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A presente dissertação foi escrita de acordo com antiga 
ortografia, por opção do autor.

Os registos fotográficos ou desenhos não identificados, 
são produto do autor.

Ao longo do trabalho são apresentados esquemas ou 
imagens pictoricas de suporte ao texto. A orientação ou 
escala foram pontualmente e deliberadamente manipu-

ladas, sem prejuízo do entendimento do mesmo.

As imagens utilizadas foram, ainda monocromatizadas 
e formatadas por forma a dar coerência ao conjunto do 

documento.

As citações transcritas encontram-se nas suas respectivas 
línguas originais para que se mantenha o rigor e sentido 
de cada expressão. Quando traduzidas, são acompanha-

das pelo texto original.
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 Esta dissertação tem como objectivo o desen-
volvimento de um projecto para uma unidade hoteleira, 
em Murro di Porco, na Sicília. O seu conjunto, assen-
ta numa reflexão sobre alguns temas de projecto que se 
mostraram mais pertinentes, integrados numa estrutura 
que obedece a três vectores considerados fundamentais, 
tanto para a construção do objecto, como para a elabo-
ração da presente dissertação, nomeadamente o Topos, o 
Typos e a Tectonic.

 Estas três esferas delineiam uma lógica de tra-
balho e de pensamento. Para além desta variante mais 
analítica, existe a presença de uma conduta particular, 
que se revela como uma síntese de uma aprendizagem 
realizada ao longo do curso, uma incursão pessoal sobre 
o processo e método de trabalho. 

 Por fim, o tema da dissertação evolui em traço 
e desenho, culminando com a apresentação da proposta 
final.
 
 Convida-se assim o leitor acompanhar o nosso 
percurso reflexivo.
 

  This dissertation sets to develop a project for a 
hotel complex in Murro di Porco, in Sicily.

Its totality, is based upon a reflection on some project 
themes considered more relevant. These are integrated 
on a structure which obeys to three fundamental vectors, 
both for the construction of the object as for the elabora-
tion of the present thesis, namely the Topos, Typos and 
Tectonic.

This three spheres outline a working logic. Beyond this 
more analytic variant, there is a presence of a more in-
timate conduct that reveals itself as a synthesis of the 
knowledge acquired during the graduation, a personal 
incursion on work process and method.

At last, the subject of the dissertation evolves in purpose 
and in drawing, culminating in the presentation off the 
final proposal.

Thereby the reader is invited to follow our reflexive jour-
ney.
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O Concurso

Murro di Porco

 A Sicília localiza-se numa zona central do Mar 
Mediterrânico, a sul da Itália peninsular, da qual se se-
para pelo estreito de Messina, apenas por 3km nos seus 
pontos mais próximos. Esta caracteriza-se pela sua forma 
triangular, com uma área de 25km2, tornando-a a maior 
ilha do Mar Mediterrânico. Constitui a região autónoma 
da Itália, oficialmente designada por Regione Siciliana, 
estando composta por 8 Províncias, de entre as quais Si-
racusa, na qual se inclui o terreno de intervenção. Este 
situa-se na costa selvagem oriental da Península de Mad-
dalena, no Capo  Murro di Porco, a sul de Siracusa; uma 
zona com elevado valor paisagístico, enquadrada num 
sistema natural, que vai influenciar profundamente o 
desenvolvimento do tema do concurso. 
 O concurso Lighthouse Sea Hotel foi lançado 
pela Young Architects Competition, uma entidade promo-
tora de concursos de arquitectura internacionais, para es-
tudantes e recém formados em arquitectura. O tema de 
concurso nasce de um projecto do estado italiano Valor 
paese fari, em parceria com a YAC, de salvaguardar pa-
trimónio, que visa a transformação dos faróis abandona-
dos em estruturas turísticas e hoteleirias. Com o referido 
projecto procura-se apoiar os faróis existentes, neste  caso 
concreto, o localizado no Capo Murro di Porco. Parte-se 

necessáriamente do reconhecimento dos valores - físicos, 
patrimoniais e simbólicos - presentes para o desenvolvi-
mento de um processo de projecto que possa formular 
uma hipótese de intervencão que, por um lado o res-
gate a condição de abandono e, por outro lado lhe atrí-
bua renovado uso, em respeito pela sua essência e valor. 
“O faról, foi sendo gradualmente abandonado com a che-
gada das tecnologias modernas, tornando-se numa simples 
lanterna, num lugar desabitado”1. Um panorama seme-
lhante a muitos outros casos que pontuam as zonas cos-
teiras italianas. 
 Além do particular e estimulante tema faról, 
surge também a curiosidade pessoal, que foi aguçada 
pelo tom de desafio que o tema de projecto suscitou e 
pelo contexto singular em que este se insere. A possi-
bilidade de intervenção num ecossistema tão delicado e 
distante; uma ambiência muito distinta dos exercícios 
de projecto que se foram desenvolvendo ao longo do 
percurso académico, que se limitavam geográficamente 
à área metropolitana do porto, onde o tema cidade é 
uma constante. Ou seja, um leque muito diverso de ar-
gumentos nortearam a participacão neste concurso, que 
se constituiu como um desafio pertinente nesta fase de 
transição para o mundo profissional.
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Província de Siracusa. A negro, o núcleo urbano condensado.

A península de Maddalena e a delimitação da reserva natural marítima de Plemmirio, 
onde se enquadra o Cabo Murro di Porco, o local de intervenção. A mancha representa os 
diferentes níveis de protecção da reserva, sendo que, a zona de protecção máxima encon-

tra-se justaposta ao sítio da proposta.

1 YAC: enunciado do concurso

2km

500m

Capo Murro di Porco
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 A proposta de projecto que se apresenta consis-
te no reaproveitamento do farol do Murro di Porco, na 
Sicília, integrando-o numa unidade hoteleira. Dentro da 
complexidade e dimensão do projecto, para um melhor 
entendimento procuramos separar a mesma proposta em 
duas esferas: a linha e o ponto. Noções elementares, que 
nasceram de um pensamento primordial, sobre o qual 
a proposta se desenvolveu, e que permaneceu, até à so-
lução final. Estas assinalam duas configurações distintas 
mas indissociáveis, independentemente das suas dife-
renças formais e intencionais. Num programa auto-pro-
posto, dentro do tema alojamento, decidiu-se criar uma 
zona de células de habitação temporária e um restauran-
te, que integram o corpo com maior desenvolvimento da 
proposta: a linha. (1). Ainda dentro da proposta, surge 
a necessidade de criar uma zona balnear que marca uma 
posição distinta relativamente ao restante programa: o 
ponto (2). A resposta formalizada da proposta surge em 
consonância com o terreno e o farol, abrangendo pro-
blemáticas que se reflectiram directamente no desenvol-
vimento do projecto e na solução alcançada, como a to-
pografia e a paisagem envolvente. Embora a  dissertação 
tenha como base uma proposta de projecto, o discurso 
presente na mesma, assenta numa gramática binária, de 

como pensar e fazer arquitectura. Como tal, a proposta 
finalizada, não se traduz como sujeito único, válido por 
si só, mas sim como uma conclusão desenhada, integran-
te de todo um processo.

