlandês à 

bordo do navio. 
“Para revestir aquela “forma livre” própria de Aalto, Bonet adotou 
a solução do mesmo, utilizando as lâminas verticais de madeira; 
material que se estendeu generosamente sobre outras superfícies 
exteriores, piso e estrutura do mezanino e parte das divisórias 
internas. Aalto havia utilizado a madeira daquele modo a partir de 
sua casa em Helsinki, projetada em 1934. No ano seguinte vencia 
o concurso do pavilhão finlandês para a Exposição de Paris de 
1937, no qual levou a solução ao extremo, revestindo todo o edifício 
efêmero daquela forma. No Pavilhão da Finlândia para a Exposição 
Universal de Nova York (1939), projetado em 1937, o espaço interior 
foi elevado ao protagonismo, através das curvas inclinadas presentes 
nas paredes, revestidas com lâminas de madeira verticais; e na Villa 
Mairea, projetada no mesmo ano, a utilização da madeira parece ter 
atingido o apogeu: as formas curvas das duas marquises, o grande 
volume cilíndrico sobre o ingresso e as platibandas do setor social, 
tudo foi igualmente solucionado através do revestimento de sarrafos 
verticais.” (LUCCAS, 2007)

O projeto alcançou o nível do detalhamento de mobiliário, sendo as cadeiras 

do jardim desenhadas especificamente para o restaurante de La Solana. Bonet 

se envolveu em todas as escalas deste projeto. Além disso, o mobiliário fixo, 

como o bar e as divisórias internas também foram minimamente detalhados 

pelo arquiteto, demonstrando assim, seu esmero e envolvimento.

Atualmente, o parador continua em funcionamento, sendo ainda nos dias 

de hoje uma referência para a região. Durante o verão, a frequência de 

FIG. 04.59 | COBERTURA DE LA SOLANA FIG. 04.60 | CADEIRAS DO JARDIM, DESENHADAS PARA O PROJETO 



196

turistas na região é intensa; já nos meses mais frios o movimento é menor, 

sendo promovidos eventos de variados tipos, desde reuniões empresariais a 

casamentos. Em 2006, foi feita uma reforma, a fim de construir mais suítes, que 

desconfigurou as principais premissas do projeto original. Entre as alterações 

realizadas, a mais grave foi a substituição do bar no terraço por uma suíte 

privada. Assim, os painéis de madeira que revestiam o bar, tão importantes 

para a composição do volume, foram substituídos por alvenaria convencional 

e esquadrias de vidro com película azul, que podem ser observados a grandes 

distâncias, tornando a observação do conjunto muito diferente daquilo que o 

arquiteto havia planejado. Outra ação que desconfigurou significativamente 

a volumetria foi o aumento do gabarito do bloco de serviços, tanto os murais 

de pedra, como a fachada em painéis de madeira foram alterados, mudando 

as proporções da composição. Internamente, a sala de estar, que estava 

localizada na fachada sudoeste e que permitia uma vista comunitária para o 

mar, foi substituída por suítes privadas, em consequência, a varanda também 

passou a ser dividida para cada uma das suítes por meio de floreiras.

Originalmente o edifício promovia uma relação explícita com o seu entorno. 

A escolha dos materiais empregados nas fachadas, as transparências que 

promoviam a interação do espaço interno com o exterior, a madeira em 

elementos verticais que mencionavam a vegetação do entorno, as pedras 

locais, e a disposição dos cômodos internamente estão relacionadas com o 

local onde estão inseridos. Os espaços de uso coletivo, como restaurante, 

sala de estar, recepção e a própria cobertura com o bar estão localizados de 

FIG. 04.61 | VISTA DE LA SOLANA A PARTIR DA BEIRA DA PRAIA



197

tal modo que o mar seja visto e admirado. Os dormitórios ficaram voltados 

para a fachada nordeste em função das melhores condições climáticas, de 

insolação e ventilação, para seu uso. Além disso, a implantação do edifício 

fez da topografia natural do terreno parte do próprio edifício. Não é possível 

desvincular o edifício do seu lugar de implantação. La Solana del Mar é parte 

imprescindível à urbanização de Punta Ballena por sua implantação e pelo seu 

uso. A este respeito, Articardi diz:
“Urbanização e arquitetura seguem os mesmos postulados. Bonet 
necessita introduzir-se na natureza, e ao fazê-lo, constitui uma nova 
naturalidade criada, onde a arquitetura e sua urbanidade buscam 
se implantar sem conflitos aparentes. Com Antonio Bonet surge 
uma nova paisagem em Punta Ballena, na qual a natureza criada 
adquire uma nova dimensão, tal como reconhece Julio Vilamajó 
(1948): «Solana del Mar — obra que situa a figura humana dentro da 
paisagem” 29 (ARTICARDI, 2014, tradução nossa)

Mais importante do que o fato de ser natural ou artificial, é a relação que a obra 

criou com o entorno, a construção da paisagem, usando os artifícios possíveis 

para a criação de um projeto singular.

29 “Urbanización y arquitectura siguen los mismos postulados. Bonet necesita introducirse en la 
naturaleza, y al hacerlo, constituye una nueva naturalidad creada, donde la arquitectura y su urbanidad 
buscan implantarse sin conflitos aparentes. Con Antonio Bonet surge un nuevo paisaje en Punta Ballena, 
en el cual la naturaleza creada adquiere uma nueva dimensión, tal como reconoce Julio Vilamajó (1948): 
«Solana del Mar —obra que sitúa a la figura humana dentro del paisaje” 

FIG. 04.62 | VISTA DE LA SOLANA A PARTIR DO ESTACIONAMENTO
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FIG. 04.63 | CASA BERLINGIERI, SEM DATA
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Enquanto realizava o projeto de urbanização de Punta Ballena, Bonet 

planejou quatro residências na localidade, que merecem ser mencionadas e 

examinadas, complementando a análise da operação urbanística. Entre as 

casas projetadas por ele se destaca a Casa Berlingieri datada de 1947. Esta 

obra foi incorporada ao catálogo de Henry-Russel Hitchcock “Latin American 

Architecture since 1945” de 1955, que faz menção ao projeto de Punta Ballena, 

confirmando sua importância. Além disso, esse projeto proporcionou o trabalho 

em conjunto com o Engenheiro Eladio Dieste, que, a partir deste trabalho, 

consolidou a formulação das abóbadas em cerâmica armada, tão significativas 

em seu trabalho posteriormente. 

O terreno está localizado na primeira faixa costeira, assim como o Parador La 

Solana del Mar, porém ao sudeste. Outra semelhança é a presença de desníveis 

no terreno, que foram aproveitados para a implantação das edificações em 

ambos os casos. Bonet se viu novamente entre o mar e o bosque, em uma 

posição privilegiada, porém agora com um tema doméstico.
“Pela segunda vez me encontrei em Punta Ballena com a presença 
de uma duna sobre um terreno localizado na primeira linha em frente 
ao mar com o bosque ao fundo. [...] O aproveitamento da duna, das 
abóbadas e do clima, são as três condições básicas desta obra.” 30 
(BONET, em ÁLVAREZ [et al], 1987, p.78, tradução nossa)

30  “Por segunda vez me encontre en Punta Ballena con la presencia de un médano, sobre un terreno 
ubicado en primera línea frente al mar y con fondo boscoso. [...] El aprovechamento del médano, las 
bóvedas y el clima, son los tres condiciones básicos de esta obra.”

CASA 
BERLINGIERI

FIG. 04.64 | CASA BERLINGIERI ATUALMENTE
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A edificação está posicionada no centro do lote, com os limites do terreno 

livres. Porém, mais próxima à rua, pois o recuo obrigatório impede que 

fosse construída mais próximo ao mar. O acesso é feito pela rua sinuosa da 

urbanização, porém a fachada principal da casa está voltada ao mar.

A composição pode ser descrita como dois volumes perpendiculares entre 

si, que se conectam em determinado ponto, por meio de uma circulação. 

Ambos corpos têm as plantas baixas em formato retangular, porém no menor 

volume, a laje é extendida configurando um terraço que serve de proteção 

ao acesso principal. Ainda assim, a leitura do volume não se configura em 

dois paralelepípedos regulares, em função do formato das coberturas em 

abóbadas, constituindo uma composição bastante singular. 

O bloco que se posiciona perpendicularmente à beira-mar, estando no mesmo 

nível de altura da rua, é organizado em dois pavimentos, contendo a área social 

e a área de serviços. Já o bloco que se posiciona paralelamente a linha do mar 

está apoiado sobre o desnível do terreno, em uma cota alinhada ao segundo 

FIG. 04.65 | CASA BERLINGIERI ATUALMENTE
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pavimento do outro volume. Este bloco também possui dois pavimentos, porém 

um deles fica semienterrado e somente pode ser visto pela fachada nordeste, 

voltada ao bosque, onde está localizada uma área de despensa ou adega. Já, 

no segundo pavimento, está a área íntima.

A planta da área dos dormitórios é organizada pela faixa de dormitórios e pela 

circulação que fica em frente, aberta, proporcionando vista para o mar e para 

o bosque, além de ventilação cruzada. A planta da área social se configura 

em um único ambiente, no pavimento térreo com pé direito duplo. Já a área 

de serviços é subdividida de acordo com as necessidades, configurando duas 

faixas no térreo, composta por dormitórios, banheiros e circulação no térreo e 

pela cozinha no segundo pavimento.

O acesso principal da residência é pela sala de estar, no pavimento térreo, 

protegido pelo terraço do segundo pavimento, diferente de La Solana, aqui 

a entrada é bastante óbvia, sem necessidade de percorrer um percurso 

para alcançá-la. Já o acesso de serviços se dá por uma escada posicionada 
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FIG. 04.66 | REDESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DA CASA BERLINGIERI.
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na fachada posterior do volume social e de serviços, que se parece muito 

a solução encontrada para a escada de serviços de La Solana, configurada 

por degraus em peças de madeira soltas engastadas na parede. Porém a 

casa poderia ser acessada ainda por uma escada que levava ao terraço e ali 

acessar a sala de jantar. Ou então pela circulação em frente aos dormitórios, 

que também eram abertas.

A estrutura é composta por pilares, vigas e paredes estruturais, com coberturas 

em abóbadas. O vigamento em concreto aparente no sentido perpendicular 

aos arcos das abóbadas, permitiu a abertura de painéis de vidro e marcenaria 

no bloco social, onde está o pé direito duplo da sala de estar e jantar. Foi a 

partir desse caso que Eládio Dieste criou a ‘cerâmica armada’ que marcou seu 

trabalho posteriormente. 
“O trabalho conjunto de Antonio Bonet e o engenheiro uruguaio Eladio 
Dieste, como assessor estrutural na Casa Berlingieri, consuma uma 
inovação da abóbada que consiste em duas operações: se cria uma 
abóbada estrutural utilizando peças de cerâmica alternadas com 
armaduras de ferro – batizados por Dieste de ‘cerâmica armada” – 
e se incorpora a uma segunda abóbada não estrutural, sustentada 
por pequenas peças de madeira, com a finalidade de incorporar uma 
camada de ar ventilada.” 31 (ÁLVAREZ, 2014, p.80, tradução nossa)

31  “El trabajo conjunto de Antonio Bonet y el ingeniero uruguayo Eladio Dieste, como asesor estructural 
en la Casa Berlingieri, consuma una innovación de la bóveda que consiste en dos operaciones: se crea 
una bóveda estructural utilizando piezas cerámicas alternadas con redondos de hierro – bautizados 
por Dieste de ‘cerámica armada” – y se incorpora una segunda bóveda no estructural, sostenida por 
tabiquillos, con la finalidade de incorporar una cámara de aire ventilada.”

FIG. 04.67 | INTERIORES CASA BERLINGIERI FIG. 04.68 | GALERIA EM FRENTE AOS DORMITÓRIOS
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FIG. 04.69 | CASA BERLINGIERI EM CONSTRUÇÃO
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O uso da cobertura em abóbadas evoca referências da arquitetura mediterrânea,  

mas também do trabalho realizado no estúdio de Le Corbusier, em 1937, para 

uma versão das Casas Jaoul. Bonet já havia utilizado esse tipo de cobertura 

nas Casas Martinez, porém em concreto moldado in loco. Neste projeto, Dieste 

adaptou a técnica às condições locais, criando de certo modo, uma evolução da 

técnica, que, posteriormente, foi aplicada pelo engenheiro em diversos projetos 

que marcaram a arquitetura uruguaia. 

A estrutura está dividida em módulos de 6m de distância entre eixos no bloco 

social e 4,5m e 1,5m no bloco de áreas íntimas. Toda disposição interna dos 

ambientes está realizada de acordo com estas modulações. Ao referir-se a este 

episódio, Bonet relatou que:
“Naquele momento, em que eu procurava um engenheiro que soubesse 
efetuar a comprovação da abóbada, me apresentaram a um rapaz que, 
finalmente, fez o trabalho. Se entusiasmou tanto com elas que terminou 
dedicando sua vida a construí-las; era Eladio Dieste. Este episódio 
me traz muita satisfação, porque assinala a propagação desta técnica 
catalã.” 32 (BONET em Petrina, 1983, p. 22, tradução nossa)

A partir dos anos 1950, Dieste retomou o uso da técnica de abóbadas em 

cerâmica armada. A aplicação da técnica gerou projetos inovadores, como a 

exemplar Igreja de Atlântida de 1957 entre outros. Segundo Luccas, a técnica 

utilizada na Casa Berlingieri repercutiu na região:
“As cascas de tijolos da Berlingieri tornaram-se exemplares, motivando 
inúmeros outros arquitetos para aplicá-las, a partir dos anos 50. 
Especialmente a paisagem construída de Punta del Este registrou uma 
profusão de abóbadas – de berço, abatidas, assimétricas, biomórficas, 
enfim, de toda ordem. No Brasil, a Central de Abastecimento de 
Porto Alegre (1970) iniciou a utilização das coberturas calculadas por 
Dieste, tornando-se inspiração para um número considerável de obras 
espalhadas pelo País.” (LUCCAS, 2007)

Os materiais escolhidos para o projeto são bastante simples e, novamente, 

remetem ao local, como por exemplo os muros de arrimo em pedra bruta. 

Alvenarias rebocadas com pintura em cal. As próprias abóbadas em tijolos. E os 

pisos internos são de cerâmica marrom.

32  “En aquel momento, en que yo buscaba a un ingeniero que supiese efectuar la comprobación de la 
bóveda, me presentaron a un tipo joven quien, finalmente, hizo el trabajo. Se entusiasmo tanto con ellas que 
terminó dedicando su vida a construirlas: era Eladio DIeste. Este episodio me produce mucha satisfacción, 
porque señala la propagación de esta técnica catalana.”
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FIG. 04.70 | CASA BERLINGIERI, MAIO 2018

FIG. 04.71 | CASA BERLINGIERI, SEM DATA
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Atualmente a casa ainda é habitada como residência de veraneio de uma 

família argentina. Eles têm consciência da devida importância da obra, e por 

isso permitem que os visitantes tirem fotos do exterior da residência. Foram 

feitas reformas, porém a estrutura principal da casa se manteve. A maior 

diferença que se nota, assim como em La Solana, é a falta do plano de fundo 

do bosque, a composição perde a referência da massa verde ao fundo e parece 

solta na perspectiva. Além disso, foram adicionados cômodos no átrio entre 

os dois corpos, onde a área de adega ou depósito foi aumentada. Também 

foi construída uma grande piscina em frente à residência e o terreno foi todo 

cercado, perdendo a ideia de fluidez espacial para o pedestre. 

FIG. 04.72 | CASA BERLINGIERI, MAIO 2018 FIG. 04.73 | CASA BERLINGIERI, SEM DATA

FIG. 04.74 | CASA BERLINGIERI, MAIO 2018 FIG. 04.75 | CASA BERLINGIERI, SEM DATA
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FIG. 04.76 | CASA LA RINCONADA, SEM DATA
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Ao realizar o projeto de urbanização para Punta Ballena, Bonet mudou-se, junto 

a sua esposa Ana María, para a localidade. Inicialmente, moraram em uma 

residência no bosque pertencente à Sociedade Punta Ballena, S.A. Porém, em 

1948, Bonet projetou sua própria residência no local. Victória Bonet, filha do 

arquiteto, afirmou em entrevista33, que há indícios de que a casa foi uma forma 

de pagamento pelos seus serviços.

O fato curioso é que Bonet escolheu um terreno fora da primeira fase da 

urbanização. Localizado no alto da encosta do morro, o terreno, bastante 

acidentado, fica em uma plataforma sobre o penhasco que dá para a praia de 

Punta Ballena, com vista privilegiada para o mar. O acesso se dá ao nordeste 

do terreno, a edificação foi posicionada na porção do terreno mais próxima ao 

mar, na cota mais alta de um grande desnível rochoso até a beira da praia, que 

tem acesso por meio de uma escada. Novamente, aqui se nota a intenção de 

fluidez espacial, onde o pedestre consegue transitar com liberdade.

O volume construído é um paralelepípedo com algumas subtrações, cravado 

na terra. A edificação se organiza em um pavimento principal, nivelado pela 

cota mais alta do terreno, e um pavimento subsolo, que se acomodou sob 

a edificação, onde o desnível do terreno permitiu. O acesso à residência é 

feito pelas fachadas laterais da edificação. Àquele que chega em automóvel 

deve dirigir-se à esquerda, estacionar o carro e entrar pela porta que leva a 

um pequeno hall, um acesso mais prático. Já quem está a pé, pode acessar 

pela direita, seguindo a descida natural do terreno, para depois subir a famosa 

escada que leva até a sala de estar formal em um percurso que prevê visuais 

impressionantes da paisagem.

A planta se organiza em duas faixas, que se acomodam sem o uso de 

circulação convencional. A separação é feita por meio de uma parede, que 

serve para acomodar armários. É possível acessar os cômodos a partir da 

sala, ou passando por dentro deles. 

33 A entrevista faz parte do documentário La Casa de Vidre, referente ao projeto da Casa La Ricarda. 
LA RICARDA, la casa de vidre. Produzido por Elena Torrent. Direção de Xavier Garcia e Albert Murillo. 
Barcelona: sense of motion, 2014. Disponível em: <https://vimeo.com/182447784>

CASA 
LA RINCONADA
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FIG. 04.77 | CASA LA RINCONADA, SEM DATA
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FIG. 04.79 | CASA LA RINCONADA, MAIO 2018

FIG. 04.78 | REDESENHO DA PLANTA BAIXA DA CASA LA RINCONADA.
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FIG. 04.80 | SALA DE ESTAR CASA LA RINCONADA, SEM DATA

FIG. 04.81 | SALA DE ESTAR CASA LA RINCONADA, SEM DATA
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FIG 04.82 | SALA DE ESTAR CASA LA RINCONADA, MAIO 2018.
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A faixa que está voltada ao mar contém as atividades coletivas – sala de 

estar e jantar, em um ambiente único, amplo e aberto. Já na faixa voltada 

ao morro, estão os dormitórios, os sanitários, a cozinha e um escritório.  No 

subsolo estão dois cômodos extras, e um pequeno banheiro.

Ao entrar na sala34, percebe-se a forte presença do mar. Em função da 

localização do terreno ser em uma cota superior ao nível do mar, o plano de 

vidro contínuo da janela horizontal que corta toda a extensão do ambiente 

social permite a visão panorâmica do mar, que em um dia de sol, faz 

confundir-se com o céu. A janela é tomada pelas diferentes tonalidades 

de azul, que impressionam como se fossem uma pintura. Posicionada de 

modo estratégico, a altura do peitoril da janela permite a visão, inclusive ao 

observador sentado à mesa de jantar.

