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Resumo 

Com o crescimento da população e o ritmo acelarado em que se vive actualmente, 

surge a necessidade de criação de novos espaços verdes públicos com novos 

desafios na projecção e uso destes espaços, acompanhando e dando resposta a estes  

tempos. Devem ser atractivos e proporcionarem mais e melhor qualidade de vida, 

permitindo à população uma fruição de tais zonas exteriores.  

O presente relatório de estágio é um documento requerido na disciplina de Estágio, do 

curso de Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

para obtenção do grau de Mestre. O estágio realizou-se na Câmara Municipal de 

Caminha, entre 1 de Dezembro a 30 de Junho de 2017, tendo como tema a 

“Requalificação do Calvário”: o qual constitui uma Proposta para a requalificação deste 

monte religioso, com objetivo desta colaboração foi a elaboração de uma proposta de 

requalificação que devolva o carácter acompanhando os tempos actuais dando 

funcionalidade a este espaço esquecido no tempo. O conceito foca-se numa proposta 

sustentável, a nível económico, funcional, ambiental, ecológico, social e estético para 

o concelho de Caminha. 

Desta forma, começa-se por fazer uma breve reflexão sobre a Paisagem, Montes 

Sacros e a história do monte do Calvário, tentando perceber e aprofundar o conceito 

deste espaço, seguindo-se o reconhecimento in loco, levantamentos fotográficos do 

espaço e respectivas espécies existentes e análises biofísicas à área de intervenção.   

Com o levantamento desta informacão é feito o diagnóstico da paisagem do Calvário, 

identificando as oportunidades e constrangimentos do mesmo, dando origem à 

proposta da qual fazem parte algumas estratégias de gestão para este parque, a fim 

de a Camâra Municipal de Caminha poder assumir um papel ativo de gestão e 

manutenção do mesmo, tornando-se um espaço mais utilizado pela população de Vila 

Praia de Âncora tornando-se sustentável.  

Este projecto teve como objectivo a obtenção de um espaço verde sustentável onde a 

sua reflorestação através de espécies autóctones consiga travar as invasoras que 

existem e surgem constantemente no terreno.  O objectivo passa também por dar uma 

nova forma de viver o espaço sem perder a sua identidade original.  
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Abstract 

 

With the increased growing of the population and the fast paced life that we live today, 

we urge the need for new green public spaces. These spaces face new challenges 

ahead specially regarding their uses and their evolution in time. They should be 

attractive and create far more and better quality of life, allowing the users to take 

possession of these new outdoors. 

This current internship report is a document required for the Estágio course for the 

Master’s degree of Arquitetura Paisagista at the Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. The internship was taken at the Câmara Municipal de Caminha, 

on the thematic of “Requalificação do Calvário” of which a proposal was made to 

requalify this religious hill. The main objective was to design a space that contains it’s 

essence in a contemporary way, in order to give functionality to this site lost in time. 

The concept is focused in a sustainable approach, being it at an economic, functional, 

environmental, ecologic, social or at an aesthetical level for the Caminha county. 

In this way, we start to make brief thoughts and analyses about the Landscape, Holy 

Hills and the history of the Calvário Hill, trying to understand and develop the concept 

for this site. Using for that, in loco recognition, photographic surveys of the existing 

species and biophysical analyses of the grounds to be interviened. 

With all the gathered information, a diagnose report of the Calvário is made, identifying 

all the possibilities and constrains. This will be the source to the proposal of many 

management strategies for this park so that the Camâra Municipal de Caminha can 

take an active charge of it’s management and maintenance. With the hopes that this 

park will be used by population of Vila Praia de Âncora, therefore making it more 

sustainable. 

This project’s main target is to attain a sustainable green space where it’s reforestation 

is accomplished through the use of autochthonous species to fight the existing and 

growing invasive ones on the site. The goal is to give way for the space to be lived 

without losing it’s identity. 
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I. Capítulo  – Contexto do Trabalho 

1.1 Introdução 

Considerando que a paisagem urbana pode constituir um eixo pedagógico para o 

desenvolvimento sustentável, o presente relatório tem como objetivo promover a 

valorização do local proposto para este estágio, centrando-se deste modo na 

Requalificação do Calvário.  

O estágio foi realizado na Câmara Municipal de Caminha, onde surgiu o tema 

abordado neste relatório, desenvolvido no âmbito da unidade curricular “Estágio”, do 

segundo ano do Mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. A orientação do estágio curricular ficou a cargo da Professora 

Maria José Curado, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e do 

Arquiteto João Brás, como orientador externo da Câmara Municipal de Caminha.  

1.2 Problemática 

Os espaços verdes trazem bastante qualidade de vida aos seus utilizadores sendo 

fundamentais e essenciais no ordenamento dos espaços públicos.  

Nos anos 80, Vila Praia de Âncora sofreu uma evolução excessiva de construção na 

malha urbana sem ordenamento dos espaços públicos e respetivos espaços verdes. 

Segundo o I.N.E.2011 VPA é constituída por 4.819 pessoas, reforçando a importância 

destes locais que outrora não foram planeados e são tão necessários para a qualidade 

de vida dos seus habitantes e visitantes.  

Além da saúde e bem-estar que estes espaços causam, contêm uma função ecológica 

e promovem a biodiversidade, trazendo bastantes benefícios aos espaços que os 

rodeiam e potenciando o local.  

Este estudo foca-se precisamente num espaço verde que foi esquecido no tempo e 

que além da sua vertente religiosa vem dar resposta a essa falha no ordenamento de 

um local de características únicas. O grande desafio deste projeto passa por  

conseguir manter o carácter religioso e as memórias do local tornando todos os 

espaços funcionais, acessíveis e atribuindo uma função a cada zona. 

A mobilidade e criação de caminhos que interliguem os espaços é um dos principais 

desafios a ser ultrapassado, assim como o controlo das infestantes e reflorestação 

com espécies autócnes. 
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1.3 Objectivos 

O Objectivo do trabalho consiste em apresentar uma proposta de Requalificação do 

Calvário, ao nível do estudo prévio, que se localiza em Vila Praia de Âncora.  