 De referir que a proposta de projecto apresen-
tada neste trabalho é uma evolução da proposição inicial 
do concurso. Alguns factores foram determinantes para 
que tal acontecesse, tais como a distância que impossibi-
litou, na altura, a visita ao terreno; também a data im-
posta criou constrangimentos, o todo podendo contri-
buir para eventuais fragilidades  do projecto. Pesa ainda 
o facto de estarmos perante uma dissertação associada a 
uma proposta de projecto que, neste percurso, conduziu 
um interesse crescente de explorar e desenvolver o estu-
do. 

 Pelo exposto, a proposta deste trabalho resul-
tou inevitavelmente em algo mais substancial, mais coe-
rente, mais maduro que brotou da efectiva  consolidação 
de ideias assente em questões concretas, objetivas, em 
torno das diretrizes do concurso.

1

2
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O topos, apresenta-se como momen-
to preambular do trabalho, inferin-
do substancialmente  no contexto 
em que a proposta de projecto se 
insere, desde a localização geográfi-
ca, à triagem dos principais elemen-
tos caracterizadores do lugar, sejam 
eles físicos ou abstractos, bem como 
ao aprofundamento de conceitos 
essenciais para o entendimento do 
espaço-lugar. Procura-se  a aclarar a 
identidade do lugar.
 

O typos enuncia um processo de 
trabalho com o qual se procura 
aprofundar determinados temas,  
que informam o pensamento ar-
quitectónico. Tratam-se de temas 
associados a escolhas e a referências 
arquitectónicas que foram pertinen-
tes para a construção do processo de 
projecto. 

 

A tectonic corresponde a um capi-
tulo final, destinado ao desenho de 
projecto, na sua versão final, uma 
conclusão desenhada, como forma 
de assentar posições tomadas sobre 
os temas em reflexão, ou seja, as op-
ções gradualmente apresentadas ao 
longo do trabalho. 

“the transitions between topos, typos and tectonic are fluid”...5

De acordo com o exposto:

5 DEPLAZES, Andrea: Constructing architecture : materials processes structures : a handbook. 2ª nd ed. . Basel : 
Birkhäuser, 2008, p. 10
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ESTRUTURA

 Admite-se uma certa liberdade no acto de pro-
jectar, até porque arquitectura enquanto actividade en-
quadra-se  num campo multidisciplinar. Uma actividade 
complexa onde as situações são imensas e as soluções mais 
ainda. É certo que não existe um manual de como pensar 
e fazer arquitectura, no entanto admite-se a existência de 
certas constantes no acto de projectar.
 
Levanta-se então a questão do que se torna premissa váli-
da no acto de projectar. Partilhamos da optica de Framp-
ton(1995) no que se refere aos processos de configuração 
e desenvolvimento formal do objecto arquitectónico, a 
partir de três factores fundamentais: “Thus we may claim 
that the built invariably comes into existence out of the 
constantly evolving interplay of three converging vectors, the 
topos, the typos, and the tectonic.” 2 Estes três vectores - To-
pos, Typos e Tectonic - tratados de forma lúcida resultam 
na forma verdadeira, como três variáveis  de uma função; 
algo ignoto que se pretende conhecer, cujo valor apre-
senta uma inevitabilidade na procura de uma solução. 
Esta dissertação não é mais do que o simples relato de 
como esses valores foram encontrados,   e de que modo 
se expressam na configuração do objecto arquitectónico.
“Architecture is similar; although it is not a language con-
sisting of sounds, words, or texts, it has a material voca-

bulary (modules), a constructive grammar (elements) and 
a structural syntax (structures). They are the fundamental 
prerequisites, a kind of, mechanics of architecture” 3

Esta visão de Frampton e de Deplazes, identificam e fi-
xam campos teorico-práticos que devem ser explorados e 
entendidos, como tema de projecto. Partindo do expos-
to, o processo de pensamento que se apresenta não pre-
tende universalizar uma forma ou favorecer um determi-
nado estilo. Antes pelo contrário, assentando o processo 
de projecto em torno da Tectonic, do Topos e do Typos, 
procura-se contrariar a superficialidade que vem carac-
terizando o exercício de arquitectura, apostando numa 
reflexão sobre os valores essenciais de disciplina como 
única via possível para se alcançar soluções de projecto 
pertinentes, consistentes e consequentes.

Tendo por base a estrutura de pensamento exposta, este 
trabalho divide-se em quatro fascículos, que correspon-
dem a três momentos distintos mas indissociáveis. Topos, 
typos e tectonic; interseccionam-se e confundem-se, numa 
constante problematização inerente à circunstância 4, que 
procura obrigatoriamente uma resposta que se formaliza 
através do desenho. O projecto surge num quarto fas-
cículo, sob a forma de conclusão de todo o processo de 
pensamento - escrito e desenhado - desenvolvido.

os três vectores

2 FRAMPTON, Kenneth; Studies in tectonic culture: The poetics in the construction in nineteenth and twentieth century architecture; 
Ed. by John Cava.; Cambridge, Mass: The Mit Press, 1995, p. 2
3 DEPLAZES, Andrea: Constructing architecture : materials processes structures : a handbook. 2ª nd ed. . Basel : Birkhäuser, 2008, p. 10
4 TÁVORA, Fernando: Da organização do espaço, Porto: Faup Edições, 2004, p. 12
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A opção de organizar o pensamento a partir destes três 
vectores - topos, typos e tectonic - conferindo-lhes au-
tonomia, prende-se com a necessidade de dar estrutu-
ra e forma ao pensamento produzido, tornando eficaz 
a sua comunicação. Os três vectores estão presentes 

em todo o processo de pensamento, interligando-se, 
informando e condicionando o desenvolvimento da 
solução de projecto, desenhando um percurso nunca 
linear de sucessivas descobertas e tomadas de decisão.



A FORMA
ilusão do efémero

O TEOR
complexidade da forma
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OBJECTIVO
a peça

Deslocamo-nos ao teatro. 