As relações com o entorno ficam evidentes na escolha dos materiais 

empregados na construção da casa. O embasamento da residência é todo 

em pedra bruta natural do local, conectando a residência ao penhasco 

rochoso onde ela se apoia, como se a edificação brotasse do chão, fazendo 

parte da natureza do lugar. As alvenarias são revestidas com pinturas à cal. 

As transparências são pensadas com cuidado, fazendo uso das aberturas 

para as visuais magníficas do local. As esquadrias da área íntima se 

concentram na fachada nordeste, ficam todas acumuladas formando uma 

composição de janelas em fita, com peitoril mais alto nas áreas de serviço e 

mais baixo nos dormitórios.

A escada merece maior destaque, por ser uma peça escultórica, seu desenho 

muito preciso, seu formato puro, mostrando a silhueta simples da estrutura 

de concreto moldada no local, com acabamento em pintura branca, degraus 

em pedra e corrimão com desenho mínimo. Pode ser relacionada também 

ao movimento surrealista, com alguma inspiração na obra de Dalí, a quem 

Bonet conheceu durante as obras do Pavilhão da Espanha, na exposição de 

Paris em 1937.

34 Visita reaalizada no dia 07/05/2018, quando foi possível acessar o entorno e o interior da residência.
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FIG. 04.83 | VISTA DA SALA DE ESTAR CASA LA RINCONADA, MAIO 2018
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FIG. 04.84 | VISTA ESCADA DE ACESSO A CASA LA RINCONADA, MAIO 2018
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FIG. 04.85 | VISTA ESCADA DE ACESSO A CASA LA RINCONADA, SEM DATA
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Durante muitos anos a casa foi propriedade de veraneio de Bonet. Porém, 

o local passou por um período de abandono, havendo casos de invasão. 

Contudo, atualmente, a casa encontra-se em bom estado. Ela é propriedade 

de uma família argentina, que comprou a casa diretamente de Bonet. Eles são 

receptivos em relação aos estudantes de arquitetura, e por isso, foi possível 

acessá-la, até mesmo nas partes interiores. 

Algumas alterações foram feitas, não se sabe precisar em que época. A mais 

evidente é a marquise que fica em projeção na fachada principal, que teve suas 

proporções aumentadas., tanto em profundidade como em altura. Nas imagens 

das escadas é possível ver uma saliência que não existia anteriormente. Há, 

em consequência, uma diferença na composição final do volume.
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FIG. 04.86 | CASA LA RINCONADA, SEM DATA

FIG. 04.87 | CASA LA RINCONADA, SEM DATA
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FIG. 04.88 | CASA BOOTH, SEM DATA
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Datada de 1948, esta casa foi realizada por Bonet, junto ao projeto de 

urbanização de Punta Ballena. Assim como a Casa Berlingieri e o Parador 

La Solana del Mar, está localizada em um terreno na primeira linha de lotes 

em frente ao mar, porém ao noroeste. O terreno é de dimensões bastante 

generosas e relativamente pouco acidentado. A residência está posicionada 

no centro do terreno, mantendo livres as divisas. O acesso se faz pela rua 

sinuosa da urbanização, porém o pedestre também pode acessar pela praia, 

apesar de atualmente, o lote estar cercado. 

A edificação é composta por dois volumes paralelos entre si, conectados 

por uma circulação alargada, que foi chamada de galeria. A residência está 

organizada em apenas um nível, à exceção da garagem, que está enterrada 

abaixo do bloco de serviços. Os dois prismas possuem plantas retangulares. 

O bloco composto pela área de serviços e social está mais próximo à rua, com 

uma cobertura que transpassa o volume edificado, configurando uma zona de 

varandas nas laterais menores. Já o bloco composto pelas áreas íntimas tem a 

cobertura alinhada às paredes externas. Contudo, ambos os telhados são em 

uma água, com a inclinação voltada para dentro da composição, formando um 

uma cobertura tipo “borboleta”, que pode ser observado nas fachadas laterais.

A planta está organizada de modo que todos os ambientes tenham vistas 

para o mar (exceto a área de serviços), pois o volume da área social fica 

transpassado em relação ao volume dos dormitórios. A organização espacial é 

bastante simples, a área social é em ambiente aberto e contínuo à circulação-

galeria, que conecta ao volume dos dormitórios. O acesso principal é feito 

diretamente da rua à sala de estar, porém a casa também pode ser acessada 

por uma escada que conecta a garagem à cozinha, ou então pelos dormitórios 

que têm abertura ao pátio.

CASA 
BOOTH

FIG. 04.89 | CASA BOOTH, SEM DATA
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FIG. 04.90 | REDESENHO DA PLANTA DA 
CASA BOOTH, REALIZADO A PARTIR DE 
DOCUMENTOS ENCONTRADOS

FIG. 04.91 | INTERIORES DA CASA BOOTH
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A estrutura é mista, composta por madeira, metal e paredes de pedra da região, 

com dupla camada para melhor condicionamento térmico. Em um dos beirais, 

o que configura a varada da área social, é possível observar que o balanço da 

cobertura é sustentado por um único pilar em formato de “v”. A cobertura é em 

concreto armado sem vigas, com peças cerâmicas ocas. 

FIG. 04.92 | VISTA EXTERNA CASA BOOTH
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A casa possui fechamentos de variados tipos, porém Bonet conseguiu organizar 

as fachadas ao alinhar os revestimentos com a linha superior das portas. O 

espaço variável do encaixe entre esta linha e a cobertura, foi preenchido por 

janelas em fita.

FIG. 04.93 | FIG. 04.94 | VISTAS EXTERNAS CASA BOOTH, SEM DATA
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Atualmente esta residência foi muito modificada, é até mesmo difícil identificá-

la. Foram feitos anexos à área social. As esquadrias foram substituídas e 

claraboias foram instaladas na cobertura, podendo ser vistas desde a fachada 

principal. 

FIG. 04.95 | VISTAS EXTERNAS CASA BOOTH, MAIO 2018
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FIG. 04.96 | VISTA EXTERNA CUATRECASAS, SEM DATA
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CASA 
CUATRECASAS

Esta residência, datada de 1947, é uma exceção no 

conjunto de casas realizadas por Bonet em Punta 

Ballena no que se refere a localização. Ela é a única 

casa que está na zona de urbanização, porém infiltrada 

no bosque, e não na linha de frente para o mar. Além 

disso, é a menor residência projetada pelo arquiteto na 

localidade. 

A casa está inserida em um terreno com árvores 

muito altas. Em virtude disso, Bonet escolheu a 

horizontalidade, adquirida através da laje de cobertura, 

como forma de contrapor a verticalidade do entorno.  

O volume é constituído por um paralelepípedo regular 

com algumas subtrações e adições. Originalmente, a 

casa se organizou em uma planta retangular de apenas 

um pavimento, com a cobertura em terraço acessível, 

que mais tarde tornou-se um segundo pavimento.

A planta se organiza por um núcleo de serviços, com 

pátio isolado, que se conecta à área social da sala de 

estar e jantar em um ambiente único, que por sua vez 

se conecta à área íntima. Em frente à sala, na área 

externa está a escada que leva ao terraço jardim. E, ao 

lado da área íntima, está reservada a garagem.

As aberturas ajudam a tornar o espaço mais fluído e 

dar a sensação de amplitude, tendo em vista que a 

casa é muito pequena. Os materiais utilizados foram 

a alvenaria de tijolos com pintura branca, revestimento 

cerâmico na parede ao lado da porta principal.

Ao longo do tempo, a residência sofreu diversas 

alterações, com a inclusão de um segundo pavimento. 

Além disso, sua visibilidade foi reduzida, em virtude de 

um muro alto que a rodeia.
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FIG. 04.97 | REDESENHO DA PLANTA BAIXA DA CUATRECASAS.

PLANTA CASA BOOTH 01 | ESTAR
02 | COZINHA E SERVIÇOS
03 | DORMITÓRIOS
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FIG. 04.98 | VISTA EXTERNA CUATRECASAS, SEM DATA

FIG. 04.99 | VISTA EXTERNA CUATRECASAS, SEM DATA

FIG. 04.100 | VISTA EXTERNA CUATRECASAS, SEM DATA
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Ao fim deste trabalho, foi possível realizar algumas observações no 

que diz respeito às duas obras estudadas e o contexto histórico em 

que estão inseridas. Vilamajó e Bonet se conheceram, sabiam do 

valor daquilo que estavam desenvolvendo, tanto para o Uruguai, 

como para a construção e divulgação de um pensamento moderno, o 

que pode ser comprovado pela carta escrita por Vilamajó no momento 

da inauguração de Punta Ballena. De qualquer modo, ambos os 

personagens foram fundamentais na construção do panorama da 

Arquitetura Moderna na América do Sul. 

Neste sentido, cabe ressaltar a importância que os arquitetos 

conferiram às discussões teóricas para a formulação de estratégias 

de projeto. Ambos eram profissionais ativos e colocavam em prática 

suas ideias, discutindo abertamente com colegas em busca de 

um aperfeiçoamento, não apenas da sua prática, mas de toda a 

arquitetura. 

Por um lado, Bonet estava no início de sua carreira, em uma 

posição mais enérgica, enquanto Vilamajó estava em uma fase 

madura, tentando encontrar um equilíbrio entre suas experiências 

adquiridas ao longo da vida e os novos questionamentos frente à 

arquitetura moderna. Demonstrava estar aberto a eles e adaptava-

os ao seu próprio modo de pensar. As semelhanças seguem quando 

consideramos as referências à arquitetura mediterrânea na obra de 

ambos arquitetos. Além da relação com a obra de Le Corbusier, tanto 

Bonet como Vilamajó tiveram pontos de contato com o arquiteto 

franco-suíço em diferentes momentos.

Com relação aos objetos de estudo deste trabalho, a primeira 

correspondência é evidente: ambos os projetos enfrentaram a 

questão do urbanismo de lazer no mesmo período. Obviamente, 

as abordagens são realizadas de maneiras diferentes, porém 

comparáveis. 

O Governo Uruguaio, sabiamente, incorporou o turismo como uma 

atividade econômica importante para todo o país. E foi o precursor 
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entre seus vizinhos, servindo de exemplo para eles posteriormente. 

Soube que era uma questão política, que a população deveria 

estar engajada e consciente da importância de receber bem aos 

visitantes. A legislação inovadora criada a partir da Ley de Centros 

Poblados, com referências à legislação francesa, institucionalizou o 

planejamento urbano no âmbido departamental, não permitindo mais 

carimbos de retícula sem vinculação com o entorno. 

Não foram poucos os investimentos, tanto no meio público como 

na iniciativa privada. Punta Ballena e Villa Serrana se destacam 

em relação às demais urbanizações em função da importância 

dada ao desenho do traçado e à ocupação do solo. Sem falar na 

relação existente com os objetos arquitetônicos – que colocaram as 

urbanizações em evidência.

A presença do ambiente natural foi uma premissa de projeto nos 

dois casos, ainda que não intocada, pois os dois arquitetos fizeram 

intervenções na paisagem natural. No caso de Punta Ballena, 

o bosque onde a urbanização está implantada é artificial (feito 

por Lussich anteriormente), que em alguns momentos sofreu 

manipulações para adequar-se às necessidades da urbanização. 

Além disso, possivelmente, tenham sido feitas algumas alterações 

na topografia por Bonet, como no caso da duna de La Solana 

del Mar. No caso de Villa Serrana, há o exemplo do lago artificial 

e da incorporação de plantas diversas para o embelezamento da 

paisagem. A respeito da relação entre a arquitetura moderna e a 

natureza, Vilamajó disse:
“Viver em contacto mais aproximado com os elementos 
naturais que trouxe como consequência o uso de grandes 
aberturas é que acrescentou por consequência o contato 
do interior com o exterior, modificou a arte de projetar.  
[...] O projetista atual, busca dominar a paisagem 
exterior, a observa desde seu interior que também é uma 



234

FIG. 05.01 | PLANTA DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DE VILLA SERRANA
0 500
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FIG. 05.02 | PLANTA DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DE PUNTA BALLENA
0 500
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paisagem”1  (VILAMAJÓ, em DE SIERRA, 2012, p.30, 
tradução nossa)

O vínculo destes projetos com a natureza evoca questionamentos 

acerca da identidade. Conforme fala de Graciela Silvestri, é possível 

perceber que o Uruguai deveria buscar sua diferenciação em relação 

aos países vizinhos, a partir de questões sutis, e não em busca de 

uma tradição imaginária2.
“Tanto na Argentina, como no Uruguai, a construção 
de um olhar particular sobre a natureza, havia estado 
ligada à pergunta pela identidade. [...] Ancorado entre 
a Argentina e o Brasil, o Uruguai deveria buscar sua 
excepcionalidade no detalhe, no pequeno, na variação 
mínima. [...] ‘Nossas paisagens - diz o geógrafo uruguaio 
- são de topografia doméstica, todo o país está feito a 
medida do homem; possui um equilíbrio sereno, destila 
uma identidade essencial, não há acentos, se não 
ênfases.’”3  (SILVESTRI, 1998, p. 62, tradução nossa) 

Nos dois casos de estudo, os objetos arquitetônicos implantados 

foram cruciais ao desenho do plano urbanístico. As edificações 

especiais, em Punta Ballena - o Parador La Solana del Mar - e em 

Villa Serrana - o Ventorrillo de la Buena Vista, tornaram o espaço 

urbano mais importante. Fica evidente que a relação dos percursos 

necessários para se chegar aos acessos, as visuais que são criadas 

e que são possíveis a partir de suas implantações, as relações 

entre espaço construído e espaço aberto, entre outros, são parte 

fundamental na composição espacial e tornam essas urbanizações 

exemplos singulares. 

1 “Este vivir en contacto más estrecho con los elementos naturales que ha traído como 
consecuencia el uso de grandes aberturas es que ha acrecentado por consecuencia el 
contacto del interior con el exterior, ha modificado el arte de proyectar. [...] El proyectista 
actual casi con buscan dominar el paisaje exterior, lo observa desde su interior que también 
es un paisaje.”
2 Conforme citado anteriormente em relação ao posicionamento dos historiadores 
uruguaios, em La Aldea Feliz, admitindo que o uso do quincho, por exemplo, não é uma 
tradição vernácula uruguaia, e sim andina. Ver em NISIVOCCIA, et al, 2014. p. 82.
3 “Tanto en Argentina como en el Uruguay, la construcción de una mirada particular sobre la 
naturaleza había estado ligada a la pregunta por la identidad. [...] Ancorado entre Argentina 
y Brasil, el Uruguay debió buscar su excepcionalidad en el detalle, en lo pequeño, en la 
variación mínima. [...] ‘Nuestros paisajes - dice el geógrafo uruguayo - són de orografia 
doméstica... todo el país está hecho a la medida del hombre; posee un equilíbrio sereno, 
destila una intimidad esencial, no hay acentos, sino énfasis sutiles’.”
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Como consequência do modo de implantação dos objetos 

arquitetônicos, acaba sendo criada uma sensação de dúvida sobre 

o que seria espaço público e privado. A transição entre eles é 

demasiadamente sutil ao pedestre. Há certa dificuldade em saber 

este limite, a continuidade espacial foi o objetivo de ambos os planos 

urbanísticos, ou seja, o terreno deveria ser permeável ao pedestre. 

Sensação parecida com o que ocorre ao observador que transita nas 

áreas de pilotis das superquadras de Brasília.

Por outro lado, as diferenças também são bastante significativas. 

Villa Serrana está na serra, no interior do país, enquanto Punta 

Ballena está na costa, próximo a uma das praias mais requisitada 

pelo turismo internacional - Punta del Este. O público alvo também 

é distinto. Villa Serrana está aberta a diferentes tipos de classes 

sociais, com lotes variando de dimensões, em busca não apenas do 

turismo internacional, mas também, e talvez com mais intensidade, 

o turismo local.

Outra diferença marcante são os tamanhos - Villa Serrana é maior que 

Punta Ballena em área de abrangência. Segundo o Instituto de Diseño 

da Udelar, a área inicial do terreno de Villa Serrana compreendia 4mil 

hectares, porém, por questões financeiras, foi reduzida para cerca 

de 2,5mil. Fernando de Sierra realizou a sobreposição do diagrama 

de projeto de Vilamajó com a maquete de estudos realizada, a partir 

desse esquema é possível entender a relação do projeto com o 

terreno, que não é totalmente ocupado pela urbanização. Já Punta 

Ballena possuía uma área inicial que abrangia 1,5mil hectares, 

mas os registos encontrados, que englobam as duas fases de 

projeto registradas, computam uma área de aproximadamente 370 

hectares, conforme FIG. 05.03. É importante destacar que não 

foram encontrados registros de projetos executivos, e possivelmente 

poderiam ter sido planejadas mais etapas, caso o projeto tivesse 

evoluído. O certo é que o diagrama geral do projeto sempre levou 

em consideração todo o terreno, evidenciando a articulação – mar, 

lagoa e serra.
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FIG. 05.03 | SOBREPOSIÇÃO DA PLANTA GERAL DA URBANIZAÇÃO DE VILLA SERRANA COM A MAQUETE DE ESTUDOS
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FIG. 05.04 | SOBREPOSIÇÃO DA PLANTA DE PROJETO DA URBANIZAÇÃO DE PUNTA BALLENA COM A IMAGEM DE SATÉLITE DA 
ÁREA QUE ABRANGE TODO O TERRENO.
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Nenhum dos projetos foi realizado em sua totalidade. Ambos foram 

operações imobiliárias que visavam o lucro e tinham como objetivo a 

rentabilidade através do turismo e do veraneio, mais especificamente. 

Contudo, a economia não favoreceu seu desenvolvimento, e, até os 

dias de hoje, há tentativas de impulsionar a ocupação destas zonas. 

Neste sentido, Punta Ballena teve mais sorte que Villa Serrana, 

em função da proximidade com Punta del Este e por ser na faixa 

costeira. De qualquer modo, a situação de conservação de ambos 

os objetos arquitetônicos ícones destas urbanizações - La Solana 

e Ventorrillo - evidencia questões sobre a pouca valorização do 

patrimônio moderno. Se por um lado, a especulação imobiliária 

favoreceu o desenvolvimento de Punta Ballena em relação a Villa 

Serrana, por outro, o fato de querer aumentar a rentabilidade fez 

com que o Parador La Solana del Mar recebesse uma reforma que o 

desconfigurou para que fossem incorporadas mais suítes. Por isso, 

é importante recordar o papel fundamental do historiador, conforme 

fala de Fernando Alvarez:
“Quando o trabalho documental e acadêmico abandona 
um necessário ativismo a favor da conservação da obra, 
entramos no terreno de um perigoso e irresponsável 
historicismo. Porque entendo que os historiadores devem, 
antes de mais nada, às obras e seus autores, que dão 
razão ao seu trabalho. A matéria da obra nos oferece como 
uma frágil, porém ao mesmo tempo contundente chave 
de leitura das mensagens que guardam implicitamente. 
Sem dúvida, a investigação monográfica, minuciosa e 
detalhada é condição prévia para qualquer restauração, 
recolhendo trabalho documental e reflexão crítica sobre a 
técnica, o estilo, a função, a ideologia, etc. Caso contrário, 
a restauração seria cega ou um conjunto de anedotas 
para colecionar. E apenas desta maneira é possível, 
não apenas entender uma obra em profundidade, se 
não comunicar entre si distintas experiências individuais, 
separadas geograficamente, criando inventários de 
técnicas, materiais e textos capazes de documentar uma 
época - marcada pela indústria e pela padronização - e 
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fazê-la compreensível.”4  (ÁLVAREZ, 2011, tradução 
nossa)

Mais do que relações e conexões, os casos exemplares referidos 

neste estudo revelam o expectro da perspectiva moderna. Segundo, 

Graciela Silvestri, fica evidente a abrangência do pensamento 

moderno, no que se refere às soluções projetuais, nestes casos:
“[...] revelam, em sua variedade, a multiplicidade de 
possibilidades abertas naquele tempo. [...] excedem 
o campo arquitetônico, para envolver-se em valores, 
esperanças, utopias de grandes setores sociais, e 
são ainda hoje reconhecidas, retomadas relidas.” 5  
(SILVESTRI, 1998, p.62, tradução nossa)

Os projetos de Villa Serrana e Punta Ballena olhavam para o futuro, 

com a esperança de construir um bom lugar para viver. São, ainda 

nos dias de hoje, discutidos e tenta-se compreender o papel deles 

frente à questão mais ampla que é o urbanismo moderno para 

turismo. Certamente, o tema de uma urbanização para uso recreativo 

desencadeia o questionamento frente a vida urbana, que necessita 

de recreação, onde a cidade guarda o “tempo de trabalho”, enquanto 

as outras guardam o “tempo de descanso”.