Nesta proposta é pretendido: 

• Manter o carácter do local; 

• Eliminar as invasoras;  

• Promover a Biodiversidade; 

• Implementar o uso da vegetação nativa e naturalizada; 

• Fomentar o recreio ativo e passivo neste espaço exterior; 

• Promover a relação com os elementos naturais 

• Criar novos percursos pedonais  

 

 
1.4 Metodologia 
 
A metodologia seguida neste relatório parte da contextualização, de modo a uma mais 

adequada compreensão da área de intervenção, no contexto paisagem em que se 

inscreve. 

Segue-se depois a apresentação da proposta que compreende dois momentos: o 

estudo prévio para toda a área e o projecto de execução para uma área mais restrita. 

A metodologia utilizada tem por objectivo permitir alcançar propostas viáveis, ao nível 

do projecto de requalificação. Estas propostas estão alicerçadas numa análise dos 

diversos fatores biofísicos e antropogénicos (hidrografia, altimetria, declives, fauna e 

flora), dos instrumentos de gestão territorial que a influenciam no consequente 

tratamento e síntese dessas informações. 
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Figura 1 – Esquema de objectivos a seguir na Requalificação do Calvário 

 

 

  

Proposta de Requalificação do 
Calvário 

Mobilidade Função Vegetação 



FCUP 
Requalificação	do	Calvário 

7 

 

II. Capitulo – A Paisagem e os Montes 

Sacros  

2.1 Conceito de Paisagem 

“ A Arquitetura Paisagista procura realizar, em cada momento, com a 

maior perfeição, a paisagem humanizada” Cabral, 1957:59 

Paisagem é definida pela Convenção Europeia da Paisagem (2000), como uma parte 

do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e 

da interação de fatores naturais e/ou humanos. É o elemento-chave do bem-estar 

individual e social em que a sua proteção, gestão e ordenamento implicam direitos e 

responsabilidades para cada cidadão. 

De acordo com o Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeira Telles, em entrevista no jornal 

Pessoas e Lugares (2004), a paisagem é uma construção artificial, baseada nas leis 

da natureza e o futuro da paisagem está intimamente relacionado com o nosso futuro. 

A paisagem não é um ordenamento, não é um bilhete postal ilustrado, não é uma fonte 

de receita por si própria representada; representa a identidade cultural do País e a 

natureza equilibrada de instalação da população.  

O conceito de paisagem global na perspetiva deste arquiteto assenta numa estratégia 

que representa uma proposta alternativa de intervenção no espaço assumindo que 

paisagem global do futuro não poderá deixar de estar sujeita a princípios impostos 

pela sua essência biológica, pelo que a localização das atividades tem de estar sujeita 

à aptidão do território e à paisagem existente. Planear implica não só considerar o 

espaço total da paisagem e promover a permanência das estruturas fundamentais da 

sua funcionalidade e sustentabilidade, nomeadamente ecológicas, culturais e de 

energia como também atribuir aos espaços intersticiais uma maior importância na 

articulação das diferentes estruturas e elementos e uma maior flexibilidade quanto aos 

seus usos potenciais. Deve construir-se paisagem através da convivência e da ligação 

de espaços de caraterísticas distintas, mas detentores de uma identidade própria, de 

modo a reaproximar os modos de vida rural e urbana e a promover o continuum 
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naturale 1e o continuum culturale no espaço urbano e rural, como articulação entre as 

respetivas paisagens. 

A compreensão da Paisagem implica o conhecimento de fatores como a litologia, o 

relevo, a biodiversidade, a hidrografia, o solo, a estrutura ecológica e expressões de 

actividade ao longo do tempo bem como a forma como estes fatores interagem. 

De acordo com o Artigo 4º da atual Lei de Bases da Política do Ambiente (Lei nº 

19/2014 de 14 de abril), a salvaguarda da paisagem implica a preservação da 

identidade estética e visual, da autenticidade do património construído e dos lugares 

que suportam os sistemas socioculturais, contribuindo para a conservação das 

especificidades das diversas regiões que conjuntamente formam a identidade 

nacional. 

Um parque urbano simboliza muito mais do que aquilo que é do ponto de vista 

material, porque adquire a importância de um elemento de agregação e coesão social, 

assumindo o valor de um espaço de estar e de acolhimento para além do seu 

potencial valor ecológico.  

Nesta linha de sentido, para a arquitecta paisagista Teresa Marques, a 

sustentabilidade é inerente ao processo de arquitectura paisagista e os três pontos 

cruciais são o limite de uso dos recursos naturais e o assegurar da informação 

genética, ou seja, a auto-suficiência de recursos materiais e naturais; as 

considerações sobre o nível de estruturação e práticas de reciclagem e a manutenção 

sustentável (a redução e a reutilização).  

                                                
1 É o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da 
manutenção do potencial genético e que contribuem para o equilíbrio e estabilidade do território. 
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2.2 Monte Sacro 

O propósito do monte sacro faz parte de um programa de catequese sistemática e 

enquadra-se na ideia de peregrinação. Desta faz parte um caminho devocional ao 

longo das encostas de uma colina, ambiente tranquilo e isolado, a presença de 

estruturas com uma qualidade monumental, como capelas e fontenários que são 

cobertos com esculturas ou pinturas de arte altamente expressiva, cenas que evocam 

a vida sacra e os diferentes momentos da paixão de Cristo.  

Neste sentido, a montanha sagrada é um complexo de carater religioso, uma estância 

cativante e paradisíaca, um local de fé, uma obra de arte em diálogo com a paisagem 

e a natureza envolvente, com a intenção de criar um lugar sagrado de alternativa a 

Jerusalém e à Palestina, um espaço onde se reúnem todas as componentes da Via 

Sacra. 

O Homem sempre sentiu uma admiração e veneração pela Montanha, que simboliza o 

Transcendente, o encontro entre o Céu e a Terra. Por um lado, vista de cima indica o 

centro do Mundo e por outro lado, vista do fundo indica o caminho a percorrer. Esse 

caminho pode ser o peregrinar de cada um de nós dentro da montanha da sua vida, 

de modo a encontrar o seu verdadeiro caminho. 