Sentados na plateia vemos e ouvimos, apreciando o de-
senrolar da peça, num olhar que “por processos naturais”6 
se limita a saborear o natural e a virtuosidade gráfica da 
peça que tão generosamente nos é transmitida. Somos 
levados pelo “prazer visual da moldura do ambiente, a 
imagem contemplativa do perímetro do espaço, forma do 
cenário expressivo, o som e o fogo do espectáculo”7 .Comen-
tamos a beleza da bailarina, a voz eloquente do cantor, o 
rigor da orquestra. Resumimos a peça a uma visão mo-
mentânea e fugaz. Quantos de nós questionam a com-
plexidade por detrás de uma aparente simples peça de 
teatro.
 Ao descartamos o olhar descomprometido de 
mero espectador convocamos o nosso olhar disciplinar, 
e apercebemo-nos de toda uma esfera meticulosamen-
te trabalhada. A peça, em primeiro plano, surge agora 
como um resultado final, que dá corpo a todo um tra-
balho conjunto, que culmina no desempenho de acções 
individuais distintas, que compoêm um todo como de 
pequenas células de um organismo se tratasse. O mes-
mo acontence no exercício de arquitectura. Somos 
encenadores, dramaturgos, actores, cenógrafos, adere-
cistas, luminotécnicos, sonoplastas e figurinistas, que 
operam em uníssino. A partir da diversidade e multi-
plicidade de tarefas, procuramos encontrar um fio con-

dutor que ligue e dê significado ao conjunto das partes 
através de um processo de observação, análise, interpre-
tação, e crítica - que se estrutura e proguide de acordo 
com a circunstância e que é necessariamente complexo. 
O processo de concepção arquitectónica transforma-se 
no  palco da experiência constante, substituindo o ho-
lofote pelo estirador. Um exercício complexo que por 
razões imediatas atribui o total valor ao invólucro, des-
criminando todo o processo que lhe é inerente, sob a 
falsa premissa de que o objecto arquitectónico é auto-
referencial. Este trabalho procura apresentar um registo 
equitativo, transposto num processo de reflexão e evi-
denciação das problemáticas e inquietudes conceptuais 
em projecto, que deve produzir-se na relação com o lu-
gar. Preocupações que abrangem as várias escalas, desde 
a construção da identidade do lugar, à formalização da 
proposta de projecto e de todas as suas pendências.
 Concluída a apresentação do trabalho somos 
“assaltados” pela questão: A estrutura que suporta a 
narrativa sobre o processo de pensamento desenvolvido 
a propósito da construcção de uma solução de projecto 
para o Murro di Porco na Sícilia é válida?  Acreditamos 
que sim. No entanto, no campo disciplinar da arquitec-
tura estamos sempre sujeitos a ententimentos diversos, 
igualmente válidos e pertinentes.
 A moralidade do Pedro e do Lobo não existiria, 
se apenas de um óbito se tratasse. 

6 TÁVORA, Fernando: Da organização do espaço, Porto: Faup Edições, 2004, p. 12
7 CONSIGLIERI, Victor: As Metáforas da Arquitectura Contemporânea, Lisboa: Estampa,  2007, p. 269
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TOPOS

 ““Before transforming a support into a column, 
a roof into a tympanum, before placing astone on stone, 
man placed the stone on the ground to recognize a site in 
the midst of an unknown universe: in order to take account 
of it and modify it. As with every act of assessment this one 
required radical moves and apparent simplcity. From this 
point of view, there are only two important attitues to the 
context. The tools of the first are mimesis, organic imitation 
and the display of complexity. The tools of the second are 
the assessment of physical relations, formal definition and 
interiorization of complexity.” 8

 O acto de projectar de forma indiferente ao lu-
gar, onde a obra se implanta, não deixa de ser, no nosso 
ponto de vista, uma visão perversa; uma postura redu-
tora do exercício da arquitectura, estando ausente um 
sentido de responsabilidade social e sensibilidade. O 
presente trabalho procura contrariar esta postura nihi-
lista, apresentando o Topos como elemento fundador, 
em torno do qual gravitam diversos temas que devem 
ser explorados de forma global e coerente, de modo a 
reconhecer a essência e valores presentes no lugar, paten-
tes nas suas  características intrínsecas, como um passo 
essencial no processo de projecto. Este desdobra-se em 
várias camadas: “When i concentrate on a specific site or 

place for which i am going to design a building, if i try 
to plumb its depths, its form, its history, and its sensuous 
qualities, images of other places start to invade this process 
of precise observation: images of places that i know and that 
once impressed me, images of ordinary or special places that 
i carry with me as inner vision of specific moods and quali-
ties; images of architectural situations, which emante from 
the world of art, of films, theatre or literature” 9

 A preocupação pela paisagem, pela topografia, 
pelo contexto cultural em presença, são incontornáveis, 
uma vez que a construção de um objecto arquitectóni-
co não faz sentido sem um lugar e uma cultura, uma 
circunstância que o informa, condiciona e dá sentido. 
A questão do lugar torna-se então, numa questão pri-
mordial.“Situated at the interface of culture and nature, 
building is as much about the ground as it is about build 
form”.10. 

 

8 GREGOTTI, Vittorio: New York Architectural League, p.8
9 ZUMTHOR, Peter: Thinking architecture, Baden: Lars Muller Publishers, 1996, p.3 6
10 FRAMPTON, Kenneth; Studies in tectonic culture: The poetics in the construction in nineteenth and twentieth century architecture; Ed. by 
John Cava.; Cambridge, Mass: The Mit Press, 1995, p. 2
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arquitectura se consiga reunir o seu espírito através da 
sua materialização. Poderemos então assumir que a iden-
tidade do lugar reside num conceito de totalidade: na 
combinação dos seus aspectos físicos e abstractos, pro-
fundamente ligados a um propósito de significado que 
se espera que  o lugar transmita a quem o observa e expe-
riencia. Esta associação, na construção da identidade, é 
abordada e aclarada num artigo de Steven Holl, Pre-The-
oterical Ground13, a partit de um analogia com a Poesia 
Japonesa, relacionando o genius loci de Schulz com o 
Kajitsu, que numa tradução à letra corresponde a “Es-
sência e Forma”. O ka entendido como a superfície bela 
do poema, e jitsu como o núcleo substancial do mesmo. 
Kajitsu designa a totalidade na qual a ausência de um 
elemento específico deturpa a integridade do poema. 
 Partindo do exposto, Kajitsu simboliza então as 
principais esferas de compreensão e de classificação, na 
construção da identidade do lugar. Esta questão da tota-
lidade, que se subdivide em dois parâmetros superiores 
de compreensão e de classificação, revela uma questão 
paradigmática  na questão da construção de uma iden-
tidade do lugar. Por um lado todos os aspectos físicos 
e  objectivamente identificados e entendidos; por outro 
lado toda uma esfera sensorial, inerente aquele que  o ex-

periencia. A dimensão física, concreta e a dimensão sen-
sorial são indissociáveis, participando conjuntamente na 
construção de uma identidade mutável, onde o concreto 
abraça o subjectivo, onde o factual abraça  o sentimento. 
 Como tal, este capítulo desenvolve-se nestes 
mesmos termos, num registo onde o mapeamento dos 
elementos físicos aponta inevitavelmente para a percep-
ção subjectiva de carácter interpretativo e sensorial.