4  “Cuando el trabajo documental y académico abandona un necesario activismo a favor 
de la conservación de la obra entramos en el terreno de un peligroso e irresponsable 
historicismo. Porque entiendo que los historiadores se deben, antes que nada, a las 
obras y sus autores,  y que dan razón a su trabajo. La materia de la obra se nos ofrece 
como una frágil pero, a la vez, contundente clave de lectura de los mensajes que custodia 
implícitamente. Sin duda, la investigación monográfica, minuciosa y detallada es condición 
previa para cualquier restauración, aunando trabajo documental y reflexión crítica sobre la 
tectónica, el estilo, la función, lo ideológico, etc. De lo contrario, la restauración sería ciega o 
la historia un conjunto de anécdotas para coleccionar. Y sólo de esa manera es posible, no 
solamente entender una obra en profundidad, sino comunicar entre sí distintas experiencias 
individuales, separadas geográficamente,  creando inventarios de técnicas, materiales y 
textos capaz de documentar una época –marcada por la industria y la estandarización– y 
hacerla comprensible.”
5 ““[...] revelan en su variedad la multitud de posibilidades abiertas entonces. [...] exceden 
el campo arquitetónico, para enlazarse con los valores, esperanzas y utopias de amplios 
sectores sociales, y son aún hoy reconocidas, retomadas, releídas, [...]”
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FIG. 05.04 | VILLA SERRANA, SEM DATA
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FIG. 05.05 | PUNTA BALLENA, SEM DATA
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MEMORADUM DO PROJETO DE VILLA SERRANA APRESENTADO APRA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVALLEJA EM 1947

[Memorándum firmado por el presidente y el secretario de “S.A. Villa Serrana” 
presentado a la Intendencia Municipal de Lavella, relativo al Proyecto para 
fraccionamiento y venta de tierras y para la creación del centro poblado “Villa Serrana”]
       [1947]

MEMORANDUM
 Al tomar la iniciativa de crear en el Departamento de Lavalleja un gran centro 
turístico, tenemos la seguridad de acometer una obra reclamada premiosamente por 
el país. 
 Mucho se ha hecho en él con la creación de excelentes balnearios que 
prácticamente comienza en el litoral y terminan en las fronteras con el Brasil, pero 
poco o muy se ha hecho en el interior de nuestro país y es así como una gran parte 
de nuestro pueblo que p o no gustarle el mar o por serle contraindicado o por muchos 
otros motivos, parece de lugares especialmente preparados (confort, clima, belleza 
panorámica) para recibir el turismo nacional y extranjero. 
 Hasta la fecha, y es curioso el consignarlo, nuestro turismo de “tierra adentro” 
se encuentra huérfano de toda iniciativa que atraiga y fomente las corrientes turísticas, 
poseyendo como tiene el país hermosas zonas de atracción, cosa que en los países 
vecinos y en casi todo el mundo ya hace muchísimos años que, por iniciativas, incluso 
gubernamentales, se han creado maravillosos lugares de descanso y esparcimiento.
 No ha sido, por cierto, en forma arbitraria que se ha elegido el lugar donde 
se levantará “Villa Serrana”. Era preciso que comidieran en una misma zona, distintas 
características que garantizaran de antemano la factibilidad de nuestros propósitos. 
 Las sierras del penitente, a 20 km de la ciudad de Minas, sobre la Carretera 
Minas-Ainguá llena cumplidamente nuestros deseos. 
 Su valor, como lugar de esparcimiento o descanso es grande, aunque 
potencial. El esfuerzo de la Compañía servirá de adecuado complemento a la obra 
magnífica de la naturaleza. La belleza del lugar y sus atractivos singulares han 
adquirido justa fama, pero es preciso que el trabajo del hombre ponga al alcance de 
los futuros pobladores, huéspedes o visitantes los encantos que la tierra y el clima 
ofrecen con tanta generosidad.
 El plan de trabajos que bosquejaremos a continuación, se desarrollará  en 
etapas sucesivas para llevar a las sierras las mejoras, comodidades y entretenimiento 
de los centros poblados, mas todos los juegos y expansiones que estos no pueden 
proporcionar. 
-------
De la salida de Minas hacia el pueblo del Aiguá (KM, 124) el panorama general es 
pintoresco y variado> la carretera serpentea entre valles y cerros donde la mano del 
hombre ha agregado manchas multicolores que hermosean extraordinariamente el 
paisaje. Luego, al llegar al KM 135, al dominar la cuesta, se abre a los ojos del turista 
una hermosísima vista de conjunto en cuyo horizonte se comienza a ver una parte de 
VILLA SERRANA: 

Lo panorámico. –
 El paisaje interno actual es de una sugestividad atrayente; decimos interno ues 
es necesario estar dentro de él para apreciarlo por oposición a otros cuyas perspectivas 
son lejanas, sin que por ello aquí falten esas perspectivas, pero consideramos que 
lo más característico es esta cualidad intima de paisaje. Quebradas, arboladas con 
pequeños arroyuelos en su fondo verdes valles presididos por serranías pedregosas, 
lugares en que la intimidad es su atractivo y de tanto en tanto la visión se abre hacia la 
lejano; cualidades que indican lo privilegiado de este lugar en el aspecto panorámico.
La diversidad. – 

ANEXO A
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 Hablamos de las quebradas y valles; en este lugar ellos son independientes. 
Su conjunto no puedo apreciarse de un solo golpe de vista; su individualidad está 
oculta y para conocer su totalidad se necesitan largos días de paseos durante los 
cuales va apareciendo lo diverso del conjunto. Esta diversidad aui agrupada es una 
de las optimas condiciones de este lugar, como sitio de entretenimiento y solaz del 
espíritu. 
La Luz. – 
 Largas quebradas y valles de levante a poniente y de sur a norte hacen que 
la luz juegue con los relieves de la sierra y con el colorido de las rocas y la vegetación, 
en forma tal que a través del día los paisajes son alegres o tristes, luminoso u 
obscuros, pudiendo elegirse, y en un mismo instante aquel que mas se adapte al 
espíritu de cada uno. 
La habitabilidad. – 
 Estas características de orientación diversa en las quebradas y faldas hace 
que el lugar elegido se preste para ser habitado en todas las estaciones, Puntos 
con brisa constante, laderas frescas en verano y otras calientes para el invierno, la 
orientación diversa crea asoleamientos distintos, pudiendo elegirse la posición mas 
conveniente para una habitabilidad agradable.
 DIVISION DE TIERRAS
 Existen diversas razones para que la división en solares no sea de una gran 
magnitud.
 La razón mas importante es la escala de la sierra. La magnitud de esta escala 
está establecida por su altura en relación con el hombre. Como es fácil apreciarlo el 
tamaño de nuestras sierras es mas bien modesto. Si las faldas fueran divididas desde 
lo más bajo del valle hasta la cumbre, las construcciones invadirían todo el plano 
visible y de esta manera se crearían dos inconvenientes serios:
a) La pérdida de elementos preponderantes
b) La anulación de la naturaleza selvática.
La pérdida de elementos preponderantes o diseminación es un inconveniente deorden 
emocional; la sierra ya de por si más bien pequeña, se vería aun más empequeñecido y 
en este caso creemos que el agrado de los que allí quisieran establecer su vivienda se 
vería muy disminuido, cosa contraria a lo que se trata de hacer, que es preciosamente 
un lugar agradable.
La anulación de la naturaleza selvática traería varios inconvenientes de orden estético 
y también práctico. La belleza que hoy se aprecia y que capta la simpatía de lo que 
allí van es una ordenación especial en cuento a forma y color de la sierra que hoy 
constituye la naturaleza selvática, si esta naturaleza fuese anulada por una invasión 
de la naturaleza humanizada o doméstica, la belleza actual desaparecería en su 
totalidad. 
Además, si la división invadiera toda la superficie de las faldas, los lugares de uso 
colectivo dejarían de existir y eso sería un inconveniente de orden práctico pues el 
planeamiento tiene como finalidad el solaz, el paseo y el ejercicio en medio de la 
naturaleza; podríamos decir pasear a campo traviesa, cosa que no podría realizarse 
si la propiedad particular llenara toda la superficie del valle y de las laderas que lo 
determinan.
Se han aplicado estas directivas principales para el planeamiento del centro poblado 
como puede observarse en los distintos planos en que se expresa proyecto.
ESTRUCUTURA TOPOGRÁFICA
Establecido este punto general de la posición y cantidad de tierra destinada a predios 
particulares se terminó el criterio para delinear los caminos y determinó el criterio para 
dlinear los caminos e determinar la figura y dimensiones y ubicación de las parcelas 
a lotearse. 
Este criterio es el de seguir la estructura topográfica natural utilizándose las quebradas 
como elemento selvático que cruza los sectores loteados, quedando estores elementos 
naturales en que el atractivo actual ha de permanecer fuera de la propiedad privada. 
Le estructura topográfica se presenta aquí bajo tres aspectos:
a) A grandes líneas de nivel paralelas
b) Con líneas de nivel curvas
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c) Una estructura que podemos llamar caótica se como han sido utilizadas 
estas directivas, directivas necesarias no solo para estructurar el sólo para estructurar 
el proyecto desde el punto de vista de su composición y adaptación al medio, sino 
también para hacerlo factible económicamente.
EL AGUA
 El proyecto se completa con diversas captaciones de agua superficiales. 
Una más extensa cuya finalidad es completar el paisaje con un grande espejo de 
agua, que por su magnitud constituye además un centro de deportivo (remo, pesca, 
baños) a esta captación principal se le agregan otras dos, aguas arriba, de los centros 
poblados cuya finalidad es abastecer de agua potable al futuro centro poblado. Estas 
das represas se encuentran en estudio de intermedio de especialistas. 
COMUNICACIONES
La gran comunicación es la ruta 8 que pasando por Minas va de Montevideo a la 
frontera. Teniendo el lugar elegido comunicaciones que ofrecen en el provenir muchas 
posibilidades turísticas por intermedio de las rutas 39, 12 y 50. Formando Villa Serrna 
un nuevo punto interés en una larga gira en que se combinan la playa y el campo.
CENTRO ADMINISTRATIVO
Se prevé un pequeño centro administrativo, área destinada a implantación de los 
organismos públicos: Escuela, Hospital, Comisaría, Juzgado, Banco, Etc., y también 
para el establecimiento de los tallares destinados a las artesanías necesarias en un 
núcleo de esta clase (mecánica, carpintería, herrería, etc., etc.)
BARRIO OBRERO
Se ha contemplado la necesidad de presentar al obrero una oportunidad de perder su 
carácter hoy nómade para hacerse sedentario, habitando casas que le proporcionen 
condiciones decentes de habitabilidad. A tal fin se ha creado un sector obrero, 
estudiándose además un tipo de casas aparentes para lograrse el fin propuesto.
HOTELARIA
Se ha construido ya un ventorrillo y se prevé la contrición de dos hoteles de diferente 
categoría a se fin de ofrecer las máximas facilidades a públicos de diferentes 
modalidades. 
GOLF
La cancha de golf es uno de los atractivos principales a crearse. La naturaleza ha 
dotado a este lugar con una gran pradera, siempre verde, pradera, rodeada de 
serranías y pobladas de árboles en su contorno, sitio ya estructurado para establecer 
una actividad como la prevista. 
CENTRO AL AIRE LIBRE
Así como la naturaleza hizo una cancha de golf el lugar ofrece la cuna para implantación 
de un teatro griego.
Anfiteatros entre las piedras con la orientación precisa para que la luz del día ilumine 
la escena y para que esta escena tenga como fondo lejanías tranquilas y pintorescas 
que completen el cuadro.
Pudiendo asegurarse de que aquí la mística o la palabra ha decorar sonoridades 
armoniosas e intensas sin necesidad de medios mecánicos. 
p/ S.A. VILLA SERRANA.
[ FIRMA] Gonzalo Cortinas Secretario
[FIRMA] Eduardo Acevedo Presidente
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RELATÓRIO REALIZADO PELA FACULDADE DE ARQUITETURA 
CONTENDO O RASCUNHO DAS IDEIAS QUE SERVIRÃO PARA A BASE 
DO MEMORANDUM (1), O PROJETO DE ORDENANÇÃS (2) E OUTROS 

DOCUMENTOS (3)

ARQUITETURA NACIONAL
VISITA A VILLA SERRNA
ARQ. JULIO VILAMAJÓ

 HAcer un estudio profundo del significado y valor de Villa Serrana en la 
arquitectura y urbanismo nacionales, cae fuera de nuestras posibilidades, creamos 
sin embargo conveniente suportar algún material que permita comprender las ideas 
fundamentales de su creador. –
 Para esto, nada mejor que las palabras de Julio Vilamajó, de quien 
transcribimos parcialmente algunas ideas extractadas de dos documentos, que 
creemos, son muy representativos.
Son estos:
1- El borrador de ideas que servirán de base al memorándum presentado por la 
compañía “S.A. Villa Serrana” a la Intendencia Municipal. – 
2- Proyecto de ordenanzas generales. –
3- Extractos de otros documentos. – 
De las carpetas 419 y 529 del I.H.A. de la facultad.
A pesar de la parcialidad de estores documentos, dado que el proyecto presentado fue 
mucho más complejo y ambicioso, creemos que sí son suficientes para que quedan 
claro las ideas fundamentales de conservación de la naturaleza, enriquecedora sin 
destruir su estructura natural; logrando esto a través de medidas concretas a todos 
los niveles. 
(1) Plan de trabajo bosquejado en el borrador que contiene las ideas que 
sirven de base al memorándum presentado por Villa Serrana S.A. a Intendencia 
Municipal de Lavalleja -
El panorama. –
- Valles y quebradas presididos por serranías pedragosas. –
- Fondos cubiertos de arboledas donde corren pequeños arroyuelos. – 
- Desde lo alto y por la doca de los valles se dominan las lejanías. –
- Lejanías compuestas por otras serranías y valles más externos. – 
La diversidad. –
- Quebradas y valles con (não legível) carácter. –
- Arroyuelos, (não legível) , praderas, arboledas y rocas.-
- El paisaje total no domina desde un punto, es necesario andar para captarlo 
en todos sus aspectos. – 
La luz. –
- Quebradas y valles con orientación distintas. – 
- La luz juega con los releves de la sierra desde diversos ángulos.  
- Planos de paisaje alegres o tristes, luminosos o sombríos. – 
La habitabilidad. – 
- Orientación diversa en las faldas. – 
- Laderas frescas en verano
- Laderas cálidas para el invierno. –
- Asoleamientos diversos. –
- Habitabilidad agradable para cada una de las estaciones. –
El agua. –
- Arroyos y cañadas. –
- Captaciones de aguas superficiales. –
Uso de aguas profundas. – 
- El lago, espejo de agua, centro de la composición. -  
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Lo poblado. – 
- Lo poblado en las alturas medias, abajo, el valle o las quebradas; arriba los 
bosques. – 
- Baja proporción de espacios construidos; máximo 14& de la superficie de la 
propiedad privada.
- Proporción de habitantes con relación al plano general de ladera. – 
Los lugares libres. – 
- Lo atractivo actual, naturaleza selvática, queda fuera de la propiedad privada. 
– 
- Las quebradas, los valles, los arroyos, donde crece la arboleda actual serán 
los sitios de solaz. – 
- Las cumbres se cubrirán de plantaciones. – 
- Relación amplia entre poblado y los espacios libres. – 
Caminería. – 
- Caminos adaptados a la estructura topográfica; factibles económicamente. –
- Composición de caminos dominando los distintos paisajes. – 
Pastoreos. – 
- Campos de pastoreos. – 
- Lechería y ganado de consumo. – 
Centro comunal. – 
- Sector obrero y artesano con pequeñas huertas. – 
- Escuela, hospital, comisaría y administración. – 
Deportes. – 
- Acuáticos, remos, pesca, natación. – 
- Canchas para diversos juegos. – 
Hotelería. – 
- El Ventorrillo de la Buena Vista. – 
- El mesón de las Cañas. – 
- La churrasquería del zorro. – 
- Posada del Cañón. – 
- Hostería mayor. – 
Lugares para público de distintas movilidades. – 
- Teatro al aire libre. – 
Nombre de los lugares. – 
Los poblados. – 
- Los homerillos
- Las vistas
- La bajo
- La alto 
- Al prado
- Centro comunal
- Las cuestas
Hospedajes. –
- Ventorrillo de la Buena Vista
- Mesón de las Cañas 
- Posada del Cañón.
- La cueva de montesinos. 
- Pulpería del Zorro. – 
Los valles. – 
- Alegría. - 
- Riondo. – 
Los Cerros. – 
- Buena Vista. – 
- Áspero. – 
Los arroyos. – (não legível) - Miraflores. – 
Los ceibos. –
- Las quebradas 
 - Las Cañas. –
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 - El Zorro. – 
 - La Leona. – 
 - El agua. 
 - El lamo. –
 - Los estanques. – 
 - Los plantíos. 
 - Los olivares. –
 - Los viñedos. – 
 - Los Balcones. 
 - De la Leona. –
 - De Poriente. –
 - (não legível) –
 - De Levante. –
 - De las (não legível)
 - De puentes. – 
 - El túnel. –
Trabajos o ofertarse de inmediato en Villa Serrana. – 
a) Arboledas: En general los espacios de arboles a plantares deberán deferir en 
su color de las plantas silvestres existentes. – 
Se eligiran en lo posible arboles con flores de tonalidades rojas y amarillas. – Entre las 
especies elegidas y en los lugares apropiados se plantarán arboles de hojas caducas; 
con hojas que en otoño adquieran adquieran vivas colores.
Todas estas condiciones se prestan a fin de agregar al existente un nuevo colorido y 
que este color sea lo más vivo posible. - 
b) Villas. –
En pequeñas fracciones lo que pueda cultivar una familia de trabajo. -  
(2) Proyecto de ordenanzas generales. – 
 Score los distritos tópicos tienen a atingencia con la construcción de Villa 
Serrana y sus (não legível).
 Este proyecto de ordenar a forma parte del proyecto general de planeamiento 
de los poblados   de “Los Homerillos” y “La Cumbre” presentado por Arq. Julio Vilamajó 
al (não legível) J. F. Bernas oni. –
1) El trasado de la división 
Si bien existen entre los poblados que constituyen Villa Serrana, un cierto numero de 
puntos de contacto, determinados por los principios que rigen la composición, cada 
uno de ellos posee una individualidad definida. – 
Estos principios generales pueden sintetizarse así:
a) Los trazados se adonizar con la estructura superficial del terreno, las distintas 
faldas impones determinadas alineaciones. – 
b) La orientación determina distintas finalidades en relación con las estaciones 
del año, las vistas intervienen como elemento da composición. – 
c) Las líneas principales de escurrimiento de agua se dejan libres. – 
d) Los sitios bajos, agrestes (não legível) no as divide. –
e) La división se intensifica sobre las alturas médias. – 
f) Los sitios altos se han de plantar en general para dar una escala mayor al 
conjunto. –
g) Los lugares libres se establecen en proporción inversa de la magnitud in 
individual de los solares agriaros. – 
h) Las posibilidades de paso no se establecen solo sobre los trazados de vise 
de tránsito, sino que se considera una forma más amplia. – 
i) Se no considerado una posibilidad amplia de adquisición por personas de 
distintos medios económicos. 
La edificación. –
1) Se limita al 14% de la superficie de los solares, la superficie a construirse
2) En caso de construirse casas de más de un piso, la sup. Correspondiente 
a cada piso será sumada y dicha suma no podrá sobre pasar el tanto por ciento 
establecido. –
3) Se establece como retino mínimo el de dos metros de los cuatro limites 