Um dos emblemáticos exemplo a seguir é o Santuário do Bom Jesus do Monte2, que 

se situa no íngreme monte do Espinho, na freguesia de Tenões, concelho e distrito de 

Braga. Mais conhecido como Santuário do Bom Jesus de Braga, pretendia fortalecer a 

fé dos devotos através de um percurso ascensional que representava a Paixão de 

Cristo e a sua Morte (a Via-Sacra). 

O Santuário é, talvez, o mais poético e o mais monumental sacro-monte construído na 

Europa, onde predomina a arquitetura religiosa, barroca, rococó e neoclássica 

conjugadas harmoniosamente. 

Este santuário foi candidato a Património Mundial da Humanidade na Comissão 

Nacional da Unesco, através da coordenadora científica Teresa Marques e da 

coordenadora Teresa Andresen que referiu ao Jornal Correio do Minho entre outros 

que se trata de “um lugar único, com uma hitória de 600 anos, muito bem 

                                                
2 http://bomjesus.pt/bom-jesus/historia/ 
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fundamentada3” em várias fontes de informaçao, com material de natureza 

monográfica e iconográfica, sendo o material iconográfico raro e rico4. 

Assim, este espaço, referência incontornável da arte barroca em Portugal, revestido de 

origininalidade, foi alvo de remodelações com o intuito de transmitir ao crente o 

despojamento do mundo e a condenação das ilusões criadas pelas verdades 

transmitidas pelos sentidos, ou seja, ao subir o escadório, o crente realiza um caminho 

ascendente em direção à Verdade transmitida pela prática das virtudes fundamentais. 

Ele relembra e imita os passos do martírio de Cristo, realizando-se a “ressurreiçao” do 

crente que depois o encaminha para a sua redenção e purificação.  

Neste prisma, Segundo o Historiador de Arte José Fernandes Pereira, "no escadório 

dos Cinco Sentidos, a mensagem centra-se no carácter ilusório e pecaminoso do 

conhecimento sensível". E ainda o mesmo autor refere que segundo as verdades 

teologais, apenas se encontra  "apto a entrar no ponto culminante de todo o percurso: 

a igreja, a casa de Deus, os puros" (FERNANDES, 1988, p. 27). 

Este escadório dos Cinco Sentidos é, portanto, um percurso feito aos ziguezagues, 

com 526 degraus, e liga várias ermidas de planta centralizada, construídas em épocas 

distintas, onde se integram os vários passos da Via Sacra, compostos por figuras de 

vulto, algumas de caráter popular, pontilhada de fontes com símbolos astrais e 

alegóricos, por terreiros onde se congregam várias ermidas, estatuária e fontes e, no 

topo, a igreja neoclássica, de planta em cruz latina. Esta visão alude ao corpo humano 

e metaforicamente todo este conjunto pretende representar a transitoriedade do corpo 

e agilidade dos conhecimentos que dele emanam, opondo-se a estes a verdade divina 

que permite um afastamento do mundo material.  

A primeira capela representa a “Prisão de Cristo“, com a fonte de Diana, segue-se as 

“Trevas” e a fonte de Marte, a da “Flagelação” e a fonte de Mercúrio e a “Coroação 

de espinhos” e a fonte de Saturno, numa clara alternância do sagrado e do profano.  

Por sua vez, as cinco fontes correspondem a cada um dos sentidos da condição 

humana, aos quais se contrapõem esculturas do Antigo Testamento. A primeira fonte 

é das Cinco Chagas, com cinco bicas e taça encimada pelos instrumentos de tortura 

(corda, martelo e azorrague), com inscrição.  A alma revê-se na pedra edificada, o 

sacro alia-se ao profano, o antigo convive com o contemporâneo, a paixão de Cristo 

nas paredes do escadório, a proteção da natureza procura a compatibilização com o 

espiritual, o lazer e o turismo.  O conjunto arquitetónico integra ainda o Parque do Bom 

                                                
3 http://www.dn.pt/portugal/interior/bom-jesus-de-braga-candidato-a-patrimonio-da-humanidade-
4691229.html 
4 https://ominho.pt/santuario-do-bom-jesus-sera-basilica/ 
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Jesus (uma área de mata); elevador (o mais antigo funicular hidráulico) e alguns 

hotéis5.  

 Deste modo, esta estância barroca torna-se numa das maiores rotas sagradas, pelo 

seu valor penitencial, ritual de purificação ou pelo seu caráter de tradição popular, 

lazer e repouso, proporcionando um autêntico espetáculo visual, visto que o Barroco 

reflete um tempo de festa, encantamento, um itinerário cenográfico, catequético e de 

sonho, usando até ao limite os sentidos. 

Quanto à biodiversidade (flora), o Bom Jesus é considerado o pulmão verde da capital 

do Minho e trata-se dum espaço com diversidade e raridade das suas espécies de 

árvores. Em redor do santuário, a biodiversidade arbórea é maior, com magníficos 

exemplares da flora nacional e da flora exótica. A vegetação que pulula são urzes, 

musgos e hera; sebes rústicas; viveiros de plantas e os altos taludes, revestidos de 

árvores, arbustos e flores. Boa parte da mata é dominada pela monotonia eucaliptal e 

do acacial.  

Assim, nas espécies arbóreas autóctones dominam os sobreiros (Quercus suber ), os 

pinheiros mansos (Pinus pinea) os alvarinhos (Quercus róbur), os plátanos-bastardos 

(Acer pseudoplatanus), e ainda exemplares de espécies ameaçadas como é o caso do 

teixo (Taxus baccata). 

Nas alóctones, para além dos ominipresentes plátanos (Platanus sp.) e tílias (Tilia sp.) 

destaca-se a coleção de faias (Fagus sylvatica) e de sequóias (Sequoia 

sempervirens). 

Assim, parafraseando Teixeira Gomes, «O Bom Jesus é um sítio paradisíaco, superior 

na disposição da paisagem, na abundância e variedade da vegetação, no canto das 

aves e das fontes, aos mais famosos santuários de Itália.(...) » Teixeira-Gomes citado 

por Sant'anna Dionísio in Guia de Portugal IV (Entre Douro e Minho II), F. Calouste 

Gulbenkian 

Em suma, o Santuário do Bom Jesus é uma obra de arte marcadamente simbólica, 

inserida numa natureza humanizada e ordenada pela Palavra de Deus, vivificada nas 

alegóricas imagens da hagiografia católica e na racionalidade do seu duplo espaço – 

simbiose equilibrada entre o barroco triunfante e a moderna linguagem da arte 

neoclássica. 