13 HOLL, Steven: Pre-Theoretical Ground, em The Steven Holl Catalogue, Zurich: Artemis and Arcen Reve Centre d’Architec-
ture
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Kajitsu

topos

 

 A noção do lugar está profundamente ligada a 
uma necessidade de identificar a sua essência e atribuir 
uma identidade. “A place is  a space which has a distinctive 
character (…) What do we mean by the word place is a 
totality made up of concrete things having material subs-
tance, shape, texture and color. Together these things deter-
mine an enrionmental character. A place is therefore a qua-
litative total phenomenon made up by concrete things”. 11

No seu livro, Genious Loci, Towards a phenomenolgy of 
architecture, Norberg Schulz trata da relação entre edifí-
cio, lugar e o significado existencial “...Building...Gathers 
the properties of the place and bring them close to the man. 
The basic act of architecture is therefore to understand the 
vocation of the place. In this way we protect the earth and 
become ourselves part of a comprehensive totality”12. A vo-
cação de um lugar, para Schulz, reside, num significado 
existencial pré-construido. O autor introduz o conceito 
de genius loci, que designa a vocação do lugar; este é de-
finido como o espírito do lugar, que exibe determinado 
carácter, essencial para a sua definição. Referindo-se ao 
termo já utilizado pelos romanos, Norberg-Schulz afir-
ma que existem espíritos que dão vida  ao lugar determi-
nando o seu carácter e essência. Enquanto que o genius 
loci revela a presença do lugar, espera-se que através da
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11 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loci, towards a phenomenology of architecture, New York: Rizzoli, 1980, p 6,8
12 Ibid. p. 23



Chegamos à península Maddalena!

 A  península da Maddalena é palco da epíto-
me do laissez faire; um ambiente estranho na sua in-
definição, uma mistura sem sucesso das mais variadas 
realidades. Numa ambiência claramente rural, surgem 
habitações de escala doméstica cuja maioria se encon-
tra desabitada ou em estado devoluto, contrastando com 
as vilas de maiores dimensões destinadas a um turismo 
sazonal. Objectos auto-referenciais, que favorecem um 
estilo disneylandia, satisfazendo fetiches puramente visu-
ais. Esta conjuntura resulta numa variedade e aleatorie-
dade de formas do conjunto, aliada à falta de um prin-
cípio organizador do traçado urbano que não favorece 
as qualidades intrínsecas do território. As construções 
surgem descontroladas apontando invariavelmente para 
a adulteração e negligência da morfologia característica 
da península. Não deixa de ser caricato a presença de 
algumas destas construções, nesta zona que viria a ser 
considerada mais tarde uma zona da reserva natural.
 Tecer uma crítica arquitectónica a objectos que 
têm a sua génese na arbitrariedade da própria forma, como 
na sua relação com a envolvente, revela-se numa tarefa in-
grata.  “I like complexity and contradiction in architecture. 

I do not like the incoherence of arbitrariness of incompetent 
architecture nor the precious intracacies of pituresqueness or 
expressionism.” 14 No entanto torna-se evidente o modo 
errático como se desenvolveram. Para além do flagran-
te desajuste formal, revela-se incomprensível a relação 
destas com o terreno onde se implantam. “arquitectura  
não é uma arte platónica de construção de um objecto” 15

 Este panorama melhora, não pela transforma-
ção das habitações em si, mas pelo facto de à medida 
que nos aproximamos do extremo oriental da península 
e do terreno de intervenção, assistimos a uma espécie de 
dégradé, onde o terreno natural na sua dureza e beleza vai 
ganhando lugar, substituindo lentamente o caos e a de-
sordem, gerados pela acção humana. O asfalto, que exalta 
o já longo abandono, cede finalmente, e em terra batida, 
somos abraçados por uma vista panorâmica. Num terre-
no remoto, ergue-se um farol, que até então, permanecera 
desconhecido. Caminhamos na sua direcção. 

 
Alivio...

MURRO DI PORCO
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14 VENTURI,Robert; Complexity and Contradiction in Architecture, New York: The Museum of Modern Art,1971.p 16
15 SOUTO DE MOURA, Eduardo; Conferência Escalas, realizada na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
3 de maior de 2017
Fonte da imagem: googleearth

O  estranho caso da Península de Maddalena. Exemplo de objecto autoreferencial, que se encerra em
si mesmo. Caso tipo do edificado que vai pontuando o limite de costa da península.
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 Sentiu-se uma certa melancolia, uma melanco-
lia bela contudo. Visualmente a paisagem era contami-
nada pela cor cinza, resultado da predominância de ro-
cha, natural num promontório com estas características, 
no entanto este solo rochoso, estava incólume, despido 
de qualquer traço de acção humana. A homogeneidade 
de texturas, aliada à transparência visual, resultava num 
quadro pictórico singular apesar de elementar: rocha, 
mar e céu. Era de facto um ponto “fustigado pelo vento, 
toda a Europa, com a sua historia, estava atrás das costas 
e parecia ter desaparecido face à expansão ilimitada e ina-
bitável do mar e do céu”. 16 Do mar ergue-se um maciço 
rochoso, que se eleva imponente sobre o mar, numa fi-
gura claramente distinta. Condição particular (dada pela 
água) ;“water also generates particular kinds of spatial con-
figurations : island, point, promontory, peninsula, bay and 
fjord, all of which must be counted among the most distinc-
tive natural places”.17  Este protagonismo é incutido, em 
grande parte pelo mar, numa clara dicotomia cinética, 
contrapondo o carácter imóvel da falésia.Encontram-se 
numa luta constante pela ocupação de espaço, marcada 
pela espuma branca que parece fazer questão de realçar 
o já tão marcado limite. A escarpa assemelha-se a uma 
espécie de muralha em ruína, vítima de sucessivas va-

gas; uma autêntica escultura natural, esculpida ao longo 
do tempo pela força do mar.“double function of giving 
definition to the water itself as well as adjoining land”.18

 O mar, com a sua dimensão cósmica, desperta 
a curiosidade sobre o que poderá existir por detrás de 
toda aquela extensão, surgindo de repente um ímpeto 
de exploração. Somos envolvidos num ambiente, onde 
a diversidade de informação é trocada pelo mistério da 
transparência. Pensativos, diante de todo a extensão do 
espaço inabitável.
 A homogeneidade do lugar apontava para um 
cenário virgem, contrário ao que fomos habituados a li-
dar durante o nosso percurso académico, ao longo do 
qual o tema cidade foi uma constante.  Aqui, os limites 
visuais da cidade são substituídos pelos mais simples dos 
limites: o céu; a rua pela rocha; a silhueta urbana pelo 
horizonte limpo desenhado pelo mar; o lote delimitado 
dá lugar a um espaço inconclusivo, na medida em que 
estão ausentes limites visualmente perceptíveis. Encon-
tramo-nos num espaço invariavelmente  natural, com 
características particulares que tiveram influência directa 
e determinante na proposta de  projecto. 