278

exteriores del solar. –
Comentarios. – 
La limitación de superficie en las sub-construcciones tiende en primer término a la 
limitación de habitantes en la zona. -.
 En segundo término, permite la posibilidad de existir arboledas en una 
cantidad adecuada a la composición general que se persigue. – 
 Se ha establecido la cara interior de los muros como norma para obtener 
la sub. para no restringir el uso de muros de piedra de gran espesor, siendo esta la 
forma más justa de medir la sup. usada.  Muros de piedra ejecutados con el material 
natural más abundante y por tanto el más apropiado para establecer una unidad con 
el paisaje. 
 Materiales e inclinaciones de los dueños. 
1) Como imposición general en la confesión de los proyectos se establece que 
cada edificio ha de tener ejecutado en piedras como mínimo un 10% de la sup. total, 
de muros exteriores. 
2) El resto de los muros o paredes exteriores podrán estar ejecutados en los 
materiales corrientes, ladrillos, madera, etc. – 
3)  Como inclinación de techados en los edificios a construir es se establece un 
máximo de un 0,45& por metro. 
Comentario. – 
La obligación de construir en cada edificio una cierta cantidad de muros de piedra y 
la de establecer una inclinación máxima para los techados obedece a la finalidad de 
obtener dentro de la diversidad un pequeño numero de cosas en común que (não 
legível) al constructo edificado, obteniéndose así dentro de la mayor libertad un punto 
de contacto general. – 
Al construir muros de piedras además de colaborar en el aspecto general quiere 
obtener la no desaparición del artesanado de la sierra, que desde los primeros 
tiempos de dedico a esta manera de construir, tan típico y eficaz en los minuciosos 
problemas constructivos regionales. – 
El hecho de establecer (não legível) de carácter constructivo creará cierto numero de 
soluciones que sin dad darán por resultado algo de lo típico regional.
Cercos. – 
1) Se establece como reglamentario cerno, medianero o sobre la vía publican 
el cercado ejecutado con tronco de árboles, estos tendrán una altura de m. 0,8 con 
tronco de madera en dicha altura un diámetro mínimo de m. 0,12 y un soporte también 
de madera, cada dos metros cincuenta, los portones deberán ser también ejecutados 
con troncos de madera. – 
2) Los suportes de los curcos serán en V invertida colocándose el eje del tronco 
supórtalo sobre las líneas limites de la propiedad. – 
3) Frente a las vías públicas podrán también suprimirse los cercados, 
sustituyéndolos por simples indicaciones de límites, poyos de piedra en hormigón que 
sobre pesen la altura establecida para los suportes. 
4) En los casos de portones de acceso da separación de los soportes podrá ser 
menor
5) Pera los obstáculos de mayor altura que la de los cercos, (não legível) 
verdes, muros de cerco, (não legível) el mínimo retiro que para los edificios o sea dos 
de las líneas límites. -  
Comentarios. – 
El establecimiento de esta clase de cercados tiende a la interrupción de la superficie 
natural por medio de muros de cerco u otros medios de encajonar dentro de leneas 
regidas los medios de transito publico evitando una visión agradable conjunto 
planeado.
Al permitirse un segundo plano retirado donde las mayores elevaciones son posibles 
si el propietario desea otra clase de cercado lo que se persigue es no establecer 
una continuidad de cercos altos que se encontrarían en completo desacuerdo con el 
carácter general de esta composición, que desea no agredir los elementos naturales.    
 Las veredas. – 
Los propietarios de solares tendrán la obligación de construir de dentro de la alineación 
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de las sendas de paso que se encuentran entre sus propriedades una vereda de 
tránsito peatonal. 
Comentario. –
Estas disposiciones tienen como finalidad:
1) Valorizar el tránsito de peatones independente del de vehículos.
2) Evitar el concepto de que las casas tienen un frente y un fondo, propendiendo 
a la valorización de las cuatro fachadas. Esta forma de encarar este asunto llevará a 
la mente de los propietarios a implantarse en forma más completa. 
Los árboles. – 
1) Los propietarios tendrán la obligación de conservar las especies naturales en 
su proporción de un arbolo a cada cien metros cuadrados. 
2) Este caso que sus solares no están poblados por estas especies tendrán la 
obligación de plantar arboles hasta llegar a esta proporción indicada.
3) En el poblado de las Cumbres se eleva a la proporción indicada a un arbolo 
a cada 50 metros cuadrados.
Comentarios. – 
Esta clase de obligación tiende a hacer de Villa Serrana un verdadero lugar de 
esparcimiento donde la naturaleza humanizada y los agreste quedan en presencia 
pudiendo llamarse naturaleza humanizada la realizada por medio de estas 
plantaciones artificiales, y la agreste la que ha de llegar en las quebradas….. Sobre 
estas obras tendientes a crear un jardín en gran escala puede decirse en general que 
en ellas cubres han de plantarse los arboles de gran embargadora y ten las faldas los 
medianos y pequeños sobre todo aquellos que se visten a numerosas flores. Esto no 
significa que también en las faldas no pueden existir aquellas especies de gran altura, 
sino que han de ser menos numerosas y las quebradas las especies naturales en su 
orden propio. 
Las quebradas. – 
Para el cuidado de la flora natural en los terrenos adyacentes a las quebradas y cuya 
demarcación se establece…
Instalaciones sanitarias. – 
….
Comentario general. –
Todos los reglamentos que anteceden quieren establecer entre los líneas de 
implantación sobre el lugar las elevaciones o construcciones y el paisaje circundante 
actual y el futuro a crearse. 
IV. (Não legível) 
1) Desorden…
2) Ruidos…
3) Descojas
4) Quemas…
5) Canteras. Las pequeñas canteras son causa de fealdad por lo tanto existirá 
la obligación de curar estar heridas para que su superficie se incorpore al campo. “se 
confeccionará el vestido de la esterilidad.”  
6) Cables colgados. Los cables colgados tendrán un tratamiento especial, 
incorporándolos en lo posible al paisaje a no ser que puedan hacerse subterráneos.
Queda prohibida la colocación de antenas para radio que sobrepase la altura de lo 
sobre los techos. 
7) Molinos de viento. Queda prohibida la instalación de molinos de viento….
8) Anuncios. Queda prohibida la colocación de anuncios con fines privados de 
propaganda…
9) Animales sueltos…
Comentarios. –
Abercrombie, urbanista, inglés, trata las aspiraciones para preservar  la campaña 
de alto raciones que conducen e su desfiguramiento planteando una política de 
protección tendiente a tal fin.
…
Ruidos, desorden, descuajes, quemas, caminos mal trazados, plantaciones mal 
ubicadas son hechos que deben evitarse además de todo aquello que no este de 
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acuerdo con una gran civilización deseable. 
Es de notar que en los de orden definitivo están los constructivos urbanísticos e 
arquitectónicos que no pueden encausarse por medio de ordenanzas al no poder 
estar interpretar las realidades plásticas posibles siendo este género de creación 
infinito y no definible por palabras escritas. 
Sin embargo, pueden estructurarse una serie de puntos de vista que dan unidad al 
conjunto proponiendo una serie de principios dentro de los cuales se encuadran las 
soluciones a realizarse.
(3) Otras ordenanzas.
Escurrimiento de agua
1) Los propietarios no podrán alterar los escurrimientos de agua 
4) El escurrimiento de las calzadas de transito se afectara por líneas naturales 
del terreno que deberán quedar libres. 
Comentarios. – 
Estas disipaciones tienden a no modificar fundamentalmente la estructura de los 
escurrimientos base de la manera de estar distribuida la vegetación. 
Las quebradas. – 
La compañía Villa Serrana cuidará flora natural en los terrenos adyacentes a las 
quebradas y cuya demarcación se establece. Propendiendo a que ella se fortalesca 
y no desaparezca. Jardín botánico de un gran interés publico que debe permanecer. 



281

ARTIGO DE AUTORIA DE VILAMAJÓ SOBRE A NECESSIDADE DE 
HUMANIZAÇÃO DA CIDADE MODERNA

[Ideas generales acerca de la necesidad de humanización de la ciudad moderna.]

En toda época existieron hombres que querían volver atrás – anatemizaban el 
presente y el posible futuro derivado de este, por ello fueron condenados muchos 
hombres de clara inteligencia ([a los cuales]) juzgados y ejecutados ([y)]) por seres 
inferiores.
El momento actual es revolucionario a todas luces, la masa espera su felicidad de la 
máquina, mejor dicho, de la técnica.
Es por intermedio de esa técnica que la masa cree que le va a ser posible aspirar a 
algo (le) llama sus necesidades.
Esa masa cree hoy que es el capitalismo que le cierra el acceso a esos bienes que le 
han de producir su felicidad.
Esta actitud tiene como defecto el mirar hacia fuera, buscar en otro lado, que en el ser 
humano mismo las soluciones, de sus necesidades.
Es verdad que la humanidad se encuentra rodeada de cosas prodigiosas, el oído e 
la vista ya no están limitados a lo próximo, han adquirido la posibilidad de abarcar el 
mundo entero y se puede hacer renacer el pasado en forma casi perfecta.
No estamos lejos que todos los sentidos tengan esa posibilidad y que se pueda gustar 
del último pescado cocinado por el último Brillat Savarin y que se nos dé en forma de 
imponderables el tacto de la mejor piel femenina algo prodigioso.
Las piernas han adquirido velocidades siempre crecientes y estamos muy lejos de 
aquel ser que en Maratón llevó ([las noticias el relato de la batalla]) las cosas vistas y 
oídas de la batalla con sus propias piernas.
Frente a todo este panorama está la Arquitectura que no ha variado de manera de ser 
y que se refiere al ser en sí mismo. Es el continente del hombre, de sus gestos y de 
sus ideas, de un hombre que podemos decir que no ha variado, ni como ser pensante 
ni físicamente.
Como ser pensante no ha variado – pues después de haberse planteado el primer 
problema podemos decir que todos los problemas estaban ya implícitos en esa 
primera pregunta y el devenir solo es un desarrollo, pero no algo nuevo.
Como ser físico la estatuaria antigua nos muestra figuras iguales a las nuestras y 
aunque no existiera esa estatuaria estaría la arquitectura (o algunos utensilios) que 
por otro camino nos revelaría la escala humana.
Pues bien, en el vivir colectivo a ese hombre que permanece en el tiempo tal cual es 
([nosotros]) se le dedica muy poca atención.
La ciudad como obra de arquitectura dedicada a una multitud organizada es 
completamente defectuosa.
El hombre en la mayoría de sus lugares se encuentra arrinconado por las máquinas.
En la calle sólo dispone de una estrecha vía para el andar por sus medios y está a 
cada trecho cortada por otras vías de máquinas.
Alguien podría afirmar que esta es una solución transitoria y que la rapidez de 
invención no ha dado tiempo para adoptar las soluciones adecuadas.
Se podría decir que ([los espacios libres, que]) la adquisición de espacios libres, de 
soluciones de edificios, en altura de calles a distintos niveles y para distintos usos 
mitigaría o arreglaría los inconvenientes actuales pero se puede afirmar que todo 
ello duraría muy poco, las máquinas, lo hemos aprendido que así como el hombre 
permanece (pract.) invariable ellas se transforman muy rápidamente y las soluciones  
entrevistas no llegan a implantarse cuando el problema ya ha variado, pues existen 
otras máquinas.
Esta manera de ser del problema tiene una contestación y es separar las cuestiones 
por un lado las máquinas y por otro lado el hombre.
Construir la ciudad del hombre y separada de los espacios para las máquinas.
En principio esta solución está ejecutada pues una manzana de edificios es una ciudad 
para el hombre en sentido incipiente pues su superficie está exenta de máquinas y los 
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edificios internamente son a escala humana.
Cuando digo en estado incipiente no quiero decir que bastaría hacer manzanas 
monstruos alejando las máquinas para llegar a la solución de la ciudad del hombre.
No – La arquitectura como las otras bellas artes – tiene otra misión que la simple y 
escueta de albergar al hombre sólo o en colectividad y de dar cabida a sus gestos, ha 
de ordenarse de tal manera que el hombre se reconozca en ella como ser viviente y 
reconozca además al decir de Bacon como ha vencido a la Naturaleza sirviéndose de 
ella. Esto es la proporción, supremo secreto de la Geometría artística.
La ciudad del hombre estaría regulada por la Geometría, la creación más pura del 
cerebro humano, que usada por en la Arquitectura crea el monumento, obra del 
hombre que podemos decir rivaliza con las montañas y nos proporciona igual que 
ellas el sentido de grandeza. 
([Cuando digo]) estaría regulada por una Geometría – Es evidente que existen formas 
que son peligrosas pues en el fondo de sus perspectivas puede ([entronizarse] 
(colocarse) un hombre que desvíe el sentir de sus oyentes hacia fines personales.
[Seis hojas manuscritas sin firma y sin fecha del Arqº Julio Vilamajó, en archivo de la 
Sra. Mercedes Pulido de Vilamajó]
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RASCUNHO DO DISCURSO PRONUNCIADO SOBRE O PROJETO DE 
VILLA SERRANA DE AUTORIA DE VILAMAJÓ

Borrador del Discurso pronunciado sobre el Proyecto de VILA SERRANA por el Señor 
Arquitecto Vilamajó.