 

  

                                                
5 http://www.rotadoperegrino.com/cultura/santuario-do-bom-jesus-do-monte/ 
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III. Capítulo - Requalificação do Calvário 

3.1 Caso de Estudo: Calvário 

 

O  Calvário encontra-se a cerca de 1,5 km do centro da povoação de Vila Praia de 

Âncora, encontrando-se num local rural e isolado. Implantado numa elevação 

sobranceira à foz do rio Âncora, podemos visualizar através do seu miradouro um 

panorama sobre o Vale do Rio Âncora, Vila Praia de Âncora e Oceano Atlântico, 

fornecendo momentos de lazer únicos pela beleza do local. 

No livro “Os Pescadores” (1986) Raúl Brandão descreve a panorâmica do Calvário 

como: “ Do escadório descobre-se o panorama, a amplidão do vale, o morro compacto 

que entra pelo mar e o fio manso do rio… Aqui o sonho não é azul, o sonho é verde. É 

ao mesmo tempo esquecido e verde, doirado e verde”.  

Embora não se tenha conhecimento da data exacta do início deste monte sacro, sabe-

se que os bens de Bulhente foram transladados para este local em 1678. 

Bulhente era uma aldeia de povoamento contemporânea de Guntilanes, em 1873 

Pinho Leal, afirma: 

“Na encosta oeste da serra de Real, ramo de Arga, estão os vestígios de uma 

antiquíssima igreja; tendo apenas um metro de altura. Ainda se distinguem os cunhais 

com os seus grosseiros e toscos lavadores, denotando a arquitectura dos Séc. VI ou 

VII. É a igreja do antiquíssimo mosteiro do Salvador do Mundo, de freiras beneditinas, 

de Bolhente(...) O bispo de Ceuta...suprimiu este convento, pelos anos de 1460, e 

parece que até o mandou arrasar(...) Há nesta freguesia a capela do Salvador do 

Mundo (Calvário), feita depois da supressão do mosteiro e por ordem do arcebispo de 

Braga D. Rodrigo da Moura Teles.” 

O Largo do Divino Salvador é implantado no monte que se destaca na paisagem, 

tratando-se de uma caminhada/percurso de introspecção pessoal até chegar ao 

verdadeiro conhecimento. 

Neste local de culto pode-se visitar o extenso escadório com as suas cruzes encimado 

pela capela do Divino S. Salvador do Mundo, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, 

Cruzeiro dos Mouros (proveniente de Bulhente), Cruzeiro do Roque com respectivo 

escadório, diversos fontenários em granito. 

Neste local encontramos a data MDCLXXVIII (1678) existente na base da cruz central, 

que se encontra no adro. Podemos admirar a sineira, púlpito (danificado em 1973), pé 
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do altar e o cruzeiro dos Mouros, provenientes de Bulhente. Podemos ainda encontrar 

espalhados pelo Monte do Calvário outras pertenças dispersas dessa antiga 

povoação. 

A construção da actual capela do Divino S. Salvador do Mundo deve encontrar-se 

entre 1741 e 1755. 

Por ser um local com valências religiosas e se encontrar numa grande elevação de 

onde flui um belo panorama, um grupo de Ancorenses decide mudar o destino deste 

local. Traçando ideias mestras do desenvolvimento a incrementar, dando inicio às 

obras que se iniciaram pelo actual adro da Capela do Divino S. Salvador do Mundo e 

entre 1905-1911 a construção do escadório do Calvário. 

O escadório é composto por catorze cruzes, de grande simplicidade, assentes em 

pedestais com inscrição correspondente ao respectivo passo da Via Sacra. 

A Gruta de Nossa Senhora de Lurdes trata-se de uma ermida, alcandecorada no alto 

de uma pequena elevaçao. A sua construção teve início em 1926 tendo ficado a obra 

concluída em 1929 com a aplicação do campanário. A capela possui um acesso frontal 

através de um escadório e está marcada também por plataformas ajardinadas e 

arbustos. O exterior e o interior pretendem recriar a ambrencia de uma gruta, onde 

terá aparecido Nossa Senhora de Lurdes. 

Junto à parede do altar corre um fio de água, onde os fiéis iam beber como rito de 

purificação. A água é um símbolo de regeneração, de transformação e de comunhão 

entre o mundo natural e o mundo transcendente. 
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Figura 2–Gráfico de evolução do Calvário  

3.2 Levantamento e análise 

 

Nos seguintes pontos serão abordados os metodos de trabalhos utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

O Alto Minho é um território com uma grande diversidade e qualidade de recursos 

naturais, patrimoniais e culturais. O perímetro abordado neste projeto trata-se de uma 

zona ecológica caracterizada por Andar Basal (0-400 m), na zona Atlântica, cuja 

Precipitação Média Anual varia entre os 1600-1800 mm e a Altimetria entre os 201-

300m, com exposição Sul, Oeste. No que toca à Rede hidrográfica, não contém 

albufeiras ou rios no perímetro de intervenção do qual faz parte o Calvário. Quanto à 

litologia, permanece os granitos e rochas afins e as manchas florestais de onde se 

destacam o Pinheiro Bravo (2005). A probabilidade anual de fogo é moderada e a 

aptidão florestal é marginal. 

27.01.1924 
Realiza-se a oferta de terrenos para a 
construção da estrada de acesso ao 

Calvário 

19.06.1925  
É oferecido o projecto da estrada da 

capela de S. Sebastião até às escadas 
do Calvário  

01.01.1926  Oferta da água da mina do Olheiro 

01.01.1926  Dá-se início à construção de um prédio junto 
ao Adro da capela do Calvário 

11.04.1926 
Oferta da construção da gruta de Nº 

Senhora de Lurdes e respectiva 
ampliação e remodelação da 

Sacristia da Capela 

30.05.1926 Início da construção da capela de Nª 
Senhora de Lurdes (gruta) 

12.1945 Entrega do projecto da estrada para o Monte 
do Calvário 

12.1947 Procede-se ao início da obra da estrada do 
Calvário 

12.1949 Conclusão da obra 
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O seu território abrange cerca de 5,15 ha e um perímetro aproximadamente de 929 m. 