A CHEGADA
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16 CHIARAMONTE, Giovanni: Limite Atlântico em Porto Poetic, Porto: AMAG, 2013, p. 22.
“fustigado pelo vento, toda a Europa, com a sua historia, estava atrás das costas e parecia ter desaparecido face à expansão ilimitada e 
inabitável do mar e do céu. Como um percurso iniciático em busca de si próprio, oculto nas profundezas do eu, a entrada na obra de Siza 
toldou-me a vista do horizonte”
17 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loci, towards a phenomenology of architecture, New York: Rizzoli, 1980, p.37
18 Ibid. p. 39

murro di porco
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Entrada na área de intervenção. A silhueta é profundamente marcada pelo farol, que se ergue solitá-
rio nesta crosta rochosa.
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ESPAÇO NATURAL

murro di porco
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 The term “natural place” denotes a series of envi-
ronmental levels, from continents and countries down to the 
shaded area under an individual tree. All these “places” are 
determined by the concrete properties of earth and sky. (...) 
It is natural to take the more stable properties as the point of 
departure of our discussion, in relatoin to the environment 
level which serves as the comprehensive stage for everyday 
life, that is: landscape.” 19 
 A elementaridade das formas constituintes do 
espaço existencial, transportam-nos para um contexto 
de domínio natural. Um espaço geralmente associado a 
um pano de fundo difuso, mas que encara um estrutura 
e um conjunto de relações topológicas, que nos apro-
ximam de um conceito de paisagem. “Although being 
primarily background, landscape this has a structure of its 
own.” 20 Um ambiente físico que apela ao distanciamen-
to do conteúdo pela sua dimensão e extensão, mas até 
estes espaços, que embora apresentem uma dimensão 
cósmica, revelam certas características passíveis de serem 
descritas: is a way of seeing the world - a “cultural image, 
a pictorial way of representing, structuring or symbolising 
surroudings”. 21

 Procuram-se propriedades estruturais, como a 
extensão e dimensão das formas naturais 22; a profunde-

za espacial e padrões que se repetem. Um entendimento 
que se enquadra a um nivel da macro escala, promoven-
do a estruturação de aspectos abragentes que compõem 
uma cena pictórica. Conjunto de considerações que se 
mostram essenciais, a par, da experiência multisensorial, 
patente num espaço que se integra nesta paisagem. “The 
natural landscape can never express solitude in the same 
way as a building. Nature does not need man to explain 
itself, but a building represents its builder and proclaims his 
absence.” 23

 Dentro deste contexto, surge uma peça isolada; 
o único traço e vestigio de acção humana, o Farol.

19 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loci, towards a phenomenology of architecture, New York: Rizzoli, 1980, p.32
20 Ibid. 33
21 The Retemporaralizing of space “The ideia of landscape, says Denis Cosgrove, is a way of seeing the world - a “cultural image, a picto-
rial way of representing, structuring or symbolising surroudings”
22 TÁVORA, Fernando; Da organização do espaço, Porto: 5.ª edição, Faup Edições, p.  “Mas mesmo nesta base ou dentro desta visão par-
cial dos fenómenos de organização do espaço, não poderão excluir-se deles quer as formas naturais -  e mesmo aquelas que possam considerar-se 
puras, isto é, não tocadas pela mão do homem -  quer as suas relações com as obras humanas, relações tão intimas, infinitas e inesgotáveis que 
não é possível saber onde umas acabam e as outras começam”
23 PALLASMAA, Juhani: The geometry of feeling, p. 452



O papel do farol como elemento perene da paisagem.

38 |Uma linha sinuosa

o farol

A METÁFORA

 Os faróis são estruturas cativantes, combinan-
do preocupações funcionais, ao nível da orientação e 
segurança da navegação marítima com questões simbó-
licas, metafísicas. São volumes que, independentemente 
da sua escala, desenho, proporção ou detalhe, não se tra-
tam somente de uma elaborada equação tipológica e de 
eficiência técnica, como também constituem metáforas 
vibrantes e subtis.  Desenvolvem-se numa estrutura viva 
e crescente , trepam, serpenteiam acima do solo, num 
movimento preciso e elegante. São artefactos arquitectó-
nicos, majestosamente implantados e cenográficamente 
integrados.  Abordam de forma precisa os conceitos de 
geometria e geografia, marcando  a intersecção de céu, 
terra e mar. 
 A tecnologia moderna de navegação ditou o 
abandono dos farois tradicionais, na medida em que os 
esvaziou da sua função, contudo, a sua forma  e a sua co-
notação simbólica, apresentam-se como elementos com 
potencial de valorização através da arquitectura contem-
porânea. Estes elementos podem ser entendidos e instru-
mentalizados nas mais variadas estratégias e contextos. 
 Os faróis podem actuar como puros monumen-
tos, marcos de visão, como sentinelas de reconstrução 
moral ou material, ou como torres de luz, que sugerem 

razão e orientação. A eles está conotado um propósito, 
uma intenção constructiva, que sugerem uma acção de 
propósito e inteligência constructiva. Oferecem narrati-
vas de integração orgânica  da escala do que é natural e 
do artificial. Acima de tudo, incorporam a tradição de 
uma arquitectura sensível, que articula o significado da 
nossa existência no espaço e tempo.
 Em relação ao seu papel como marco físico 
propriamente dito, identificamos três momentos-chave 
de interpretação temporal. Por um lado temos o efeito 
imediato, fruto da sua presença em determinado mo-
mento isolado, sobressaindo a sua função sinalética, mais 
efémera, ganhando importância no desempenho da sua 
função. Por outro lado, identificamos também um efeito 
longo prazo, como parte de um conjunto, característica 
de determinado lugar, que contribui para a sua identi-
dade e para um registo de memória, ganhando impor-
tância no seu desempenho formal. Por último há que 
equacionar também um terceiro momento, a extrair do 
interior do faról. A posição estratégica desta construção, 
confere-lhe também uma vista privilegiada em seu redor. 
Implantados num território romântico, longe do mun-
do, num sistema que apela à contemplação, tornam-se 
também eles observadores... 
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Caspar David Friedrich,The Monk by the sea, 1808 a 1810

 “Landscape gives man criteria of time and space 
which extend beyond his ability for aesthetic comprehen-
sion. Yet pricisely because of this it stimulates his emotions 
and his versatile nature and gives him the confidence to as-
sert himself.  The reaction of many artists to this way of 
experiencing nature was to abandon partially or completely 
any for of composition, to limit their choice  to only the most 
beautiful of her endless abundance of images, and to endea-
vour to render what they saw as faithfully as possible.” 24