 En primer término, en la maquete, and como principal punto principal punto 
de interés se ven las entradas al Campo. La primera conduce directamente a la parte 
principal del campo, y por la calle principal se llega a la localidad conocido por 
el “Campo de Golf”. Como es Natural, está situado en valle más grande de todo el 
terreno. Para llevar a cabo la obra de construir un campo de golf, hay que disponer 
de un valle de cierta magnitud, y se desarrollará teniendo en cuenta este valle. Se ha 
nombrado el Valle Grande. También tiene su nombre castellano de Valle de la Alegría. 
El Arroyo se creyó conveniente nombrarlo de nuevo, siendo ahora el Arroyo Miraflores 
– nombre mui adecuado. 
Hay otra cosa que tomar en cuenta, que son los ÁRBOLES. La foto aérea presenta 
en escala todas las partes del monte. La distribución se puede apreciar. Hay (?) 
Candelones, Laureles, Eucaliptus, etc. y cantidades de plantas demasiado numerosas 
para mencionar por sus nombres. Hay que repoblar la parte de (?) Tal que se despobló.
 CAUCES DE AGUA- Para nuestro programa dependemos de una naturaleza 
de este tipo,
              y siendo el agua de vital necesidad para la vida, el cauce, por onde, es de 
mucho interés.
 Hay el Arroyo principal, Miraflores, y pequeños canales fluviales, y hay otros 
que no               tienen nombres, ya que la totalidad se seca.   Por consiguiente, es 
necesario establecer, con represas, una fuente de agua.
 COLOR- El campo en general es oscuro. Nos faltan plantas de tonos claros. 
Al     otro lado del cerro, hay la (?) Caroba, de follaje claro. El efecto oscuro de las 
plantas contra el gris de las piedras – en ciertos lados hay pasto siempre este verde 
forma un contraste agradable. Las manchas verdes, que duran aún en tiempo de 
seca, dan esa alegría que indujo a darle a la localidad el nombre de Valle de la Alegría.
 QUEBRADAS- Las principales quebradas se llaman “Los Caños” – “La 
Leona” – “El Boquerón” y “El Barracón” y aparte de sus ventajas naturales, como por 
ejemplo la Luz, tienen mucho más. Especialmente para ver. A ciertas horas la gente 
aprecia el paisaje – por ejemplo, al final de la tarde. Hay que tener esa condición en 
cuenta para la división. A las 7 de la tarde, que tengan panorama agradable. Hay que 
estudiar la forma de aporcionar el suelo. Ciertos lados son indicados a la caída de la 
tarde. Muy interesante – se ve el iluminado.
 VIENTOS- Tenemos que tener en cuenta también los vientos. Calor y frío. De 
Sud son los vientos fríos. Las laderas que dan al norte son las calurosas. Tenemos de 
todo. Hemos elegido una ladera sin viento de lo más agradable.
 ELEMENTOS GENERALES- Cauda del proyecto. Los trabajos de 
relevamiento con Ing. Bernasconi. De los Militares. Bernasconi era absolutamente 
imprescindible. Ya que era necesario tener una noción exacta de todos los puntos del 
suelo – elevación – como referencia para la posterioridad.
 El terreno alto por el medio está todo dividido por mojones. Todo este 
trabajo de división de caminería – problemas como del represado de agua potable e 
instalaciones sanitarias, tenían que resolverse, y para eso hay que tener buena idea. 
No conviene el aljibe.
 Esas tres fases primordiales se resolverán según las condiciones naturales 
y con fotos como base de estudio.
 La primera cosa. Actualmente hay campo selvático. Una parte de esto va 
a ser humanizado o domesticado. Optamos por la naturaleza selvática ya hay que 
mantenerla en todo lo posible. Las composiciones de división están bien adheridas a 
la tierra. El eje de la composición de luz – llamado Barrio --- el eje de esta colonia y 
la otra composición de casas, caminos e instalaciones y vistas, serán absolutamente 
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adheridas al terreno. Conste por otro lado la estructura longitudinal y los caminos 
también se cambian.
 CASUALIDAD TOPOGRAFICA – Hay una sangradura en preparación 
conveniente para trabajar los pequeños vallecitos por los fondos. 
 Lo interesante es transitar por los fondos y las casas aparecen arriba. Servirá 
para economía de construcción. Cajas, etc. por los tajos, en donde ha sido posible 
en estas localidades. Los demás se adaptarán en forma de cerros. Se ha seguido la 
forma de la naturaleza.
 COMUNICACIONES - No hay una sola categoría, no se piensa en caminos 
ni carreteras. Eso traería aparejado dificultades. Habrá siempre caminos principales, 
segundarios y de tercer orden. En cinco formas: -El paseo – La Rivera – Las Cuestas, 
Las Sendas y Los Tajos. Recuerdos de Madrid y sus formas españolas. Cada una 
de estas cosas tiene su carácter y pavimento distinto. Solamente hay dos que serán 
costosos. Y de éstos sólo la cuesta va a costar mucho. Los demás se pueden realizar 
las obras económicamente, haciendo pequeñas obras estrictamente necesarias por 
el agua. Los caminos cruzarán de lado a lado del agua.
 LAS CUESTAS – Se nota de la maquete que sirven para ir de los puntos 
bajos a los puntos altos. Los caminos causarán trabajo por las piedras. (El Sr. Arq. 
Mostró unas fotos de diario para ilustrar el tipo el tipo de caminos entre cuestas que 
indicaba – siendo éstos en escala mayor y portugueses).
 EL TAJO – El tajo tuvo otras consecuencias. No se pueden vender pozos. 
Fue conveniente para la venta. Otro problema es:
 EL VALLE:  Aparente con alturas no muy grandes. Para dar una impresión, 
debido a que el valle no tiene una superficie muy grande, se ha hecho uso de las 
alturas bajas y medias.
PROBLEMAS DE EJECUCIÓN SANITARIAS - En primer término, el campo es 
limitado. Esta es la causa principal de no poder llevar compradores. Se creía que iba 
a ser más complicado, pero luego de hacer consultas, va a ser sencillo. Las obras 
de saneamiento serán por cuenta de los compradores. Cuando llegue a un límite 
el público, se harán obras sanitarias. Por cada propietario no va a ser muy caro – 
unos $ 500. – cada uno – pero se pagarán en forma de pequeñas contribuciones, 
resultando una gran cantidad en total. Pozos sépticos individuales. Para proceder de 
acuerdo con la ley, y prescindir de la necesidad inmediata de hacer obras sanitarias, 
se presenta un proyecto futuro. He consultado al Arq. --- Arrocena y no obligarán a la 
compañía a hacer las instalaciones. Se harán pocas instalaciones en forma corriente. 
Según la densidad de la población se encararán las obras.
 EL AGUA - Hay dos clases de agua. El agua decorativa del lago, sobre el 
Valle de la Alegría. Para tener un lugar interesante como Centro. Pero hay que tener 
agua doméstica. Están previstas dos pequeñas represas. En lo alto, más allí que los 
lugares habitables. Se instalarán pequeños bomberos. Se instalarán tanques para el 
servicio de varias zonas. Tres puntos altos se fijarán para servir todo. Queda para ver 
si hay surgentes. Esta agua habrá que filtrarla para hacerla potable – también en el 
caso del agua surgente, pero el surgente será más sencillo para hacerla potable.
 OPERACIONES DE DIVISIÓN. –
 CAMPO DE GOLF - Sobre la base de un verde natural. Será un maravilloso 
campo, más grande de todos. Abarca 37 hectáreas de campo sobre el lago.
 HOTELES -    Se piensa que será mejor establecer dos y no uno sólo. Uno 
será de tipo económico y el otro de más categoría. El primer hotel se instalará en 
un lugar agreste sobre las rocas. el otro sobre la parte más noble – es decir sobre 
el Cerro de Buena Vista frente al Campo de Golf. Está en la parte dando hacia el 
oeste. Estas partes son rocosas, grises, obligan a mirar hacia lo agradable. Habrá 
parque de niños y natación en el lago; tenis; caballos y canín tal como diversiones. Se 
puede caminar y ver aspectos nuevos continuamente durante un tiempo mínimo de 
una semana. Es muy superior a otros lugares de turismo. Nuestro propósito es vender 
panorama. Hay lugares de gran belleza.
 PÚBLICO ADMINISTRATIVO – Está en pleno centro. Taller Mecánico. 
Carpintería, Servicios pequeños y grandes. Puesto aquí formarán el eje de todo en el 
futuro. Punta de vista de divisiones no interesa fundamentalmente.
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 LUGARES DE VENTA - Valle Grande- Laderas – Sur – Norte, constituyen la 
parte principal de ventas. Sobre la quebrada, ambos lados. Grandes superficies. En 
las demás partes serán pequeñas divisiones. No se pueden fijar los grandes metrajes. 
Divisiones serán de 1500/3000 metros. Las divisiones de 500 metros, de las cuales 
hay una cantidad, serán estrictamente de 500 metros.
            Volveré sobre la parte principal doméstica. No se puede dividir todo, primero por 
su estructura. Las Laderas se pueden dividir más exactamente. Las partes altas de los 
cerros no se pueden dividir. En Punta del Este, por ejemplo, hay distintas divisiones de 
playas, etc. Yo habría hecho divisiones pequeñas, dejando gran cantidad de campo 
para uso en común, al natural, salvación. El ideal sería pequeñas divisiones muy 
taras - dejando la cantidad para uso común. Hay algunas restricciones que tienen 
que quedar por la ley. Por ejemplo, tienen que quedar 150 metros para la expansión 
necesario de un barrio y el agua.
 Parte del bosque quedará para uso público, y otros sectores quedarán a 
disposición de la compañía, como reservas para ventas futuras. Es de esperar. Así 
quedará una buena parte vendible, para venta después a experiencia.
 También hay que pensar en las ampliaciones de propiedades que se 
acostumbra a hacer – en momentos oportunos, no actuales por los compradores. No 
conviene dispersar los compradores o nunca será un centro poblado. Casi la totalidad 
del centro está ya vendida. Luego la compañía tendrá más experiencia de compras y 
sabrá vender.
 GRUPO TÉCNICO - Ing. Gil  (?) y otro. Carácter de asesor. Su asesoría 
es muy necesaria, y es garantía que tiene que tratar con otros profesionales 
especializados. Entra con su consejo y orientación.
 Hay que resolver: -
PROBLEMAS TÉCNICOS. –
1°.        Ejecución de caminos. Es mejor pagar a un técnico que lanzarse a hacerlos.
 Un técnico economiza el costo. Hemos tenido la suerte de encontrar un Ing. 
De Municipio. Este hombre tiene plenos conocimientos. Vive en Minas desde hace 18 
años y conoce los recursos del lugar.
2° Sanitarias. - A cargo de este proyecto hay otro Ing. A. --- y en primer término De 
Santiago. Tendremos que hacer consultas para estar de acuerdo con las condiciones 
de la ley.
LOS PASEOS.  Son 5 kilómetros. Avenida entre árboles. Gran Parque. Punto principal 
de llegada. Los árboles se colocarán en líneas rectas y serán y serán del tipo más 
grande posible, para dar la impresión de gran avenida recta.
 El valle está ocultado por las laderas – que se presente de improviso. Se han 
proyectado muro y mirador. El muro dar la idea de lugar habitado. Da mayor sugestión 
– los hombres están allí. Crear impresión de habitado – la idea de la sociedad.
LAS LADERAS. – Por el arroyo, lago, etc. 2,800 kilómetros.
CUESTAS. – Ladera caminera al sud. Otra al norte y demás, 9,600 kilómetros.
SENDAS. – No conviene hacer pavimento en debida forma, sino arreglar para que 
se pueda caminar en mal tiempo, dejando el campo al natural – 11, 150 kilómetros.
TAJOS. – Pequeñas comunicaciones – hay 6 kilómetros.
 Es decir que en total hay 34 kilómetros de caminos. Ud. se asombraría del 
número de frentes – hay más de 680 – yo pienso mil frentes. Pero en realidad es 
poco. Es la totalidad de todos sectores de vías de comunicación – en tres categorías 
– la tercera sendas y tajos. 34 kilómetros parecen mucho, pero no incluye el camino 
saliendo de kilómetro 145 al k. 152 – se puede decir carretera, Dentro del campo hay 
otro tipo de caminería. Sin embargo, ya que no van a ser carreteras de velocidad, el 
costo saldrá más barato que $ 250.000. Consisten en comunicaciones – el compás 
será lento.
 Los cerros dividen la propiedad. El Arroyuelo – Laguna Marín – El Atlántico. 
Camino Marco de los Reyes (Referencia a Caballos).
 Previese en la loma una especie de túnel – pensamos cortar y luego cubrir. 
Tiene gran importancia para pasar de una quebrada a otra. Un istmo – sería una 
lástima romperlo – se dejará intacto, pero se agrega un túnel para interés. No costará 
nada en circunstancias favorables. Se puede conseguir de la cantera la piedra 
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necesaria, y en este lugar hay menos transporte. Tampoco se precisa mucha piedra y 
por ende el proyecto se factible. Se puede cubrir una distancia de 32 metros con arco 
de ladrillo – pero para poco transporte y economía, es mejor trabajar con elementos 
del campo. Hay que adaptarse a la ley natural. Sin embargo, hay una parte donde 
será posible hacer ladrillos.
PARTE ECONÓMICA. – El Señor Pfeiff tiene un estudio hecho. La cuestión de las 
represas está bajo estudio, para no cortarle el agua del vecino. El código trata de 
corrientes de más de 100 metros por segundo. Tenemos 14.000.000 de metros 
cúbicos y no vamos a precisar de más de 700.000. El suministro quedará mejor por 
medio de cañerías. El suelo es impermeable y la laguna siempre queda el mismo 
nivel. Hay mucho suelo granítico - el valle es de lava. 
 En principio se piensa en represas por no tomar mucha agua o, por la 
mucha profundidad. Hay que recurrir a agua superficial. Tanques arriba de casas son 
antiestéticos, y permitirán únicamente escondidos. 
 Se verá si es posible se generar electricidad en la Cuenca Mamaraja (?) Pero 
en esta cuenca no se puede hacer bajar el agua, porque tendríamos un resultado muy 
feo. Un tipo de resaca se quedará en lugar de pasto. Además, tendrían que hacer 
bajar mucho el agua para conseguir energía. La altura de la represa va a ser de 12 
metros. El agua está encajonada. Sistema de tierra – hay un modo técnico para evitar 
que el agua filtre. Una pequeña mampara con arcillas impermeables para hacer un 
muro central.
 El muro será barato – vertedero de mampostería de piedra con compuertas 
de corrientes de agua que entra y sale. Se busca un equilibrio – con libre vertedero – 
evaporación fácil, de calcular. Absorción es más difícil. Se cuenta entre lluvia y lluvia. 
De acuerdo a los ciclos habrá un pequeño problema. En el pasado han pasado tres 
meses sin lluvia. Pero nunca faltará agua. Las lagunas son muy profundas y hay 
pescado.
 ¿Que será el área que se puede dejar para la población? Un cálculo se 
ha hecho de 170 hectáreas, como primera etapa. Se dejará un 5% para permitir 
aumentar. Hemos presentado una solicitud ya a ---- por el asunto de las represas. La 
presencia del agua es muy linda. Hay varios miradores. Buena Vista. Montesecas. 
Cubrir una quebrada. Lugar dominante de un sector – represa todo al natural.
[7 hojas dactilografiadas sin fecha y sin firma del Arq° Villamajó, pertenciente al 
Archivo de la Sra. Mercedes Pulido de Villamjó]
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ANOTAÇÕES DE VILAMAJÓ SOBRE O PLANO PARA PUNTA BALLENA