O limite definido está associado ao terrenos que foram sendo cedidos à Camara para 

formar este local religioso, contendo os espaços verdes expectantes que actualmente 

se encontram sem utilização e ocupados por invasoras de grande porte (Acácias) que 

se apoderam cada vez mais do espaço. 

O território destaca-se pela sua vertente religiosa mas também pelas suas vistas 

únicas por se encontrar no cimo do monte, sendo um local com bastante potencial e 

de grande interesse recuperar pela quantidade de gente que o procura, por se 

encontrar perto da rota do Caminho de Santiago e a possibilidade de aumentar a 

biodiversidade do local. 

As entradas do local são realizadas pedonalmente a Sul pelo escadório e a Sudoeste 

Noroeste através da circulação viária de onde surgem os percursos pedonais que se 

encontram atualmente de difícil acesso e em mau estado. 

 

	
Figura 3-Imagens satélite do Google Earth 

 

Na análise do Calvário podemos observar (Figura 2) a sua degradação ao longo dos 

anos. Em 2010 já existe a A28 e a desflorestação do monte com a retirada dos Pinus 

pinaster (espécie encontrada nas fotos antigas visto atualmente as Acácias se terem 

apoderado do local).  

O perímetro do Calvário (Figura 3) engloba uma grande área com bastante potencial 

para se tornar num pulmão verde da freguesia de Vila Praia de Âncora.  

É composto por diversos espaços com diferentes funções mas sem ligações que os 

possam interligar como um todo, estando efetivamente alguns com difícil acesso para 

a sua utilização.  

2003 2010 2013 
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Figura 4 - Perímetro do Calvário (Imagem satélite) 

 

Além da vertente religiosa este monte foi adquirindo diversas funções ao longo de 

todos estes anos. Sendo também constituído por um restaurante, anfiteatro, parque 

infantil, parque de estacionamento e elementos construtivos que causam uma intrusão 

visual (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

	
1. Gruta Nª Sª de Lourdes  

2. Cruzeiro  

3. Anfiteatro  

4. Parque de estacionamento  

5. Depósito de água  

6. Parque infantil  

7. Restaurante  

8. Capela do Divino Salvador do Mundo  

9. Escadório do Monte do Calvário  

10. Reservatório de água 

 

Figura 5  - Funções e elementos que constituem  do Calvário  
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Ao realizar a pesquisa sobre o Calvário surgiram imagens antigas. Neste processo de 

recolha de informação, a ideia foi entender o antes e a actualidade do local para 

perceber o que se mantinha e o que se teria perdido ao longo dos anos (Figura 5). Como 

por exemplo na imagem da Gruta de Nª Senhora de Lourdes podemos observar que 

os Pinus pinaster que faziam a moldura da mesma e eram tão característicos deste 

local deixaram de existir 

	
Figura 6–Reconhecimento e comparação da atualidade com fotografias antigas 

 

Miradouro do Monte do Calvário 

Gruta Nª Sª de Lourdes 

Capela do Divino Salvador do Mundo 

Adro da Capela do Divino Salvador 

 do Mundo 

Escadório do Monte do Calvário 
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Figura 7 – Elevação do monte do Calvário 

 

Sentiu-se a necessidade de entender a elevação deste monte não só em relação ao 

nível médio do mar mas também para entender a diferença de cotas entre os vários 

elementos que o constituem (Figura 6). 

Tal como já foi mencionado anteriormente, este monte disfruta de uma paisagem 

inigualável que valoriza este local (Figura 7). 

 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 8– Fotos do Calvário 
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3.3 Síntese 

O local caracteriza-se por ser um monte religioso, com grande expansão visual.  

A envolvente à área de intervenção é caracterizada por uma baixa volumetria do 

edificado e uma boa estrutura viária que faz a ligação ao centro de Vila Praia de 

Âncora. A envolvente destaca-se por conter um solo permeável através de 

espaços verdes agrícolas e bastantes espaços verdes particulares. Este local 

evidencia-se por se encontrar num patamar mais elevado.  

Depois do levantamento e análise efectuados, pode dizer-se que ao longo dos 

anos a área de intervenção foi ficando degradada restanto somente os elementos 

construídos que liguem a essa origem pela sua biodiversidade ter sido afectada 

pela retirada dos Pinus Pinaster e o terreno ter sido invadido pela espécie invasora 

(Acácias).  

As suas oportunidades passam pela privilegiada localização geográfica, boas 

acessibilidades, por ainda se encontrar num carácter rural de grande 

potencialidade visual, pela oportunidade de requalificar, pelos seus espaços 

verdes expectantes com grande potencialidade e de área significativa, por conter 

um solo fértil, pela presença de campos agrícolas na sua envolvente, por conter 

espaços de apoio e pela sua proximidade ao Caminho de Santiago. 

Na área de intervenção existem os seguintes constrangimentos: barreiras nos 

acessos aos espaços verdes e respectiva Gruta devido à presença de invasoras, 

inclinação elevada e degradação dos percursos; estacionamento ilícito; 

degradação das estruturas associadas à mesma; nomeadamente bar e casas de 

banho; elementos de ruído visual como depósitos de água e uma fábrica.  

Esta futura proposta poderá vir a desempenhar um papel essencial, tornando este 

espaço numa mais valia para Vila Praia de Âncora.  

Neste sentido, através destas paisagens pode-se afirmar que os locais 

memoráveis são aqueles que traduzem uma interação equilibrada entre o homem 

e o meio, ostentando uma identidade singular que é reconhecida. 

Cada espaço urbano é, portanto, um património de conjuntos e de edifícios, de 

vazios e de percursos, de monumentos e de símbolos que são referências da sua 

identidade e devem ser preservadas e conservadas. 
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Figura 9- Deteção do Problema, Descrição de oportunidades de melhoria  e respectivo  objectivo. 