 O conceito de paisagem é um tema sensível, até 
porque, independentemente de toda a sua materialidade, 
haverá sempre um aspecto introspectivo a ele associado, 
e esse sim, é variável. Integra uma esfera perceptual mol-
dada pela subjectividade de quem a experiencia. Na pin-
tura, identificamos de igual forma, um acto de narrativa 
mutável; a procura da construção de uma história diante 
de nós, e observamo-la, como parte de uma audiência a 
olhar para um espaço, que embora simulado, introduz 
uma atmosfera capaz de “tonar visível a forma como o 

mundo lhe toca”25; de comunicar e produzir os mesmos 
efeitos que na vivência do espaço integral.
 Na obra de Caspar David Friedrich, Monk by 
the sea é-nos oferecida uma paisagem inóspita, onde é 
retratado um céu vasto, uma linha de horizonte marcada 
pelo mar e uma pequena porção de terra onde se insere 
uma figura solitária. A figura funciona como elo de liga-
ção que transcende a mera presença composicional, pro-
pondo um ponto de acesso à pintura mais profundo, na 
busca de um significado. O monge ermita encontra-se 
isolado, numa posição central, contemplando o vasto, de 
costas voltadas para observador. A orientação do corpo 
trata-se de uma técnica recorrente nas obras de Friedrich, 
onde o aparente protagonismo da figura, é rapidamente 
subvertido. Esta perde a sua importância como sujeito 
único e canaliza o observador para o que se encontra 
diante desta, o motivo da obra: a paisagem e o que esta 
expressa. 
  

O ERMITA
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24 BORSCH-SUPAN, Helmut: Caspar David Friedrich, Londong: Thames and Hudson Ltd, 1974, p 7
25 HIPÓLITO, Fernando: Sítio, Projecto e Arquitectura, Lisboa: Trueteam, 2011 p. 67: “A sobejamente conhecida frase 
de Cezanne, que propõe que a tarefa do pintor é a de “tornar visível o modo como o mundo lhe toca””

Imagem digitalizada a partir de BORSCH-SUPAN, Helmut: Caspar David Friedrich, Londong: Thames and Hudson

110x172
Tinta a óleo sobre tela.

Murro di Porco, Siracusa

 A figura, além da escala reduzida em relação  
ao espaço que se insere, encontra-se abaixo da linha do 
horizonte, numa posição vertical. A própria dimensão 
e posição apelam a uma hirerarquização de elementos 
na composição deste quadro. A dominância da natureza 
manifesta-se sob a forma de um céu e mar imensos, em 
tons ameaçadores, explorando o conceito do sublime; a 
uniformidade do espaço envolvente e a inexistência de 
limites, senão a própria tela, apelam à amplitude deste 
espaço que num silêncio profundo abraça o homem, re-
lembrando-o da sua pequenez. 
 A obra de Caspar lança questões paradigmáti-
cas como a comunicação com o observador; a composi-
ção pictórica; a mutabilidade da narrativa instigada pela 
orientação da figura que apela à subjectividade e uni-
versalidade de quem experiência um lugar, em particu-
lar, com estas características; e até ao próprio motivo de 
Friedrich, questionando a posição do homem relativa-
mente à natureza. Conforma-se uma esfera compositiva 

e espiritual, que poderá ser uma associação curiosamente 
próxima do que realmente se faz sentir em Murro di Por-
co. Aqui não encontramos um ambiente construído, não 
há intenção de ratificação de qualquer tipo, à excepção 
de um farol que se ergue solitário nesta imensidão de 
rocha, como único elemento construído pelo homem, 
como um ermita.. 
 Um ermita, que numa visão ortogonal da ar-
quitectura, é facilmente separável, na sua relação com o 
território onde se implanta, apelando à questão da inte-
gração do objecto arquitectónico no lugar, um tema de-
batido sucessivamente na práctica da arquitectura e em 
especial no desenvolvimento deste trabalho. A posição 
de destaque inicial do farol, é superada pela imponência 
dos elementos naturais que o estruturam, conferindo a 
este espaço, a conotação de espaço natural puro. Como 
um intruso, o farol encontra o seu lugar, como elemento 
perene da composição.
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26 Museo del Prado: Caspar David Friedrich, pinturas y dibujos, Madrid: Museu del Prado, p. 128 : “Friedrich mismo en uno de sus pocos 
comentarios teóricos relacionó esta impresión a la idea de lo sublime: “Este cuadro es grade y, sin embargo uno lo desearía aún mayor, pues lo 
sublime en el conepto del tema está sentido con grandeza y exige mayor extensión en el espacio. Simpre es un elogio para un cuadro que dee-
semos de mayores dimensiones” (...) unía lo sublime con lo infinitamente grande en la naturaleza, frente a lo que el ser humano, infinitamente 
pequeño, desarrollaba un sentimmineto de grandeza moral.”

O FAROL



Aquela...

AS DUAS MASSAS
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as duas massas

 

 “From start to finish the potter takes hold of the 
impalpable void and brings it forth as the container in the 
shape of a containing vessel. The jug’s void determines all 
the handling in the process of making the vessel. The vessel’s 
thingness does not lie at all in the material of which it con-
sists, but in the void that holds. 
And yet, is the jug really empty? “28

 

 Heidegger move-se neste paradoxo posicional, 
numa crítica clara ao automatismo de como o mundo é 
entendido. O que é um cântaro? Um simples recipiente, 
feito de um determinado material, com uma determi-
nada forma, com uma determinada função. Serão estas 
as qualidades que o definem como um todo?  Podemos 
afirmar de forma superficial e até mesmo leviana que são 
fundamentalmente estas as características que o decre-
tam, mas não só. Heidegger argumenta que estas deri-
vam de uma coisidade fundamental, do vazio que reside 
no interior do cântaro. 
 A essência de um cântaro é conter fluidos; serve 
para conter. Escusado será explicar que tipo de exercício 
é preciso para verter um líquido, no entanto a questão 
de Heidegger é: o que contém este líquido?  Não é cer-
tamente do material pelo o qual o recipiente é feito. A 
circunstância que possibilita a existência do líquido no 
interior do cântaro é o vazio que por definição procura 
ser preenchido. Contudo, sem a forma material, este va-
zio seria uma simples continuação de um espaço indeter-
minado.
Do início ao fim, o oleiro agarra-se ao vazio inapalpável 
e dá-lhe forma. O cântaro molda o vazio, o vazio molda 
o cântaro...