[Notas sobre el plan para Punta Ballena del Arq° Bonet]
B. La composición playera de Punta Ballena (presenta) ([es]) en la actualidad 
como ejecución y como plan, un punto de verdadero interés.
 Las ideas que han guiado al Arq° Bonet están plasmando una obra llena de 
interés y belleza – ejecutada con la amplitud que requiere el sitio – ([de sus valores]) 
he de tratar expresar([los]) sus valores.
1 B. La Playa.
   1 los valores de organización.
   2 los valores arquitectónicos.
1 – El no haber interpuesto una gran vía de tránsito entre el poblado y la playa da 
a este conjunto una tranquilidad propia para desarrollar una vida en relación con su 
destino.
Zona sin transito mecánico, tranquila y placida por su configuración natural, siendo 
necesario insistir con ([en]) la importancia de esta ausencia en un lugar como este 
destinado al esparcimiento.
 ([Creo que esta disposición es verdaderamente])
Creo que haber llevado a la práctica ([en un lugar]) esta disposición ([es uno de los 
aciertos de este proyecto]) que llena ([un sentir general]) una manera de sentir los 
([valores]) humanos es uno de los valores del proyecto.
2 – Las dunas arboladas, la faja verde que ([separa]) une el plano del fondo con la 
playa, crea una ordenación de valores
2 B. Los elementos verticales en el fondo con las columnas menores de los 
troncos soportando la masa verde oscura del follaje, el plano suavemente inclinado 
cubierto de verde, acera que margina la extensión de la playa de un rubio casi blanco 
son los valores arquitectónicos que lindando con el mar han acentuado los valores 
([naturales]) del lugar ([al]) siguiendo las líneas naturales y establecidas.
 Playa que se ha de vestir con la presencia humana libre de obstáculos.
Zona interna.
Podemos llamar zona interna a la parte que se encuentra entre la pared calada 
formada por los árboles en el plano detrás de la playa y la gran canalización que da 
paso al tráfico rápido.
Zona ocupada por  una fracción del bosque que cubre Punta Ballena.
 ([Esta zona con sus medios de])
Zona de habitaciones donde los trazados no hacen Perder la noción del bosque 
y siempre se encuentra el habitante frente a esa sugestión tan viva que tienen los 
árboles de gran fuste, penetrando la visión marina por grandes ventanas abiertas en 
una masa boscosa.
 Zona intima para vivir, siendo de desear que esta intimidad no se pierda por 
elementos perturbadores.
 ([Creo que]) las casas dentro de este ambiente debieran ejecutarse 
sumándose al paisaje de colores verdes, marrones, azules, grises, rojos oscuros con 
toques de blanco color de arena soporte de todo este conjunto.
 ([Esta forma]) La forma ya establecida por Bonet y su prosecución adecuada 
hará de este sitio otro lugar.
 ([Punta Ballena guiada por Bonet])
 ([ El Plan de Bonet para Punta Ballena])
 Bonet en Punta Ballena.
 Es de interés de destacar su obra.
La obra de Bonet en Punta Ballena es francamente ([elogiable]) destacable sus 
concepciones dentro de un espíritu que ([expresan tienden]) tendientes a expresar 
nuevas maneras ([ de vivir enfocar la vida]) de organizar la vida han plasmado en una 
obra llena de interés.
 ([Ejecutada con la amplitud que requiere el sitio he]) 
Los R.
            ([La no existencia del])
 ([ la no])
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Las instalaciones eléctricas elementos siempre disonantes han sido eliminadas al 
hacerse subterráneo este tipo de instalación, precauciones que revelan respeto por el 
ambiente actual y futuro: obra que como realización se debe destacar por el esfuerzo 
que ello representa.
 La arboleda.
Plantada por un hombre y que la naturaleza con su lento trabajo ha ([hecho]) 
transformado en precioso bosque es un objeto que no se debe destruir sin ([objeto]) 
un fin elevado. ([ o de])
 ([ Podemos decir que en]) En Punta Ballena han sido usados para producir 
un bello vivir y no han sido destruidos sin objeto elevado.
 Las proporciones.
 El bosque ya existente plantado hace años ha proporcionado a Bonet la 
masa en altura para hacer del conjunto una obra que desde su principio ya tiene un 
carácter arquitectónico.
 Los cortes hechos en esta masa tienen proporciones felices, los anchos 
cortados y las alturas existentes se combinan en proporciones que ayudan a percibir 
y acrecientan el encanto de la masa arbolada.
 La realización.
 Una obra de esta naturaleza tenía que tener una realización a la altura del 
ambiente y de los medios manejados.
Esto está bien logrado, las calzadas de hormigón de un color ([apropiado]) que encaja 
en la totalidad local, amplias y de proporciones bien logradas son soluciones ([que]) 
que tienen la jerarquía necesaria.
2.1 Tranquilo de la alegría de vivir no estará ausente.
[Borrador manuscrito sin fecha y sin firma del Arq° Villamajó, perteneciente al Archivo 
personal de la Sra. Mercedes Pulido de Villamajó.
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RELATÓRIO DO ARQUITETO BONET AOS DIRETORES DE PUNTA 
BALLENA S.A. - NÚMERO 01
Punta Ballena, 20 de febrero de 1946.
INFORME DEL ARQTO. DIRECTOR AL DIRECTORIO DE “PUNTA BALLENA S.A 
“ - N° 1.-
En el momento de dar por terminadas las instalaciones de las oficinas y de mi propia 
vivienda em Punta Ballena, y considerando salvado el período inicial de orientación y 
organización, tengo el honor de dirigirme a los Sres. directores para informarles de la 
situación en el momento actual de nuestra organización y de nuestras obras.
1°. -  PRIMERAS OBRAS. - Se han terminado las obras de transformación y 
ampliación de una vieja casa conocida como “Casa Blanca”, destinadas a convertirla 
en la vivienda del Arto. Director, una vivienda permanente para un empleado de cierta 
jerarquía, un gran local para oficinas y el estudio de Arquitectura.
Esta reforma se ha hecho con un criterio equilibrado entre el mínimo costo y la dignidad 
de la obra, teniendo en cuenta que es la administración central y la única presencia de 
la Sociedad en Punta Ballena.
La instalación del estudio y de las oficinas se ha hecho a base principalmente de 
muebles y útiles traídos de mi estudio de Buenos Aires para ese fin. Se ha construido 
en Maldonado algún mueble auxiliar y se va comprando el material necesario e 
indispensable.
Se ha adquirido un pequeño equipo electrógeno de 12 voltios con 2 baterías, 
solucionando así el problema de la luz. En cuanto el agua, se ha obtenido el derecho 
de uso de la perforación que pertenecía a la propiedad Lussich y que actualmente 
es propiedad de Doña Ivanah Lussich de Rossi. Este derecho será documentado, de 
acuerdo a las bases establecidas entre dice Sra. Y el Dr. García.
2º.- ORGANIZACIÓN DE GUARDABOSQUES E VIGÍAS. - Uno de los primeros 
problemas planteados y de cuyo estudio me ocupo más adelante, es el cuidado de 
nuestro bosque contra incendios. Para eso, y aparte de otras precauciones, se ha 
organizado un eficaz servicio de guardabosques y vigías que ofrece las garantías 
necesarias. Se ha instalado en la Glorieta, lugar que ofrece la máxima visualidad sobre 
todo nuestro bosque, un servicio permanente de vigías, desde las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la noche, es decir, las 15 horas de luz. Se va a colocar en la misma 
una sirena de mano para el caso de alarma. Además, se han previsto siete puestos 
de guardabosques estratégicamente ubicados, que protegen todo el recorrido de las 
carreteras y la playa. Este personal tiene órdenes severas en cuanto a no permitir la 
entrada al bosque sin el permiso correspondiente.
 Completa esta vigilancia un sereno que cubre las horas que dejan libre 
los vigías, o sea desde las 20 a las 5 horas y durante el día un peón que cuida la 
entrada al bosque y acompaña a las visitas a la Glorieta. Además, por intermedio del 
comandante del Puerto de Punta del Este, señor Zonicán Rodríguez, se ha obtenido 
la colocación de un puesto de policía marítima, habiendo designado un marinero que 
cuida la playa con la autoridad que le da su situación oficial.
 Todo el personal, excepto el marinero, dada la poca prestancia natural de 
este peonaje, y la importante misión que se les encarga, será uniformado con toda 
sencillez. El sereno será además dotado de un arma, dado el gran número de peones 
que por diversas circunstancias han afluido a la zona.
3°. - COMPRAS. Se ha comprado una cierta cantidad de útiles de trabajo para la 
limpieza del bosque y el trabajo de guardabosques: Caballos, palas, hachas, etc.
4°. - LUCHA CONTRA INCENDIOS. – después de varios asesoramientos, he podido 
establecer con una cierta claridad, el modo de encarar este problema, que considero 
fundamental.
 Todas las opiniones coinciden en que las medidas realmente eficaces son las 
preventivas y en segundo lugar las de ataque rápido, ya que apagar un incendio recién 
iniciado es cosa fácil, mientras que atacarlo en su apogeo, resulta casi imposible.
 A continuación, expongo el plan que creo se debería adoptar y que sintetiza 
una serie de opiniones, de consultas y de ideas personales.
a) medios preventivos:
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1.- Vigías permanentes en horas de luz y em lugar de máxima visualidad (sistema ya 
adoptado). -
2.- Eficaz organización de guardabosques (ya adoptado). -
3.- Buena señal de alarma (sirena). -
4.- Limpieza del bosque, especialmente en los caminos, impidiendo el estacionamiento 
de ramas secas, etc. (en ejecución). -
5.- Plantación de árboles no resinosos en los caminos. 
6.- Abrir cortafuegos, o sea caminos suficientemente anchos para sisar el bosque em 
zonas. Esta prevención no se podrá tomar hasta la ejecución de los diversos planes 
de urbanización, ya que dichas  aberturas deben formar parte del sistema 
urbanístico. -
7.- Instalación de un teléfono entre el puesto de los vigías y la administración. -
8.- Establecer un plano de propiedad dividido en zonas para facilitar la  
determinación del emplazamiento en cualquier iniciación de incendio. -
b) medidas de ataque y material necesario:
El plan de ataque ha sido concebido em forma de tener cubierto por el material 
principal todo el bosque.
Teniendo en cuenta la forma del mismo, se precisaría una motobomba de 1.500 litros-
minuto, montada sobre 2 ruedas de automóvil en forma de remolque, de manera que 
pueda ser llevada por un coche o la camioneta, al lugar necesario. 
Colocando un flotador especial en la alcachofa, o chupón de la bomba, se puede 
colocar la misma en el mar, de tal manera que no la perjudique ni el movimiento 
del mar ni la arena. Disponiendo de 1000 mts. de manga y 4 lanzas pulverizadoras, 
cuyo efecto se ve en la foto que se acompaña, podríamos proteger: la zona (A), 
abasteciéndose desde el mar, la (B) desde la Laguna; la (C) desde el lugar donde 
se está haciendo la perforación, la (D) desde los depósitos de la Casa Grande, 
quedando, solamente, la zona (E) sin abastecer. Para esta zona, he pensado en la 
creación de un laguito artificial, hecho en combinación con el plan de embellecimiento 
y urbanización de la zona.
De acuerdo al plano del agrimensor Cabezudo, trazado en vida de Don Antonio 
Lussich, coincidiría por aquel lugar uno de los antiguos lagos que se sacaron al tomar 
incremento el arbolado.
Además de este material, necesitamos para el ataque del fuego bajo, sisar zonas, 
etc., lo siguiente:
  Chicotes de madera y cuerda ...................................................... 10
  Palas .............................................................................................50
  Rastrillos .......................................................................................20
  Hachas grandes ............................................................................30
  Hachas chicas ..............................................................................30
  Trocadores ....................................................................................10
  Lanzas pulverizadoras ....................................................................4
  Gemelos divisores ..........................................................................2
  Boca descarga ................................................................................1
  Equipo para trabajo: sacos de agua, botas, sombreros ..................6  
De todo esto acompaño presupuesto de una casa que abastece el Cuerpo de 
Bomberos de Montevideo. El material sería el reglamentario, de manera que pudiera 
ser acoplado al de los Bomberos que viniesen en nuestra ayuda en caso necesario.
He dejado encargado al señor Olsondo en Montevideo, que pide presupuesto a otras 
casas para poder comparar precios.
Todo este material se puede adquirir en el momento, excepto la motobomba, para 
la cual nos dan un plano de 2 meses. Como estos 2 meses son todavía de gran 
peligro por la alta temperatura y la gran cantidad de público que llega a nuestra playa, 
se me ha ocurrido pedir en préstamo una bomba durante los mismos. Después de 
algunas averiguaciones, pareció que el Cuerpo de Bomberos Central podría hacernos 
dicho préstamo. Como nuestro director Dr. Carvallido es amigo del Jefe de Policía Dr. 
Véscovi, se ofreció para hacer la gestión, que ha dado resultado negativo por la gran 
escasez de material de dicho Cuerpo. Pero dicha gestión ha servido para que desde 
Montevideo se notificara al Jefe de Policía de Maldonado para que ponga a nuestra 
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disposición el Cuerpo de Bomberos y el material del mismo. A raíz de esta notificación 
me he entrevistado con el Alférez Rivero, Jefe de Bomberos de Maldonado, con quien 
he revisado el material de que disponen. Hemos hecho los arreglos necesarios para la 
mayor eficacia de su colaboración, el transporte de su material, etc. Hemos convenido 
en instruir al sobrestante Ferreres y a los capataces Juan Lobato y Jesús Martínez, 
para que puedan dirigir una cuadrilla cada uno em caso necesario. Para la semana 
próxima, probaremos en nuestra playa el material de que disponen, dándose a su vez 
una clase práctica a todos nuestros peones.   
Así pues, en resumen, mientras no dispongamos de nuestros equipos, debemos 
contar con el material del Cuerpo de Maldonado, siendo la circunstancia aprovechada 
para instruir a nuestro personal; pero para tener una protección eficaz, debemos 
contar en nuestro poder con los elementos de previsión y ataque rápido, para evitar 
demoras que son insalvables en estos casos.
5º- CARTELES. - Para aprovechar la corriente de turistas durante este verano y dar 
a conocer algo de nuestros planes, se han contratado una serie de carteles, para 
emplazar en el lugar que vamos a urbanizar como 1era. Etapa, dando algunos 
detalles, y además otra serie para situar en los límites y entradas del bosque.
Estos carteles deben colocarse el viernes 22 de febrero a primeras horas de la 
mañana.
6°.- REVISTA “MINAS”.- Teniendo en cuenta la gran cantidad de turistas que residen 
en Punta del Este y la enorme cantidad de ventas que se efectúan en verano, se ha 
creído necesario dar a conocer em dicho balneario nuestros propósitos, para lo cual 
y dado el escaso tempo de que disponíamos, se ha aprovechado la circunstancia de 
que la Revista “MINAS” publica todos los años un número dedicado a Punta del este, 
para publicar una nota em forma de reportaje con fotografías, ocupando 2 páginas y la 
portada. De acuerdo a lo prometido por el director de la Revista, además de los 5.000 
ejemplares ordinarios, tiran 5.000 extraordinarios, que se reparten gratuitamente en 
dicho balneario. Además, todos los artículos de dicho número son leídos por radio en 
audiciones sucesivas. 
7°. - OFICINAS DE TURISMO DEL URUGUAY. - Me he entrevistado con el director 
de la Oficina de Turismo del Uruguay, en Buenos Aires, quien se ha puesto a 
nuestra disposición para colocar fotos y leyendas de nuestras obras en los diversos 
escaparates que ellos controlan en Buenos Aires: el de su local y los de las diversas 
compañías de viajes. Creo que ese puede ser un método de propaganda eficaz y 
económico.
8°. -  PERSONAL. - Personal con que cuenta actualmente nuestra Sociedad en Punta 
Ballena.
a) Administración ..............................................................................1 empleado
b) Obras .........................................................................................1 sobrestante
c) Guardabosques y vigías .................................................................14 peones
d) Cuidado de caballos, etc. ..............................................................................1
e) Chofer, cuidado de motor, agua, luz, coche, camioneta, etc. .......................  1
(actualmente empleado del constructor de la Administ.)
f) Cuadrilla de limpieza del bosque .................................................... 1 capataz 
.........................................................................................................................6 peones
Cuadrilla de limpieza de la ............................................................................ 1 capataz
1era. Zona de Urbanización...........................................................................22 peones
De todo esto se acompaña planilla. Este personal cumple la jornada de 8 horas y el 
descanso semanal.
Los sueldos son: Capataces y peones especiales ...................$ 60.--
Peones en general ........................................$ 45.--
Peones menores de 18 años ......................... $35. –
Se está tramitando el seguro de este personal en el Banco de Seguros del Estado, 
ya que hasta ahora el personal de la Sucesión Lussich nunca había sido asegurado.
9°. - URBANIZACIÓN PRIMERA ETAPA. - de acuerdo a un esbozo del plan general 
de urbanización de toda la zona, que prevé todas las necesidades de un moderno 
centro turístico, se han elejidocomo 1era. Etapa en nuestra Urbanización, los 7 
solares contiguos de que la Sociedad dispone en la primera parte de la playa. Forma 
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una zona de 65 hectáreas aproximadamente con un frente al mar de 1.500 mts. Está 
situada entre la playa y el camino nuevo que une Montevideo y Punta del Este. Es una 
zona especialmente buena porque está unida a la playa al margen del camino de alta 
velocidad. A su vez todos los solares están muy cerca de dicho camino.
 Los Sres. directores ya conocen el anteproyecto que ha sido confeccionado 
para esta zona. Por lo mismo no me extenderé en su exposición, haciendo constar 
solamente que ha sido presentado a las autoridades respectivas, junto con un proyecto 
de modificación de las ordenanzas municipales, que contempla las características 
de nuestro proyecto y que reduce el porcentaje de superficie vial del 25% al 18%.  
Además, reduce la franja de playa prevista en 150 metros a 90 metros. Esto hecho 
evitará el peligro de la posible construcción en el futuro de una rambla costanera, que, 
como en el caso de Piriápolis, puede estropear definitivamente la playa y cambiar el 
carácter de la zona; además la Sociedad gana una franja de tierra vendible de 30 
metros por todo el largo de la playa.
 La Junta Departamental de Maldonado, después de largas deliberaciones, 
en algunas de las cuales estuvo presente el Dr. García y en otras yo mismo, aprobó 
el anteproyecto y la ordenanza, con la salvedad de que dicha aprobación fuese 
ratificada por el Poder Ejecutivo. Personalmente llevé el expediente de Maldonado 
a Montevideo y lo presentamos al Subsecretario de Obras Públicas junto con el Dr. 
García y el Sr. Mongay. El Ministerio formó una comisión formada por los Directores de 
Vialidad Arquitectura e Hidrografía. Esta comisión mandó a Punta Ballena un técnico 
especialista, después de lo cual aprobó nuestros planos con una pequeña salvedad 
sin importancia. Pasó después al Ministerio de Defensa Nacional, de donde ha salido 
sin la menor dificultad. Actualmente está a la firma del Ministro de Obras Públicas, 
del de Defensa y del presidente de la República. Con este motivo se ha celebrado 
una entrevista del Dr. García con el Subsecretario de Obras Públicas y otra del que 
suscribe, junto con el Dr. Raúl Jude, al ministro. Esta entrevista nos aseguró la buena 
disposición del ministro, pero todavía no ha sido aprobado definitivamente.
El anteproyecto ha sido mostrado, además, junto con el Dr. García y el Sr. Mongay, a 
las siguientes personas: 
Presidente de la República, Dr. Juan J. Amézaga
Ministro de Defensa Nacional, Gral. Alfredo R. Campos
Ministro de Obras Públicas, Sr. Tomás Berreta
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Rodríguez Larreta
Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Batlle Berres
embajador del Uruguay en EE.UU., Dr. J.O. Blanco Acevedo
10°. -  Nuestro anteproyecto ha sido preparado a base del plano general de la 
propiedad que trazó el Agrimensor Rodríguez Mujica en ocasión de la partición entre 
los herederos de Don A. Lussich.
Para el proyecto definitivo, así como para el cálculo de movimiento de tierras y 
desagües, y el estudio más económico de las pendientes de las pistas de automóviles, 
ha sido necesario el trazado de las curvas de nivel de la zona. Este trabajo ya ha sido 
realizado por los Agrimensores Gutiérrez y Herrera por contrato directo con nosotros.
A consecuencia de las compras que la Sociedad ha realizado estos días, se ha 
considerado conveniente, de acuerdo con los señores García y Mongay, conservar 
el anteproyecto, agrandando algo la parte central y correrlo íntegramente hacia el 
este, de tal manera que nos acercamos a la parte que actualmente se considera 
el centro de atracción de la playa (centro ficticio que se trasladará al eje de nuestra 
urbanización en cuanto se le dé vida a nuestro centro social) y además se evite casi 
íntegramente la zona quemada, difícil de vender hasta que esté repoblado.
11°. -  Una vez situada con exactitud nuestra zona a urbanizar, obtenidas las curvas 
de nivel y teniendo aprobado el anteproyecto por el Poder Ejecutivo (cosa que 
esperamos para estos días), resta por trazar el plano definitivo y el cálculo exacto de 
superficies de pavimento y solares.
Para estos cálculos, trazado de pistas y senderos en el terreno, amojonamiento de 
solares, etc., se ha pedido precio a dos firmas de agrimensores uruguayos. Tanto el 
precio (aproximado) de 50.000 pesos oro, pasado por los Sres. Herrera Y Gutiérrez, 
como el de 28.000 pesos oro pasado por el agrimensor Arteaga, nos han parecido 
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desmedidos, razón por la cual el señor Mongay me ha presentado en Buenos Aires 
el Ing. Ballester, que tiene un estudio de Agrimensura de reconocida capacidad. 
Habiéndonos pasado dicho Ingeniero, después de una visita al lugar, el precio de 
16.000 pesos argentinos, se le han contratado sus servicios para esta 1era. Etapa.
Para el lunes 25 de febrero espero en Punta Ballena al agrimensor ayudante del Ing. 
Ballester, con quien empezaremos el trazado definitivo de curvas para el cálculo de 
las mismas. Calculo que para fin del mes podrá dicho señor regresar a Buenos Aires 
con el plano a mi entera satisfacción, para calcular allí los polígonos y bases de su 
trazado sobre el terreno. Aproximadamente el 15 de marzo se empezarán a marcar 
las pistas de automóviles y peatones y para el 1° de Abril se iniciará el arrancado 
de árboles para dar lugar a la entrada de la empresa pavimentadora. Mientras se 
pavimenta, el agrimensor irá amojonando los lotes de tal manera que se puedan 
vender algunos solares este invierno, con el propósito de tener el verano próximo 
algunas construcciones ya realizadas.
12°. - PAVIMENTOS. - Se han iniciado las conversaciones con el director de una 
empresa de pavimentos de Montevideo (relación del Señor Mongay) que ha trabajado 
mucho por estas zonas y que, por consiguiente, conoce sus posibilidades. En principio 
él ha aconsejado el pavimento de balasto rosado que todo mundo usa en Punta del 
Este. Según mi criterio, nos es el pavimento adecuado a la categoría de nuestro 
balneario, aparte de que requiere mucho mantenimiento. He sugerido hacer pruebas 
de un pavimiento superior a base de balasto (en lugar de piedra), arena, que tenemos 
en abundancia en la zona, y cemento. Creo que se puede obtener un pavimento semi 
económico, de gran resistencia y de aspecto agradable. -
13°. -  AGUA CORRIENTE. – Después de diversas gestiones de orientación, creo que 
hemos encontrado el camino más seguro y serio para llegar a feliz término en esta 
importante cuestión.
A nuestro pedido hemos sido presentado para conversar de estos asuntos al Ing. 
Terra Arocena, director del Instituto Geológico del Uruguay, quien después de dar 
su opinión con respecto a mi consulta (conveniencia del agua de perforación o de 
la Laguna) favorable a las perforaciones, me ofreció la colaboración técnica de su 
Instituto.
Esta opinión coincide con la gran mayoría de mis consultados: Ing. Martinéz Bula, 
director de las obras de la Represa de Laguna de Sauce; Director de Saneamiento Ing. 
Sbárbaro; Ing. Gianoni, Jefe de Estudios y Proyectos de la Dirección de Saneamiento, 
Ing. Buquet, Jefe de Hidrografía del Instituto Geológico del Uruguay. -
Aquella colaboración fue pedida oficialmente en fecha diciembre de 1945, por solicitud 
presentada por el Dr. Carvallido y por mí.
El Ing. Terra Arocena encargó al Ing. Buquet hacer los cateos necesarios para 
determinar las condiciones geológicas de la zona. Después de una inspección general, 
con el Ing. Buquet se eligió el lugar conveniente para el primer cateo. Este lugar está 
situado aproximadamente en el eje de nuestra 1era. Urbanización, pero del otro lado 
del camino de vialidad, o sea dentro de la antigua zona proindivisa.
Se ha llegado a la profundidad de 27 mts., encontrando la segunda napa, con agua 
abundante. En estos días esperamos la llegada de una bomba de mano para sacar 
una cierta cantidad que sirva para los diversos análisis necesarios. El Ing. Buquet se ha 
comprometido a afirmar por medio de dicha bomba, la cantidad aproximada de agua 
siempre que no llegue a ser un gran caudal, en cuyo caso no haría falta determinar 
con exactitud. De acuerdo a su enorme experiencia, ya que ellos han hecho casi todas 
las perforaciones del país, estaríamos en una napa con agua suficiente y de buena 
calidad. En cuanto estos ensayos hayan terminado, estaremos en condiciones de 
licitar la perforación definitiva, incluyendo entre los llamados al propio Instituto, que se 
ha ofrecido para tal trabajo.
14°. - En cuanto el estudio del plan general de aguas corrientes (grandes líneas) y 
del plan detallado para la zona de la 1era. Urbanización, tenemos las dos siguientes 
soluciones:
Por una parte, disponemos del ofrecimiento técnico del Director de Saneamiento. Esta 
solución ofrece las siguientes ventajas:
a) el estudio sería gratuito para la Sociedad
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b) seguridad de un estudio técnico serio
c) seguridad de un estudio a gran escala
Los inconvenientes son los siguientes;
a) falta de seguridad en el plazo de entrega
b) solución cara como toda obra pública
Por otra parte, existe la posibilidad de encargar dicho estudio a un especialista. En 
este caso las ventajas serán las siguientes:
a) seguridad de plazo de entrega del trabajo
b) estudio hecho para llegar a la solución más económica, sin todas las 
exigencias de un organismo oficial. (Cuanto más experimentado sea el especialista, 
más económica puede ser la solución a que llegue).
Para el caso de que se adoptara esta solución, tenemos el ofrecimiento del Ing. De 
Santiago, técnico de reconocida solvencia, presentado al Dr. García y a mí por el Sr. 
Previtali.
Opino que los honorarios de un buen estudio están sobradamente compensados por 
la economía que se deriva del mismo.
Es nuestra intención que las líneas generales y las conexiones se hagan al mismo 
tiempo, de tal manera que los lotes, a ser vendidos, cuenten con agua corriente 
inmediatamente. Evitamos así, además, la rotura de pavimentos con el gasto 
consiguiente.
En cuanto al estudio arquitectónico de tanques y demás elementos, deben a esperar 
la solución económica, ya que en el caso de que fuera conveniente llevar el agua 
cerca de las partes altas de la propiedad, podríamos construir tanques a nivel del 
suelo, más económicos y menos peligrosos para la belleza del lugar. Por último, como 
directiva general, habrá que colocar medidores de agua en cada propiedad para evitar 
el uso desmedido y para compensar en parte los gastos de instalación.
15°. - ENERGIA ELÉCTRICA. - A diferencia de otros balnearios y estabelecimientos 
que por sus distancias a las usinas existentes han tenido que recurrir a la propia 
fabricación de corriente eléctrica, en nuestro caso no cabe duda de que debemos 
abastecernos de la usina de Maldonado, situada a 9 Kms. De Punta Ballena y próxima 
a ser reforzada.
La primera gestión cerca de la UTE la llevé a cabo en el mes de Julio pasado, antes 
de la formación de la Sociedad. Fui presentado al Sr. Alejandro Loureiro, a quien 
expuse el caso y después de algunas consultas me contestó el siguiente: “La UTE no 
provee de corriente eléctrica hasta que un centro está realmente poblado. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que el turismo es la segunda industria del país y que al UTE es 
un organismo oficial, se han hecho algunas excepciones a lo anteriormente dicho, en 
casos de zonas turísticas”. Me indicó la conveniencia de solicitarlo al Directorio de la 
UTE, cosa que se hizo en aquella ocasión con la firma de varios vecinos.
Una vez constituida la Sociedad, el Sr, Mongay inició la gestión con el Ing. Ellis, quien 
le aconsejó esperar a febrero, ya que hasta entonces no disponían los técnicos de 
tiempo suficiente para iniciar ningún estudio. Llegado febrero y después de conversar 
con el Sr. Mongay, me entrevisté con el Ing. Barañano (en ausencia del Ing. Ellis), a 
quien entregué copia de los planos de nuestra 1era. Urbanización. Le expuse cuales 
mis ideas sobre la instalación y como la Sociedad desearía que fuese. Con este motivo 
conversamos largamente con el Ing. Massón, Gerente de la sección correspondiente, 
quien nos ha asegurado el estudio inmediato de la instalación y la casi seguridad 
de terminar una parte de la misma en noviembre de este año, dado que la usina de 
Maldonado será reforzada en octubre próximo. Se ha hecho el pedido oficial con 
fecha16 de febrero de 1946, firmado por el Dr. Carvallido en su carácter de secretario 
y por mí en el director técnico. En el momento oportuno habrá que hacer las gestiones 
necesarias cerca del presidente del Directorio Ing. Mauri y algún otro director que se 
crea conveniente.
Teniendo en cuenta que la instalación será subterránea, nos encontramos con el 
mismo caso que con el del agua corriente con respecto a conexiones y pavimentos.
16°. - TELÉFONO. -  Con respecto al teléfono, no ha sido iniciada la gestión por 
encontrarse de viaje los días últimos el gerente de la sección correspondiente. 
Aprovechando la oportunidad de que se habla de la colocación de teléfono automático 
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en Punta del Este, convendrá hacer nuestro pedido en el mismo sentido, ya que 
debemos intentar que Punta Ballena disponga de las mejores instalaciones, que lo 
acrediten como el primer centro turístico del país.
17°. - HOTEL. - En conversaciones privadas se ha hablado de la construcción, 
aparte del Gran Hotel Casino, de un pequeño hotel de gran lujo, con una cantidad 
de habitaciones oscilante entre 50 y 100. Creo conveniente encarar este problema 
seriamente en cuanto a:
a) voluntad de construcción
b) emplazamiento
c) tamaño
d) plazo
    para que con el tiempo necesario se puedan resolver bien y con economía.
18°. - CONSTRUCCIONES AUXILIARES. - Actualmente se está terminando el estudio 
de algunas construcciones auxiliares, como ser:
a) campamento de obreros, con galpón dormitorio, cocina, comedor, pabellón 
sanitario, etc.
b) Casas para empleados
c) Caballeriza.
El campamento será emplazado cerca de la 1era. Urbanización, con elementos 
Desmontables y aprovechando la perforación de ensayo que se ha hecho por las 
inmediaciones. En cuanto a la caballeriza, se colocará en una de las chacras, por 
disponer de lugar, pasto, agua, etc.
19º.- PLANTACIONES Y FIJACIONES DE MÉDANOS. -  Este tema ha sido objeto 
de alguna conversación, a raíz de las últimas visitas de los Sres. García, Mongay y 
Bagnardi a Punta Ballena. Se habló en esta ocasión de la necesidad de empezar cuanto 
antes la fijación de médanos. Como por otra parte deberán hacerse plantaciones y 
trasplantes en la zona a urbanizar, creo conveniente buscar de inmediato más bien 
que un Ing. Agrónomo, n buen capataz, experimentado en tales asuntos.
Se me ha indicado al señor Quinteros como la persona más indicada para consultar 
con respecto a nuestro problema y a nuestras necesidades de personal.
20°. -  FOTOS AEREAS. - Una vez establecida la necesidad de las fotografías 
aéreas, tanto para establecer con exactitud las zonas arboladas y los claros dentro del 
bosque, como para fines de propaganda, se pidió presupuesto a un especialista de 
Montevideo. Consideramos el presupuesto exagerado, razón por la cual se ha pedido 
precio del servicio del avión y del fotógrafo separado. La PLUNA ha pasado un precio 
considerado conveniente, pero no dispone por unos días del material, ya que tienen 
destinado a líneas establecidas los aviones que usan para dichos fines. Para el mes 
de marzo se podrán disponer de alguno de ellos y se tomarán las fotos necesarias. 
En cuanto el fotógrafo, en principio se ha elegido a José Suárez, cuyas obras son de 
todos conocidas.
Como nuestro bosque está dentro de la zona de seguridad de la base de Laguna 
del Sauce, ha sido necesario solicitar autorización al Ministerio de Defensa Nacional. 
Después de algunos trámites ha sido concedida la autorización correspondiente.
21°. -  ORGANIZACIÓN DE VISITAS AL BOSQUE. – Teniendo en cuenta el número 
creciente de visitantes, la costumbre ya establecida de acompañarlos hasta la Glorieta 
y el peligro que ofrece en época de verano, he creído necesario organizar estas visitas 
de manera conveniente.
A tal fin pensé y de ello hablé ya a algunos directores, un procedimiento que, además 
de hacer disminuir el número de visitas, nos permitirá hacer sin desembolso alguno 
una obra de ayuda y que nos granjeé la simpatía de las gentes de la zona.
Se trata de establecer un pequeño precio de entrada a las visitas al bosque. Sería 
de $ 0.20 y el producto total sería entregado a la Escuela de Punta Ballena, situada 
junto a nuestra propiedad en el camino a Maldonado. De momento la Junta que dirige 
la Escuela dispondrá de esta cantidad de la misma forma que otros donativos, pero 
en el caso de que el monto fuese muy elevado, se podría exigir que se destinara a 
ampliación de locales, comedor escolar, etc.
Con este motivo, y por estar la escuela en período de vacaciones, encargue el señor 
Patiño se entrevistará en Maldonado con la directora de la misma, quien acogió la idea 
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con agradecimiento. En principio parece que la Intendencia de Maldonado sellaría las 
entradas sin cobrar el impuesto correspondiente. El impuesto de Salud Pública será 
deducido del producto recaudado.
Los otros detalles se establecerán en el momento de efectivo el compromiso, siempre 
que el Directorio no encuentre alguna razón en contra.
22°. - ARRANCADO DE ÁRBOLES. - Hasta nuestra llegada al bosque, se ha hecho la 
tala de árboles sin el cuidado que requiere la belleza del mismo. Los administradores 
habían puesto en las manos de las empresas madereras dicha tares, con pésimo 
resultado. Habiéndose decidido no cortar más árboles, sino arrancarlos de raíz, para 
evitar el efecto desastroso del bosque talado, y siendo enorme el número de los 
mismos, se había pensado, y para ello se han hecho ya algunas gestiones, en la 
compra de un tractor Caterpiller de 80 HP. Y de su complemento, el Buldozer, equipo 
éste que sirve para dichas extracciones y para otros trabajos de traslado de arenas y 
tierras. Nos encontrábamos con el pavoroso problema de transportar miles y miles de 
regiones de pino y eucaliptus, con el gasto consiguiente.
En el mes de enero, me visitó el Sr. Daniel Superville para preguntarme si a la Sociedad 
no le interesaría hacer un contrato de leña, de gran envergadura. Le expliqué cuáles 
eran las condiciones con respecto arranque, limpieza, sacado de ramas, raigones, 
etc. Posteriormente la firma Rial y Luquetti mandó, de acuerdo a las condiciones 
anteriores, un ofrecimiento al que el señor Mongay contestó encargándoles que se 
entrevistaran conmigo en Punta Ballena. El lunes 18 de febrero llegaran aquí los Sres. 
Rial y Luquetti, con quienes conversé muy largamente, mostrándoles la zona de la 
primera urbanización y el resto del bosque. Una vez de acuerdo con la forma de 
organizar y llevar a cabo el trabajo, les pedí que hicieran una oferta por escrito para 
que el Directorio pudiese resolver tan importante problema.
Esta firma mandaría a Punta Ballena, 2 tractores Caterpiller, que estarían a nuestra 
disposición gratuitamente mientras no fueran usados por ellos, 3 camiones chicos 
para traslados dentro de la zona, de troncos, ramas, etc., que igualmente pondrían 
a nuestra disposición, una balanza de 30.000 kilos que controlaríamos nosotros y 
establecería un campamento desmontable para 100 hombres.
Se obliga a arrancar y sacar los árboles situados en las calles de la 1ra. Etapa de 
nuestra urbanización, en 40 días hábiles y a extraer el resto de los árboles que 
pensamos sacar en dicha zona en el término de 60 días hábiles, a contar del día de 
la aceptación de su propuesta. 
El contrato inicial se haría por 50.000 toneladas, con opción por ambas partes de 
seguir entresacando, en el resto de la propiedad.
Las ramas y raigones de pino no utilizables, deberían sacarlos de nuestra propiedad. 
En cuanto a los raigones de eucaliptus, teniendo en cuanta que fácilmente se pueda 
hacer con ellos carbón de leña, los haría trasladar por cuenta de ellos, a una de 
nuestras chacras, para su explotación. 
La cantidad mínima mensual que su comprometen a sacar es de 3.000 toneladas.
Teniendo en cuenta el estado actual del bosque, en el que los pinos marítimos han 
invadido regiones de árboles finos y lo exageradamente tupido de algunas zonas con 
el peligro que esto supone, creo que me puede llegar a doblar la cantidad que ellos 
exigen.
Para control de precios se ha pedido otra propuesta en las mismas condiciones a 
la firma Scanarotti, de Fando, quien ha prometido volver a Punta Ballena el próximo 
lunes para pasar su precio definitivo.
La propuesta concreta de Rial y Luquetti, dirigida al presidente del Directorio, se la 
remito el mismo junto con un ejemplar de este informe.
Espero haber dado con este informe una idea clara del estado de cosas en Punta 
Ballena, una relación completa de lo que se ha hecho y una base suficiente para 
determinar nuestra actitud futura.
Saludo a los Señores Directores con toda consideración.
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RELATÓRIO DO ARQUITETO BONET AOS DIRETORES DE PUNTA 
BALLENA S.A. - NÚMERO 02