		

 

  

Pr
ob

le
m

as
  - Falta de ligação 

entre os diversos 
espaços 

- Espaço com 
infestantes de 
grande e pequeno 
porte 

- Ausência de 
espécies autóctones 

- Proximidade com 
fábrica e vistas para 
a mesma 

- Existência de 
tanque de água 
visivel no terreno 

- Anfiteatro sem 
utilização e ao 
abandono 

- Caminhos não 
acessíveis  por falta 
de limpeza e 
degradação 

- Intervenções sem 
função 

- Falta de percursos 
pedonais 

- Zonas de pic-nic 
espalhadas sem 
lógica e função por 
todo o terreno 

- Zona de utilização 
de pessoas com 
mobilidade reduzida, 
dificuldade nos 
acessos 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

- Monte religioso 
com grande 
potencial de grande 
área 

- Possibilidade de 
reflorestar com 
espécies autóctones 

- Existência de 
panorâmicas 
naturais de 
interesse elevado 

- Existência de 
edifício de apoio 

- Facilidade nos 
acessos 

- Facilidade em 
estacionamento das 
viaturas 

- Afluência de 
pessoas vindas do 
Caminho de 
Santiago 

O
bj

ec
tiv

o - Manter o carácter 
do local 

- Introduzir espécies 
autóctones  

- Limpar/travar as 
infestantes 

- Definir as zonas 
dando-lhe uma 
respectiva função 

- Criação de 
percursos pedonais 
que interliguem 
esses espaços 

- Tornar-se num 
espaço polivalente 

- Atrair a população 
a usufruir deste 
espaço 

- Usar a vegetação 
para travar 
elementos 
construídos de 
intrusão visual  

- Impedir o acesso 
das viaturas à gruta 
e respectivo 
miradouro 

- Criar entradas 
alternativas 
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3.4 Proposta 

O trabalho de estágio foi sendo desde o início focado na concretização de um projeto 

para o Calvário.  

Consoante as necessidades que se foram demonstrando ao longo das reuniões com o 

orientador e membros executivos do Município de Caminha todo o processo foi sendo 

modificado procurando ir ao encontro do que era pretendido.   

Nesta proposta foi necessário entender a falta de permanência dos visitantes no local 

e de que forma os poderíamos fazer vivenciar este espaço. Uma das problemáticas 

passava pela falta de definição de alguns acessos e mais valias que neste momento 

não estão a ser utilizadas.  

O percurso automóvel é o mais definido e de fácil acesso, contendo algumas placas 

de sinalização. 

No entanto, ao nível dos percursos pedonais existe uma grande falha na definição dos 

mesmos e respectiva informação. 

 

	
Figura 10– Percursos existentes e propostos para o Calvário 
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Para valorizar o Calvário temos na sua proximidade o Caminho Português da Costa 

(Santiago), uma galeria ripícola, um Dólmen6 e um percurso pedonal alternativo pelas 

casas típicas que ainda se encontram com características originais. Neste projeto 

proponho a ligação com novos percursos de características únicas, tirando partido das 

mais valias mencionadas anteriormente e usando o principio da via religiosa, tentando 

assim colmatar a falha existente e aproximar a população a este monte sacro. Este 

percurso pedonal proposto de interligação dos vários locais de interesse até ao 

Calvário encontra-se (Figura 10 e Anexo 1) representado pela cor vermelha, sendo que 

existe um elo de ligação a verde com o percurso proposto para o plano de pormenor 

com a respectiva recuperação da galeria ripícola associada. Podemos ainda ver a 

relação destes percursos com o Calvário, estando a área do mesmo assinalada 

através de uma mancha bege.  

A nível de vegetação arbórea com interesse e bem conservada só se encontra 

presente no adro da Capela do Divino Salvador do Mundo, onde surgem os Plátanos e 

alguns Quercus suber. No restante território podemos encontrar uns Eucaliptos e as 

restantes árvores de grande porte são formadas por Acácias. 

Houve a necessidade de criar um plano geral com espécies autóctones que 

conseguissem dar resposta a estes problemas e nos fizessem voltar às nossas 

origens conferindo maior biodiversidade a este local.  

Deste modo foi realizado um plano geral de espécies arbóreas autóctones e 

respectivas espécies associadas através de uma pesquisa sobre interligação das 

espécies, a sua relação com a frente marítima e respectiva localização(Figura 11 Anexo 2). 

Para cada espécie do estrato arbóreo foram escohidas os restantes estratos, 

arbustivo, sub-arbustivo e herbáceo. Sendo que o Pinus pinaster é acompanhado pelo 

Arbutus unedo, Ilex aquifolium, Crassula tillaea; Quercus robur pelo Crataegus 

monogyna, Erica australis, Carex durieui; Castanea sativa pelo Digitalis purpurea; 

Quercus suber pelo Crataegus monogyna, Calluna vulgaris, Ornithopus perpusillus; 

Pinus pinea, Nerium oleander, Lavandula stoechas e Erica umbellata.  

As únicas excepçoes são na zona do anfiteatro onde são colocadas as Cersis 

siliquastrum acompanhadas de prado florido para lhe dar uma característica diferente 

na zona das artes e espetáculo e no parque infantil as Citrus deliciosa. 

                                                
6 Dólmen da Barrosa- Monumento Nacional céltico ou pré-céltico, situado no lugar da Barrosa. 
Considerado o monumento megalítico mais notável de Portugal. 
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Figura 11-Espécies arbóreas e respectivas espécies associadas propostas para o Calvário 

 

Depois de definir a mobilidade e acessibilidade ao monte foi feita uma aproximação ao 

Calvário, que foi constituído por uma área de bastante potencial, no entanto, sem 

funcionalidade, com presença de infestantes, com falta de ligação entre as diversas 

áreas que o representam e a necessitar urgentemente de uma intervenção que desse 

resposta às suas necessidades.  

O percurso automóvel encontrava-se bem resolvido mas nos caminhos pedonais a 

situação existente não dava resposta às necessidades deste monte, por faltar ligação 

com as zonas expectantes, não acompanhar devidamente a inclinação do terreno e se 

encontrar com infestantes que impossibilitam a passagem. 