HEIDEGGER

28 HEIDEGGER: The Thing, in Poetry, Language, Thought, New York: Harpers Collins, 1971, p.163-180
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KAPOOR

 Enquanto Heidegger prõpoe uma teorização 
do vazio, Anish Kapoor revela uma posição mais prática 
relativamente a este tema, criando uma seríe de escultu-
ras onde o protagonista é de facto o vazio. Facto contra-
ditório pela simples razão de que ao falar de escultura 
existir uma associação imediata à massa física do objecto. 
Uma noção que Kapoor procura subverter, introduzindo 
uma gramática binária onde desenvolve uma linguagem 
própria:“What i’ve done over the years  is to have evolved 
certain languages. (…) In the first intance, the void suits 
Kapoor’s binary grammar. As the pigment language impor-
ted acute immediacy and presence, so this void are its rever-
sal. Pari Passu 30, he still manages a neat dialecctical twist: 
“the more i empty out, the more there is. Emptying out is 
filling up”.” 31 Kapoor revela uma posição relativamente 

à temática do vazio, introduzindo a questão da sua ma-
terialização, questionando o que verdadeiramente é o vá-
cuo, o exterior, o negativo da forma. As suas obras dentro 
deste tema, estão ligadas à expressão do espaço negativo, 
através de aberturas e cavidades em objectos vulgares 
como blocos de rochas, ou pela própria instalação, que 
procura interpretar o espaço, assumindo muitas vezes 
a forma do vazio, captando a atenção do observador, 
para aquela forma que agora se encontra materializada. 
 Tanto Heidegger como Anish propõem dois 
exemplos, simples na sua compreensão, mas que tradu-
zem um espaço cuja influência é determinante na cons-
trução do objecto arquitectónico, em especial, em Murro 
di Porco, onde o vazio apresenta um peso que julgamos 
ser determinante no desenvolvimento do projecto.

30 pari passu |pàripássu| 
(locução latina que significa “com passo igual”, do latim par, paris, igual, semelhante + passus, -us, passo)
1.1 Acompanhando de perto as acções de alguém ou o desenvolvimento de alguma coisa.
1.2 Ao mesmo tempo. = SIMULTANEAMENTE
31 Anish Kapoor in conversation with Donna de Salvo, in Anish Kapoor (Phaidon, London and New York 2009), p.404
Fonte da imagem: anishkapoor:com
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Three Witches, 1990
Anish Kapoor
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Fonte da imagem: anishkapoor.com

Dicotomia da matéria.

3 Witches, 1990
Anish Kapoor

 Ao experienciar um contexto desta natureza, a 
questão do vazio alcança um maior grau de pertinência  
uma vez que este promontório rochoso está incólume, 
cru, sem qualquer tipo de construções, onde os limites 
visuais se tornam imprecisos pela extensão dos mesmos. 
Mais do que conhecer o lugar a nível formal, massa física 
e palpável, torna-se imperativo conhecer a outra massa, a 
massa do vazio . Importamos assim uma dialética formal 
já mencionada, confrontando duas massas que tão ge-
nuinamente são fundidas por processos naturais. Esta di-
ferenciação entre espaço físico e abstracto ganha especial 
relevância pela forma como se associam e separam, numa 
ruptura quase linear, apresentando um desenho limpo e 
claro. Somos banhamos pelos mais simples dos limites: 
“ground, horizon and sky”32, que na ausência objectual 
e clareza formal, resumem este espaço em duas massas, 
envoltas num plano. Sem referência escalar somos relem-
brados da nossa pequenez, vagueando na imensidão da-
quela paisagem: “Wandering so within immensity, in this 
abyss of extension, man is annihilated by this extraordinary 
spectactle of an inconceivable space.”33

 Falar da aproximação do céu, uma vez que se 
trata de um espaço indeterminado é um pouco ambíguo 
na medida em que se poderá resumir aquele espaço sem-

pre presente. Será, em nossa opinião, mais concreto falar 
dos limites que o compõem, como a silhueta da massa 
física, no entanto sentimo-lo, a sua dimensão sensorial 
está presente. “You can see it with your eyes. Then you can’t 
see it. Yet you know it. You know it with your body. Your 
imagination senses it. It’s not like air.” 34

 Contrariamente, o céu do nosso quotidiano 
que passa-nos muitas vezes despercebido, ganhando de-
finição no desenho e recorte da silhueta urbana. 35 Em 
Murro di Porco a paisagem abre-se, somos subitamente 
absorvidos por uma dome, perceptível e inevitavelmente 
visível, um hemisfério que radia cor e luz, num plano 
aberto. O céu, sempre presente, ganha especial dimen-
são pela inexistência de obstáculos visuais. Tantas vezes 
associado à verticalidade, o céu neste espaço apresenta-se 
como uma estrutura horizontal. envolvendo-nos. “Althou 
the sky is a distance and intangible, it has concrete “proper-
ties”, and a very important characterizing function.”36

 
 

O VAZIO
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32 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius Loci, towards a phenomenology of architecture, New York: Rizzoli, 1980, p.37 “The 
boundaries of a landscape are structurally simillar, and consist of ground, horizon , and sky. (…) The enclosing properties of a bound are 
determined by its openings”
33 BOULLÉE, Etienne
34 BRACEWELL, Michael, RENTON Andrew - Anish Kapoor: Flashback , London: Hayward Publishing, 2011, p. 25
35 NORBERG “The sky is hardly experienced as a total hemissphere, but is narrowed in between the contours of trees and rocks, and is moreo-
ver continuously modified by clouds.”
36 Ibid. p.
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When i am pregnant, 1992
Anish Kapoor
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 Começar a projectar... Quando se assinala o 
início? 
 A partir do momento em que o traço -mental 
ou desenhado - revelou uma intenção, indiciando um 
compromisso e significado. Ultrapassou-se a fase da in-
trodução, aquele cumprimento inicial e estabeleceu-se um 
diálogo com o lugar. Um diálogo que capturou a “poetry of 
specifics” 39, que apontou os elementos caracterizadores do 
lugar e as suas qualidades especificas que o tornam único, 
elementos que vão funcionar como catalisadores do pro-
cesso de projecto. O que nos é específico dependente de 
uma interpretação, uma espécie de processo de triagem de 
informação.
 A especificidade do lugar leva-nos inevitavel-
mente a uma constante de projecto: a “organização har-
mónica daquele espaço com que a natureza prodigalizou”. 40 
Qualquer corpo que se introduza, será sempre artificial. 
Será sempre diferente daquilo que nos é apresentado pela 
natureza. Portanto, assumir essa diferenciação de espaços, 
negando qualquer tipo de indeferenciação na aproximação 
ao lugar, constituiu um dos objectivos base, tema princi-
pal de projecto. Há, de facto ,uma preocupação constante 
de harmonizar o artifício com o natural, tentando sempre 
que possível estabelecer um equilibrio, um “jogo exacto de 

consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e 
correct de factores”. 41

O terreno estava vazio!
Havia total liberdade de desenho!
Tudo nascia, mas tudo estava desconexo...