Punta Ballena, 6 de mayo de 1946.-
 INFORME DEL ARQTO> DIRECTOR AL DIRECTORIO DE “PUNTA BALLENA S.A.” 
- N 2.-
A pesar del escaso tiempo transcurrido desde la fecha correspondiente a mi informe 
N 1, creo necesario dirigirme de nuevo a los Sres. directores, dado el gran número 
de asuntos que em la fecha de aquel quedaban pendientes y que han sido resueltos 
durante este período, em gran parte debido a la fructífera y larga estadía em el 
Uruguay del presidente Dr. Roque I. Carcía.
1.- EXPEDIENTE DE NUESTROS PLANOS DE URBANIZACION. -
Después de haberse expedido favorablemente la comisión nombrada por el Ministro 
de Obras Públicas, con lo cual los planos podían darse por aprobados, el Poder 
Ejecutivo, por Decreto de fecha 15 de febrero de 1946, ha resuelto modificar nuestra 
línea de playa trasladándola a una distancia de 150 mts. De las altas crecientes que 
no causan inundación y pretendiendo reivindicar para el Fisco la franja resultante. 
A raíz de este decreto, y para fundar el pedido de reconsideración, el Dr. Roque I. 
García y el que suscribe, han estudiado con toda prolijidad, todos los antecedentes 
relacionados con el caso: Código Civil, Código Rural, Decretos de los presidentes 
Terra y Baldomir, títulos de propiedad con su correspondiente salida fiscal, fijación 
definitiva del antiguo camino de la playa de Punta Ballena, etc. Además, se han 
consultado todas las opiniones de los diversos técnicos que se han ocupado del 
problema de delimitación de riberas.
Una vez reunidos todos los antecedentes y opiniones, y con el convencimiento absoluto 
de nuestro derecho, junto con el Dr. García y el Dr. Carvallido, y por intermedio de 
este, nos entrevistamos con el Escribano Daquó, secretario privado del presidente 
de la República. Dicho señor, a pesar de ver de difícil solución el problema, dada a 
existencia de un decreto en contra de nuestras aspiraciones, prometió hablar con 
el presidente, de acuerdo a nuestros deseos. Días después nos entrevistamos con 
el presidente, los señores García y Mongay y el que suscribe, acompañados por el 
Diputado señor C. Rossi. El presidente se mostró irreductible en cuanto a la línea de 
150 metros. Cuando ya parecía todo perdido, la entrevista con el ministro Dr. Carbajal 
Victorica, que se realizó junto con los Dres. García y Carvallido, y por intermedio de 
este último, volvió a dar al problema posibilidades de una solución favorable.
El Dr. Carbajal, como ministro y como Profesor de Derecho Administrativo y Rural, 
dijo claramente que nuestros razonamientos eran legítimos y que, por consiguiente, 
él iba a defender nuestra causa en el Poder Ejecutivo. A raíz de este ofrecimiento, el 
Dr. García preparo un memorial, que luego ha servido de base para el documento 
presentado en demanda de reconsideración y que acompaño a este informe.
Poco después se producía (a la invitación nuestra) la visita a Punta Ballena de la 
Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que fueron recibidos por los 
señores García, Mongay, Prevalí y el que suscribe. Esta comisión, convencida de la 
bondad de nuestros argumentos, prometió visitar en pleno al presidente, visita que se 
realizó a mediados de abril.
Estando las cosas en este punto francamente favorable, se promulgó inesperadamente 
y en contra de la opinión de los Centros de Ingenieros, de Agrimensores, de 
los diputados consultados, etc., la ley llamada de “centros poblados”, que fija 
definitivamente la línea de los nuevos centros a 150 metros de las altas crecientes 
extraordinarios, aunque sin declarar fiscal la zona llamada de ribera artificial.
La promulgación de dicha ley demuestra bien claramente hasta qué punto nos asistía 
la razón antes de dicha promulgación, aunque, desde luego, nuestras posibilidades 
han disminuido muchísimo en estos momentos.
De todos modos, y para ganar el tiempo que todas estas gestiones nos hacían 
perder, fui estudiando los nuevos planos partiendo de la línea de 150 metros, con la 
posibilidad, aunque difícil ya lograda, de aprovechar la franja restante de 60 metros, si 
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al final logramos disponer de ella.
Estos planos, ya definitivamente estudiados, serán presentados probablemente el 8 
de mayo a la Municipalidad de Maldonado.
A pesar de haberse estrechado y alargado la franja a urbanizar, un estudio concienzudo 
de la misma nos ha llevado a una solución muy buena, logrando conservar el 
porcentaje de superficie útil. La nueva línea ha sido fijada ya por la Dirección General 
de Hidrografía a nuestro pedido y de ella ha resultado una pérdida menos grave de lo 
que se esperaba.
El sábado 4, he propuesta al Dr. Carvallido personalmente y el Dr. García por teléfono 
a Buenos Aires, una fórmula de transacción que, aunque a, primera vista podría 
parecer desfavorable a la Sociedad, la juzgo armónica con mis nuevos planos y, por 
consiguiente, beneficiosa.
Como según la nueva ley de “centros poblados” el Estado no reivindica la propriedad 
de la franja de 150 metros, el Dr. Raúl Jude opina que podríamos apoyarnos en 
este hecho para conseguir una resolución favorable a la Sociedad. La fórmula de 
transacción propuesta se basa también en esta opinión del Dr. Jude.
Se trataría de ofrecer, como puramente fiscal, la primera zona de 90 metros. Ahora 
bien, la segunda zona, de 60 mts, quedaría en poder de la Sociedad, quién la destinaria 
a usos exclusivamente públicos o semipúblicos, tales como jardines, piscinas de 
natación, salones de Té, algún parador o restaurant, etc., comprometiéndose además 
a que los edificios así construidos no ocupasen una superficie superior al 25% del total 
de la franja de 60 mts., quedando el resto de la franja, como paseos, jardines, etc., 
completamente públicos.
Teniendo en cuenta que em los nuevos planos, la zona social o pública, tiene un 
frente aproximado equivalente a un tercio del total, esta zona automáticamente se 
extendería hasta la línea de 90 metros, pudiendo construir pequeños pabellones para 
los usos antes indicados en las salidas a la playa de los paseos de vehículos, en las 
zonas de residencias privadas. Esto daría a la playa una variedad muy interesante 
urbanísticamente, acercando el conjunto al mar y con ello la Sociedad sacaría a la 
franja un rendimiento económico de suficiente monto.
Los planos serán presentados sin mencionar esta posibilidad, que se agregaría los 
mismos en el caso de obtener solución favorable.
A parte de los planos y las gestiones, estos meses han sido aprovechados para la 
preparación y limpieza del bosque em la zona a urbanizar, cosa que ha requerido 
un trabajo extraordinario, estando en estos momentos prácticamente completados, 
engranando así con la terminación   de los nuevos planos, para poder empezar a abrir 
paseos y senderos.
2°. -  EXPLOTACION MADERA: - La firma Rial y Luquetti había presentado una oferta 
de compra de madera y leña en pie (Informe Nº1). -  Las negociaciones con dicha firma, 
aprovechando la estadía del Dr. García en el Uruguay, han cambiado la faz del primer 
ofrecimiento, que era de escaso rendimiento para “Punta Ballena S.A.”. Se ha llegado 
a la creación de una sección dentro de nuestra Sociedad, para la explotación de la 
madera por nuestra cuenta (supra citado desde luego, a los planes de urbanización) 
con la intervención de Rial y Luquetti como directores de explotación.
Esta explotación comprende la sección de tala de árboles y limpieza del bosque por 
un lado y la preparación de la madera para encofrados, cajonería, etc., para lo cual se 
ha previsto la construcción de un aserradero dentro de los terrenos de “Punta Ballena 
S.A.”.
Los trabajos de limpieza del bosque han sido empezados el 1° de Abril, habiéndose 
cumplido durante dicho mes, una labor extraordinaria en la zona de la 1ra. 
Urbanización. Se ha empleado para ello, un gran número de peones, un tractor 
Caterpillar de 60 HP, 2 camiones y 5 carros con 30 caballos. Momentáneamente, 
y hasta tanto esté terminado el aserradero, la madera sacada de esta limpieza, se 
venderá a los aserraderos locales. La rama se está vendiendo para conseguir cubrir 
el costo de la mano de obra.
En cuanto al aserradero se lo ha emplazado en la zona comprendida entre la playa y 
el nuevo camino a Montevideo, cerca del arroyo del Potrero, suficientemente alejado 
del camino para ser disimulado entre los árboles. El camino de acceso ya ha sido 
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trazado y se está trabajando en su terminación.  En él se instalará la gran balanza 
para camiones.
Junto al aserradero instalaremos una pequeña carpintería para los usos de la 
Sociedad, pudiendo además trabajar para terceros, pero por cuenta de “Punta Ballena 
S.A.”, sección Maderas.
Teniendo en cuenta el gran número de caballos que posee esta sección, se instalará 
una herraría, pero se hará de tal modo que pueda solucionar los otros problemas del 
ramo que se nos presenten. De esta manera dejaremos de depender de Maldonado 
en estos rubros.
3°. -  SANEAMIENTO Y AGUA CORRIENTE. - Em mi Informe N° 1, expliqué cómo 
se había encarado con el Instituto Geológico del Uruguay, la perforación de ensayo 
en la primera zona de urbanización. Se ha instalado una bomba de mano con la que 
se han sacado ciertas cantidades de agua como ensayo y para verificar los análisis. 
Se han hecho dos análisis por separado, uno de ellos en el I. Geológico y otro en un 
laboratorio particular. Como no coinciden totalmente y son en realidad incompletos, 
se ha mandado una nueva muestra a la Dirección de Saneamiento para el análisis 
definitivo. En principio los resultados son dudosos.
Para el estudio de las redes de agua corriente, existían dos soluciones (Informe 
número não legível): Una, la de aceptar el ofrecimiento de lo Dir. de Saneamiento, 
que prestaba gratuitamente su colaboración técnica, y la otra, la de contratar los 
servicios de un especialista. Se ha adoptado esta segunda solución, que nos asegura 
un plazo exacto en la terminación del estudio. Se han contratado los servicios del 
Ing. De Santiago, cuja lista de antecedentes se ha agregado al contrato. Los estudios 
de han hecho de acuerdo a mis planos e indicaciones para coordinar los trabajos, 
que están ya muy adelantados. Hemos adoptado, teniendo en cuenta la escasez 
de materiales y la mayor economía de la obra, el sistema de contratos separados 
(material y ejecución de trabajos). – Aproximadamente el día 9, se llamará a licitación 
pública em Montevideo y Buenos Aires para proveer todos los materiales de las redes 
de agua corriente. El 20 se completará con una segunda licitación para el resto. Em 
estos momentos estoy abocado al estudio de ubicación y proyecto arquitectónico de 
los tanques de agua, que hemos previsto para 1.000.000 de litros.
Para esta primera etapa se encara la construcción de pozos semis urgentes al lado 
del actual de prueba, pero para la provisión definitiva de agua en toda Punta Ballena 
habrá que recurrir casi con toda seguridad a una planta de purificación de agua em la 
Laguna de Sauce. Esta planta funcionaría em verano, quedando las perforaciones de 
esta primera etapa, como solución futura general durante el invierno.
 Con el Ing. De Santiago, también encaro la posibilidad de la obtención de 
una lagunita artificial en el corazón del bosque, de acuerdo a mi plan de ataque contra 
incendios, plan mucho más realizable desde el momento que tengamos ya redes de 
agua corriente.
4°. – PLANTACIONES, FIJACIONES DE MEDANOS, VIVEROS, ETC.-. Se han 
contratado también los servicios accidentales del Ing. Agrónomo Celdeville, como 
asesor en todo lo que a plantaciones se refiere: recolección de semillas, viveros, 
plantaciones, fijaciones de médanos, etc.
El Ing. Caldeville, a pesar de su juventud, ha sido ya becado a Estados Unidos y 
actualmente detenta el cargo de director del Parque Nacional de Carrasco. Además, 
voy a obtener los servicios de un capataz experimentado para dirigir la cuadrilla de 
peones.
Se ha dispuesto momentáneamente que un obrero de la cuadrilla se dedique a 
semillero, para preparar grandes cantidades de semillas de todas clases. Otro se 
ha empleado em la preparación de viveros, de donde sacaremos el material para 
nuestras futuras plantaciones. Estos viveros, que llevarán el nombre de Punta Ballena 
S.A., serán visitables y servirán también para que los futuros pobladores de P. Ballena 
puedan adquirir allí sus plantas para los jardines particulares, convirtiéndose así en 
una pequeña fuente de recursos y en un atractivo más.
Se iniciarán esta semana las plantaciones en la zona quemada y el antiguo bañado, 
por estar incluidos dentro del primer plan de urbanización.
5°. – ESTACIÓN DE SERVICIO Y TALLER MECÁNICO. - Completando el plan de 
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disponer em Punta Ballena de los elementos necesarios, se ha previsto la instalación 
de una estación de servicio y taller mecánico, que además de atender el material de 
la Sociedad, ofrecerá una nueva facilidad a los visitantes de Punta Ballena.
Para ello se ha contratado con la Shell-Mex, la exclusividad de sus productos em 
nuestras zonas y la colocación de un surtidor de nafta y otro de gas-oíl.  Estos se 
colocarán en el camino a Maldonado, al terminar nuestra propriedad, en la esquina del 
camino vecinal que va a las chacras de la Laguna del Sauce. Para atender la venta, 
se tomará empleado a un mecánico que atienda a la vez, las pequeñas reparaciones 
necesarias.
“Punta Ballena S.A.”, es, por dicho contrato, agente de la Shell-Mex, obteniendo así 
grandes descuentos en los productos a usar por nuestro material y también en los 
puestos a la venta.
6°. - PAVIMENTOS. – En el camino del aserradero, iniciaremos mañana la construcción 
del tramo de prueba del sistema de pavimento que pienso adoptar. Esta prueba la 
ejecutará la empresa Olegini, junto con la Cía. Franco Uruguaya de Obras Públicas, 
de la que es vicepresidente nuestro director el Dr. Raúl Jude, y que ha tomado gran 
interés em el asunto.
7°. - AGUA PARA LA ADMINISTRACION. – Como ya expliqué en mi primer informe, 
se ha obtenido la concesión del agua del antiguo pozo de la propiedad Lussich. Se ha 
firmado ya el convenio correspondiente, de acuerdo a las bases establecidas entre la 
Sra. Ivanah Lussich de Rossi y el Dr. García.
8°. - CORRIENTE ELÉCTRICA Y TELÉFONOS. - Al igual que con la corriente 
eléctrica, se ha presentado la solicitud correspondiente por las redes telefónicas.
El estudio de las instalaciones subterráneas para energía eléctrica y el trazado de la 
línea de alta tensión desde Maldonado, así como la ubicación de la Sub-Usina, están 
ya muy adelantados.
Creo llegado el momento de iniciar las negociaciones directamente con el presidente 
de la U.T.E. Convendría estudiar el modo de establecer alguna relación con el 
Directorio, para afianzar lo prometido pelos gerentes.
9°. - CONSTRUCCIONES AUXILIARES. - Se han terminado los planos y procedido al 
pedido de precios de las siguientes construcciones auxiliares:
a) Caballeriza con vivienda para un peón.
b) Glorieta de invierno.
c) Reforma de una casa existente, para ser convertida en dos viviendas para 
empleados de jerarquía. 
10°. - REORGANIZACION DEL PERSONAL. - Con motivo del convenio con la firma 
Rial y Luquetti, ha pasado a cargo de su personal el trabajo grueso de la limpieza del 
bosque. Por esta razón se ha disminuido considerablemente el número de peones 
dependientes directamente de la administración central.
Esto ha coincidido con el planteamiento de un aumento de salarios, que ha sido 
mucho más fácil de resolver por la causa antes indicada. Se hizo un convenio con 
el Sindicato de la Construcción y anexos de Maldonado, promediando los salarios 
existentes con los pedidos.
Actualmente los peones guardabosques, vigías, etc. gozan de un sueldo de $ 55. 
--mensuales. Los peones para otros trabajos, $ 2,50 por día y los menores de 18 
años, $ 1,80 por día.
A causa de la disminución del número de obreros, no será necesario construir por 
ahora el campamento que había estudiado, ya que he procurado retener a los peones, 
que residen em las cercanías.
A partir de este mes de mayo, ha entrado a regir la organización de invierno 
para guardabosques. Ha disminuido su número notablemente. Por iniciativa del 
vicepresidente Sr. Mongay, van a ser colocados relojes de control para guardabosques 
y vigías. 
11°. - INCENDIOS. - Con las redes de distribución de agua corriente que se construirán 
este invierno, aumentan las posibilidades de ataque contra incendios. A pesar de esto, 
insisto en la conveniencia de prepararse para el caso necesario, con la adquisición de 
material adecuado.
Tengo la satisfacción de notificar la eficacia demostrada por el sistema de vigías 
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permanentes em la Glorieta de la parte alta del bosque, que implanté al hacerme 
cargo del bosque de Punta Ballena. Efectivamente, a las 5 horas 45 minutos del 
día 19 de marzo último, se produjo un incendio en la parte media del nuevo camino 
que atraviesa el bosque. El aviso urgente del vigía hizo que el fuego fuera atacado 
de inmediato, única manera segura de dominarlo.  Sin este aviso, el fuego hubiese 
tomado seguramente un incremento tal, que hubiesen hecho casi ineficaces los 
pobres elementos de ataque que poseemos.
12º.- NUEVA SUGERENCIA. - Finalmente, quiero terminar este informe N° 2 
sugiriendo al Directorio, la posibilidad de construir para este verano, un pequeño 
edificio de gran tono, que sirviese para atraer al público al centro de nuestra 1ra. 
Urbanización. Se trataría de un salón   de Té, con grandes terrazas, con posibilidades 
de pequeño restaurant y quizás algún alojamiento de emergencia, pero digno. No se 
trata de un hotel, sino de crear un pequeño centro de atracción con lo cual lograríamos 
desplazar el actual núcleo que se crea en la zona del Parador de la Comisión Nacional 
de Turismo. -
Saludo a los Sres. directores con toda consideración.