Este percurso existente não possibilitava o acesso da Capela do Divino Salvador do 

Mundo com a Gruta Nª Sª de Lourdes pedonalmente, fazendo com que os devotos se 

deslocassem de carro ao miradouro ou o realizassem pedonalmente pela estrada. 

No projecto esse caminho existente é recuperado mas mantendo-se em pedra 

granitica, acompanhando devidamente o terreno e fazendo a ligação com os dois 

elementos cruciais deste monte, colmatando assim a falha existente.  
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Figura 12-Percursos no Monte 

 

São ainda adicionados mais dois percursos pedestres que fazem a união entre todos 

os espaços e são uma outra alternativa de chegar à Gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes contendo características diferentes. A ideia do percurso do lado Este seria 

mais desafiante por a sua encosta ter uma inclinação maior, precisamente para servir 

de zona de treino. Estes seriam acompanhados durante o mesmo por aparelhos de 

treino para adultos em madeira, porque já existe quem utilize este local para treinar e 

vinha dar resposta de forma mais eficaz aos seus utilizadores. Além desse factor seria 

uma nova entrada para incentivar os moradores a utilizar este espaço. 

O outro troço na zona Oeste/Gruta de Nossa Senhora de Lourdes já seria menos 

acentuado e a ideia era os seus utilizadores tirarem proveito da vista enquanto o 

percorriam (Figura 12 e 13).  

 

 

Percurso automóvel 

Percurso existente 

Percurso pedonal proposto 
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Figura 13-Plano Conceptual 

 

No que diz respeito às diversas funções que englobam este monte, foi reaproveitado o  

local do anfiteatro existente (Figura 14) e o estacionamento mas sentiu-se a necessidade 

de definir exactamente uma função para as restantes “áreas”. 

 

 
Figura 14-Anfiteatro existente 
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Neste projecto podemos encontrar um jardim com vistas junto à gruta nossa senhora 

de Lourdes do qual faz parte o miradouro, uma zona de vistas onde o seu objectivo 

não é somente visualizar a paisagem mas também o parque infantil que se encontra 

num nível inferior. Esta zona dará liberdade aos pais para poderem usufruir deste 

espaço enquanto os seus filhos aproveitam o parque infantil. A ideia deste parque 

infantil seria fugir do parque infantil normal e optar por aparelhos construídos em 

madeira e mais enquadrados no local.  

Para dar resposta ao excesso de visitantes na altura do verão, criou-se outro parque 

de estacionamento, evitando o estacionamento abusivo no miradouro. (Figura 15) 

Toda a área do Calvário era composta por mesas de pic-nic sem funcionalidade por 

estarem enterradas na terra ou se encontrarem em declives de dificil acesso. Houve 

necessidade de criar uma zona que desse resposta a esse problema, sendo colocada 

perto do restaurante.  

 

 

 

 
 

Figura 15-Funções nas várias zonas do monte do Calvário 
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Para efeitos do presente foram desenvolvidos mais detalhadamente as propostas para 

o jardim de apoio ao restaurante e o anfiteatro.  

No jardim de apoio ao restaurante existe um pequeno parque infantil mas já em mau 

estado e todo o restante terreno não tem função nem incentiva a permanecer no local, 

sendo utilizado para estacionamento abusivo no mesmo.  

A ideia para este local foi criar uma ligação direta com o adro da capela de forma a 

integrar os dois espaços através de um escadório de pedra, recuperar memórias 

antigas do espaço e fazer uma pequena amostra de espécies autóctones. 

Nossa Senhora de Lurdes está associada a água que representa uma regeneração, 

transformação de comunhão entre o mundo natural e o mundo transcendente.  

Este elemento está presente na gruta de Nossa Senhora de Lurdes, junto à parede por 

onde corre um fio de água mas ao abordar pessoas que conheciam o local há muitos 

anos e o viveram na infância reparou-se que existiam duas memórias que 

identificavam o local: o som do correr da água no exterior e a existência de Hydrangea 

macrophylla. Deste modo, neste jardim foi proposto um chafariz com um pequeno 

repuxo de água e as Hydrangea macrophylla junto ao edificado.  

Ao nível das arbóreas autóctones a espécie escolhida foi o Quercus suber, sendo 

acompanhado pelas suas espécies associadas, Arbustus unedo, Rhamnus alanternus, 

Ulex minor, Laurus nobilis, Crataegus monogyna, Calluna vulgaris e Ornithopus 

perpusillus (Anexo 3). 

Na zona central encontram-se Lavandula pendulata, Erica umbellata, Centranthus 

ruber, Erica australis, Lupinus luteus, Silene scabriflora, Geranium robertianum, 

Spergularia purpúrea, Myosotis laxa, Verbena officinalis, Erica scoparia, Erica arborea, 

Pterospartum tridentatum, Arenaria montana, Halimium lasianthum e na zona de mais 

visualização prado florido da Greenkeeper para poder ser uma zona multifuncional (o 

Pormenor de Plantação segue no anexo 4 do presente relatório).  

Os seus caminhos têm diferentes dimensões para existir precisamente um jogo de 

escalas e os mais pequenos serem percorridos pelas crianças tendo a mesma 

sensação de um adulto (Figura 16). O material escolhido foi o saibro estabilizado amarelo 

PAVIstab dando mais vida ao espaço e os canteiros são compostos por lancis de aço 

corten Edge Basic  da Urbangreen. 

O restaurante necessitava de um aumento de área para poder receber os visitantes 

por isso a ideia foi aumentar o espaço através de uma “caixa” de vidro e ferro que 

entra em contacto direto com a natureza, inspirada nas obras de Dan Graham (Figura 

17). Neste espaço surge também uma esplanada voltada para o jardim e com vistas 



FCUP 
Requalificação	do	Calvário 

28 

 

Chafariz de água 

Saibro estabilizado  

Prado Florido 

Esplanada 

“Caixa” de vidro 

 

para Vila Praia de Âncora e Oceano Atlântico, tirando assim o melhor proveito da 

zona.  

Num dos acessos na zona inferior definiu-se uma zona para paragem de camionetas 

visto não existir nenhuma específica e deste modo evitar a entrada das mesmas na 

zona do Calvário e fornecendo uma nova experiência ao percorrer este novo jardim.  

Houve também a necessidade de colocação de pilaretes de madeira junto ao 

restaurante por atualmente este espaço ser invadido por viaturas. 

 

 
 

 
Figura 16-Plano geral do Jardim de espécies autóctones 
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.  

Figura 17-Simulação da “caixa” de vidro com a natureza 

 

No Anfiteatro moveu-se um pouco a estrada para se ganhar mais espaço e elevou-se 

ligeiramente a cota do mesmo para o impacto da passagem dos carros ser menor por 

se encontrarem no pano de fundo do palco.  

Para criar diferentes sensações ao longo do ano as árvores escolhidas foram as 

Cercis siliquastrum L. e nos seu socalcos para poderem ser mais resistentes ao facto 

de serem bastante percorridos é aplicado prado e são sustentados por pedra granítica.  

Ao construir este anfiteatro junta-se no mesmo projecto uma área de camarins, 

arrumos e casas de banho pela necessidade existente in loco que se situam por baixo 

e ao lado do anfiteatro, contendo uma cobertura verde que acompanha a inclinação do 

auditório para não retirar a visibilidade para o palco (Figura 18 e 19) (Anexo 5,6,7).  
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Cersis siliquastrum 

 

Prado Florido 

Saibro estabilizado 

Cobertura verde 

 

 
 

 

 

Figura 18-Plano geral do Anfiteatro proposto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19-Corte A_A’ do Anfiteatro 
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IV. Capitulo–Conclusões e Recomendações  

A requalificação possui um carácter único e excepcional e a sua recuperação combina 

com a paisagem e a cultura.  

Este caso de estudo teve outrora os seus tempos auréos, encontrando-se atualmente 

em mau estado devido à falta de manutenção, presença de invasoras, falta de 

funcionalidade e ausência de meios .O orçamento participativo veio dar resposta para 

o “renascimento” deste monte sacro.  

A proposta assegura a Vila Praia de Âncora, um monte sacro requalificado dando 

resposta aos seus problemas criando novas áreas que possam responder à ausência 

de espaços verdes tornando-as mais apelativas e funcionais, incentivando a utilização 

com a vivência deste espaço, não só pela sua vertente religiosa, lúdica como também 

pela sua qualidade enquanto monte, existindo assim a possibilidade dos seus 

habitantes poderem sair de uma área urbana e na sua proximidade encontrarem uma 

zona  influenciada pelo campo e oceano atlântico.  

A proposta para o Calvário procura dar resposta à sustentabilidade, contendo um 

espaço que potencie os ecossistemas autóctones, as dinâmicas ecológicas, dando 

origem a oportunidades de lazer e vivência no espaço exterior. O projecto evolui de 

forma a que o desenho do mesmo se torne sustentável às suas funções, dando 

resposta às necessidades do território, cujo o conjunto das medidas aplicadas fazem 

este monte sacro funcionar, proporcionando uma nova vida a este espaço público, 

expectando que esta estrutura verde seja mantida, vivida e explorada pelos seus 

habitantes locais e visitantes.  

A Arquitectura Paisagista é indispensável nos meios urbanos, sendo necessária a 

várias escalas. A sua função é essencial para tornar estes espaços mais habitáveis e 

saudáveis, através de parques urbanos e solos permeáveis.  

A intervenção nestes espaços, tem como função aumentar a qualidade de vida das 

populações e melhorar as condições ambientais devolvendo as nossas espécies 

autóctones, preservando e recriando espaços únicos como o monte do Calvário.  

A sustentabilidade deve estar presente desde o desenho, à execução sendo um papel 

do Arquitecto Paisagista fundamental para articular todas estas componentes.  

Só é possivel elaborar um plano de gestão e manutenção, que assegure as 

necessidades do projecto sem excluir o carácter pretendido, desenvolvendo e 

abordando o mesmo de forma contínua unindo o ato projetual e a sua manutenção.  
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Apesar das dificuldades na manutenção e constrangimentos económicos dos espaços 

verdes, estes são essenciais e deverão continuar a existir e a expandir-se, pois são 

indispensáveis para a qualidade de vida urbana. Numa época marcada pela escassez 

de recursos e pela crise económica existe a necessidade de pensar no desenho de 

espaços verdes de forma a dar resposta a essas lacunas.  

Todo o processo, desde a concepção à manutenção, deve integrar uma parte estética 

e ecológica como impulsor de um novo paradigma de sustentabilidade. Cada vez mais 

é necessária uma visão sobre a sustentabilidade dos espaços verdes, que respeite as 

aptidões biofísicas do local e garanta uma lógica ambiental que cumpra as funções a 

que se destinam.  

Parafraseando Gonçalo Ribeiro Teles,  “A minha vida interior é a cidade tudo o resto é 

a paisagem.” Neste seguimento, procurou-se conciliar os interesses estético e 

funcional com a amenidade paisagística e ambiental, a sustentabilidade económica e a 

diversidade biológica com a qualidade de vida das comunidades humanas. Ou seja, 

paisagem florestal que envolve o património comum já não é um motivo de divisão, 

mas sim uma alavanca para um projeto comum. 

Através destas paisagens pode-se afirmar que os locais memoráveis são aqueles que 

traduzem uma interação equilibrada entre o homem e o meio, ostentando uma 

identidade singular que é reconhecida. 
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VI. Capitulo - Anexos 
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Anexo 1- Percursos e acessos 
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Anexo 2- Plano de espécies arbóreas 
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Anexo 3- Plano geral do Jardim de espécies autóctones 
  



FCUP 
Requalificação	do	Calvário 

39 

 

Chafariz de água 

Saibro estabilizado  

Prado Florido 

Esplanada 

“Caixa” de vidro 

 

  



FCUP 
Requalificação	do	Calvário 

40 

 
Anexo 4- Pormenor de plantação do Jardim de espécies 
autóctones 
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Anexo 5- Plano geral do Anfiteatro  
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Anexo 6- Corte A_A’ 
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Anexo 7- Plano de plantação do Anfiteatro 
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