ANEXO H CORRESPONDÊNCIA ENTRE ANTONIO BONET E ROQUE GARCÍA

Punta Ballena, octubre 7 de 1947.-
Señor
Presidente del Directorio
De Punta Ballena S.A.
Dr. Roque I. García
PRESENTE.
Muy señor mío:
De acuerdo a su pedido del día 6 de corriente, le envío esta memoria concisa de 
los principios fundamentales en que me he basado para proyectar la 2ª. Etapa de la 
Urbanización de Punta Ballena, como así mismo de algunas de las circunstancias que 
han acompañado el desarrollo el de la misma. -
Ante todo, debo recordar a Vd. Que al estudiar el proyecto de la 1ª. Etapa, le hice 
presente, y así mismo a otros Directores de nuestra Sociedad, que a pesar de haber 
proyectado yo con anterioridad, un pequeño parcela miento para una parte de lo que 
después iba a ser la 1ª. Etapa, no podía definir esta 1ª. Etapa, sin contar previamente 
con esbozo racional de lo que podía ser el Plan General .- Así pues, hasta que tuve 
planeado este esbozo, no terminé el anteproyecto de la 1ª. Etapa, que fue mostrado a 
Vd. junto con dicho esbozo de Plan General.- Ello no podía ser de otra manera, ya que 
la obra que nuestra Sociedad se proponía  emprender, era una obra grande; digna del 
lugar em que iba a ser ejecutada.-
Cuenta el Uruguay, con una serie ininterrumpida de hermosas playas, pero la 
naturaleza ha concentrado en tres de ellas su máximo interés y belleza. Estas son: 
Piriápolis- Punta del Este y Punta Ballena.- Las tres son distintas entre sí; pero cada 
una de ellas reúne una serie de elementos tan diversos, que se hacen inimitables.- 
Dos de estos lugares habían destruidos por la mano del hombre.- Destrucción ésta 
que ha terminado ya con la vida de uno de ellos y que está en vías de hacerlo con 
el otro.-  Las causas de esta destrucción han sido las mismas en ambos casos: HA 
FALTADO UM PLAN DE URBANIZACION.- Felizmente (en el caso del tercer punto) la 
resistencia que durante 18 años  mantuvo la familia Lussich y la formación de nuestra 
Sociedad  al cabo de ellos, habían de impedir que Punta Ballena corriese de la misma 
suerte.-  Con este espíritu, se iniciaba nuestra Sociedad, y a causa de él, accedí a 
cerrar mi estudio em Buenos Aires, y me decidí a pasarme una serie de años viviendo 
invierno y verano en el bosque.- 
El plan de la 1ª. Etapa de Urbanización, que ha merecido el elogio unánime de los 08.08
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Directores y principales accionistas de nuestra Sociedad, de las autoridades del país 
y de todos cuantos lo han conocido, está basado en los principios  más modernos de 
Urbanismo, y en los económicos más estrictos.- Como demostré en su oportunidad, 
mi plan ahorra el 60% de superficies pavimentadas, y  porcentajes parecidos en las 
canalizaciones  de aguas corrientes, saneamientos, luz eléctrica y teléfonos.- El tipo 
de lote adoptado, era a mi entender (y el de todas las personas de la Sociedad que 
lo juzgaron) el de superficie mínima para evitar la destrucción del paisaje, ya que era 
el paisaje la base de nuestra obra y su conservación era decisiva para los futuros 
resultados económicos de la Sociedad.- Se adaptó el promedio de 2.500 ms² . de 
superficie, porque si bien solares de superficies mayores, habían sido más adecuados 
al lugar, hubiesen hecho más difícil su venta. -  Así pues, en el ánimo de todos nosotros, 
quedaron los 2.500 ms². Como el equilibrio justo entre las necesidades económicas de 
la Sociedad y las urbanísticas, para la zona de la playa, cerca del futuro Centro Social, 
lugar de máxima densidad de población. - El éxito de admiradores y compradores 
que ha tenido nuestra 1ª. Etapa de Urbanización, es el testimonio vivo de todo lo que 
habíamos previsto y acabo de reseñar. -
El número de ventas efectuadas el verano pasado, que superó en mucho a lo previsto, 
sugirió la idea de preparar una 2ª. Etapa antes de terminarse las obras de la 1ª. 
Etapa.- Todos estuvimos de acuerdo en que esta 2ª. Etapa no debía seguir a lo largo 
de la costa, sino que debía hacerse ya en el Gran Bosque, detrás de la 1ª..- Esto 
significaba que íbamos a entrar en un terreno mucho más peligroso urbanísticamente 
hablando.- La necesidad de la confección de los planos de esta 2ª. Etapa me hizo 
tomar la resolución de que debía concretar mucho más el esbozo del Plan General 
estudiado a fines de 1945.- Por otra parte, un año y medio de vida ininterrumpida en 
Punta Ballena me daban elementos de juicio valiosísimos de los que no disponía en 
la fecha antes indicada.- 
Punta Ballena a pesar de su enorme extensión, es una sola unidad geográfica y 
urbanística. - Centros de esparcimiento y turismo de 1.500 hectáreas son escasos 
en el mundo; pero Punta Ballena, con su Playa, su Laguna y su Sierra, debía ser 
tratada como una sola unidad. Faltaba encontrar los elementos que urbanísticamente 
la expresaran.- Este era el secreto  del Plan de Punta Ballena.- Confieso que la 
angustia de no lograr materializar estas ideas, a tiempo para poder engranar con 
las mismas los planes de la 2ª. Etapa, me ha torturado durante algunos meses de 
este último invierno.- Por suerte, y como ya saben los señores Directores, hace un 
tempo logré concretar en una forma, que para mí constituye el mayor orgullo de mí 
vida profesional, la figura geométrica de Punta Ballena, expresada en una realidad 
urbanística.-  Una vez conseguido esto, fue fácil, yendo de lo general a lo particular, 
concebir la 2ª. Etapa.- En el Plan General la 1ª. Etapa figura como vivienda  de playa, 
la 2ª.
Como vivienda de bosque.- Es elemental, que si en la 1ª. Etapa era necesario preservar 
la destrucción de la arboleda existente en aquella zona, en la 2ª., comprendida ya, 
dentro de nuestro famoso bosque, este concepto debía ser más importante todavía.- 
De no mediar las circunstancias económicas actuales, los lotes de esta 2ª. Etapa 
deberían haber sido más grandes, y sobre todo más variados que los de la 1ª..- El hecho 
de ser un bosque, el motivo más sobresaliente de la 2ª. Etapa, me permitió acentuar 
aún más algunas de las características urbanísticas que introduje la 1ª.: Circulación 
de alta velocidad, circulación de baja velocidad y red de tránsito para peatones.- Al 
disponer aquí de un terreno más variado que en la 1ª. Etapa  y libertado de la línea 
recta de la Playa, que constituye el principal elemento de atracción en ella, he podido 
prescindir de algunas intercomunicaciones longitudinales evitando así  el cruce entre 
las diversas redes de circulación y por consiguiente  los automóviles. – Aquí también, 
de no haber sido por las ya mencionadas circunstancias económicas, SE DEBÍA DE 
HABER CALIFICADO MAS DE LO QUE LO ESTAN EN MI PLAN DE 2ª. ETAPA LAS 
REDES TRONCADAS DE CIRCULACIÓN DE ALTA VELOCIDAD, estas debían haber 
sido libertadas totalmente a los accesos directos de viviendas particulares.-  Todo esto 
me permitió reducir de una manera extraordinaria, las superficies, como así mismo 
de canalizaciones y otros servicios.- Para dar una idea de lo extraordinariamente 
económico de mi plan, diré solamente que partiendo de un ancho de pavimento de 
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ocho metros 50 cm, superior a cualquier otro de este tipo, la superficie pavimentada 
representa el 2 y ½% del total de la superficie a urbanizar en dicha de 2ª. Etapa.-   
En cuanto al tamaño de los lotes; a pesar de lo que dije anteriormente, se bajaron 
sus superficies a límites, que calificaré de peligrosos, si queremos ser leales con 
nosotros mismos.-  Por sugerencias del Dr. Roque García y del Sr. Dionisio Mongay 
he introducido en este plan un porcentaje de lotes cuyas medidas oscilan entre 1.500 
y 2.000 ms²., hecho que a pesar de estar fuera de lo que establece la Ley de Centros 
Poblados que rige actualmente en el Uruguay para cualquier parcela miento, ha sido 
aceptado por la Municipalidad de Maldonado, debido a que en el parcela miento, 
éstos lotes se balanceaban con otros de mayor tamaño y en homenaje a la calidad de 
las obras realizadas anteriormente por nuestra Sociedad.-
Creo que fue con fecha 24 de Agosto que presenté el anteproyecto de ésta 2ª. 
Etapa.- Presentación que reunió, además de la asistencia del Dr. Roque García y 
del Sr. Dionisio Mongay, la de las Sras. Milka Lussich de Vidal y Elena Lussich, que 
se encontraban em Punta Ballena para presenciar un simulacro de lucha contra 
incendios.-  Expliqué en esa ocasión como esta 2ª. Etapa engranaba con el Plan 
General de Punta Ballena, que era ya conocido  del Dr. García y el Sr. Mongay.- Del 
mismo se habló en la anterior reunión de Directorio,  ya que algunos  de los Directores 
me felicitaron por ello, después de dicha reunión.- 
En la ocasión de la presentación de estos planos, se me hicieron solamente dos 
objeciones: una, formulada pela Sra. Elena Lussich, en el sentido de que creía que 
había un exceso de lotes dentro del Bosque y cerca del Jardín Botánico, y la otra 
por la Sra. Milka Lussich de Vidal, con respecto a la escasa superficie de algunos de 
los lotes.- Se explico a dichas señoras, que debía ser buscado el equilibrio entre las 
necesidades económicas, y la preservación y embellecimiento del Bosque, equilibrio 
que asegura la posibilidad de la obra y garantiza su calidad.- Una vez salvadas estas 
dos objeciones, fui felicitado por todos los allí presentes y se me urgió a que lo antes 
posible lograra la aprobación del plano por las autoridades municipales, ya que debía 
imprimirse el folleto para (continuación no encontrada)