 Um lugar em que a liberdade de desenho, é na re-
alidade, uma ilusão. A escassez de condicionantes própria 
de um espaço natural com estas características, promovia 
uma aparente facilidade na formulação de um partido de 
desenho. A avassaladora dimensão dos elementos naturais 
em presença acabou curiosamente por se traduzir numa 
dificuldade óbvia de integração com escala e significado. 
Quando Távora refere a folha em branco como exemplo 
pratico da organização do espaço, menciona também que 
esta tem limites. Coloca-se contudo a questão, de como 
organizar uma paisagem em que os seus limites são apa-
rentemente pouco precisos. A uniformidade do lugar 
aliada à ausência objectual obrigou á criação de premissas 
próprias, que deveriam estar em conformidade tanto na 
criação do objecto como na relação com o lugar. 

Vejamos então como é que são lançados os primeiros 
traços...

39 HOLL, Steven
40 TÁVORA, Fernando: Da organização do espaço, Porto: 5.ª edição, Faup Edições, p. 14
41 Ibid. p. 14

 

“Desenvolver um projecto consiste em ultrapassar a perene 
oposição entre natureza e criação humana. Tudo deverá sur-
gir inevitavelmente evidente.” 37

 Coloca-se contudo a questão: por onde come-
çar e quais os princípios que guiam este processo? Na 
fase inicial de projecto procurou-se estabelecer uma série 
de premissas de desenho, como vectores que orientam 
uma estrutura de pensamento e organização da ideia ar-
quitectónica; princípios abstractos  que se traduzem em 
pensamento desenhado, registos que de forma voluntária 
ou involuntária orientam os primeiros traços. Traços es-
ses que procuram estabelecer um ligação entre o pensar 
e o fazer arquitectura. Duas esferas que embora distintas 
, estão profundamente ligadas, numa relação constante 
e simbiótica.  O desenvolvimento destes dois actos, não 
apresenta uma ordem correcta ou sistematizada à priori, 
surgem tanto de forma consciente como inconsciente, 
num processo que ganha progressivamente espessura e 
densidade, desde os primeiros traços pouco precisos de 
uma silhueta, até à definição da sua forma final e mate-
rialização
 “Existe toda uma série de processos fundamentais 
dos quais, de qualquer modo, nem sequer temos conheci-
mento(...) Trata-se de influêcias que se manifestam no sub-
cosciente e que entram no projecto sem que nos apercebamos 
disso” 38

37 SIZA, Álvaro: 01 Textos/Álvaro Siza, Porto: Civilização ed., 2009, p. 329
38 Ibid. p. 240
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os primeiros traços

O SOLO

 Rafael Moneo expressa com toda a liberdade 
em Os murmúrios do lugar, a necessidade de encarar o 
solo como condição base de projecto, referindo-se ao 
solo, à terra, como primeiro material; condição e condi-
cionante no acto de projecto;“o solo, é nele que se produz 
uma garantia de condição do objecto” e que “o solo passa a 
ser o guardião de tal condição” 42. O solo, a rocha torna-se 
no primeiro material da proposta. Uma opção primor-
dial, mas constante, que vai influenciar profundamente 
o modo como a proposta se vai desenvolver .Um tipo de 
solo que pela sua especifidade nega o contorno preciso. 
 A superficie do cabo Murro di Porco é cons-
tituída essencialmente  por rocha calcária, com as mais 
variadas formas e tamanhos. São rochas altamente aci-
dentadas, num misto de formações incisivas combina-
das com pequenas cavidades onde a água fica represada, 
tanto da chuva como de veios internos da escarpa que 
por força da ondulação fazem surgir pequenao espelhos 
de água, reconfigurando sucessivamente os limites dos 
elementos naturais - terra, água e ar. Um solo que tem 
tanto de belo como de impraticável no ponto de vista de 
atravessamentos. Na visita ao lugar confirmou-se a im-
possibilidade de circulação confortável em grande parte 
do terreno. A deslocação fazia-se numa espécie de esca-

lagem horizontal, ou mesmo a gatinhar, sempre numa 
progressão necessariamente cautelosa à procura de pon-
tos de apoio capazes de garantir o equilíbrio. A inexis-
tência de uma horizontalidade natural e as dificuldades 
de atravessamento, constituem de uma peculiaridade, a 
essência do lugar que procurávamos manter. A agressivi-
dade patente, a aparente eminência de queda, a cor e a 
textura resultam numa realidade esplendosa. que deseja-
vamos preservar. 
 O conjunto de considerações expostas marcam 
o momento em que nos tornamos uno com a imensidão 
da natureza; a epifania da experiência, num estado cru e 
arrebatador.“We rejoice in the progress of our body across 
the uneven surface of the earth and our spirit is gladde-
ned by the endless interplay of the three dimensions that we 
encounter with every step...Here the ground is hard, stony, 
precipitous, and the soil is brittle and dry. There the ground 
is lelve; water surges out of mossy patches. Further on, the 
breeze, and altitude and the configuration of the ground 
announce the vicinity of the sea” 43
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42 MONEO, Rafael: El Murmullo del lugar, Inmovilidad substancial, p.634
43 PINIOKIS, Dimitri: A sentimental topography, London: Architectural association, 1934, p.78
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O SOLO, de Murro di Porco



 Ancoragem no seu sentido lato, define-se por: 
acto ou efeito de ancorar, de lançar a ancora imobilizan-
do o navio, tornando-o estanque ou estável, proporcio-
nando a sua utilização mais segura e eficiente. Interessa-
-nos contundo o seu lado metafórico, onde “ancoragem” 
indica a fixação de determinado edifício num certo local; 
condição particular de como o edifício está enraizado ou 
conectado com o lugar. Uma fixação que transcende a 
mera relação fisica, onde se procura uma relação mais 
profunda e intensa, uma situação. A situação designa a 
particularidade do sítio, que depende não só da suas 
propriedades físicas ou topológicas, como também da 
sua historicidade, das referências culturais, do seu sig-
nificado e da memória. Por outras palavras, é através da 
situação que este sistema de referências de arquitectura 
é apresentado. “Architecture is bound to situation. Unlike 
music, painting, sculture, film and literature, a construction 
(non-mobile) is intertwined with the experience of place.”44

 No entanto, coloca-se a questão, como ancorar 
num mar de rocha? Uma visão menos figurativa, mas que 
nos transporta para uma circunstância incontornável: 
o modo como o edifício se fixa neste determinado solo 
que tem tanto de belo com de impraticável; uma ambi-
ência cujas caracteristicas naturais parecem recusar con-

ceder espaço. Numa perspectiva mais ortogonal é clara 
a inexistência de uma horizontalidade natural do lugar, 
obriga a um aplanamento artifical , pois “o homem pro-
curou sempre um plano horizontal para se estabelecer (...) 
Primeiro aplanva-se a terra escolhida e depois traçavam-se 
as linhas que delimitavam aquele território.”45 A hipótese 
de criar de uma plataforma que se emancipasse da ro-
cha, como uma espécie de mesa; o tampo o chão, onde 
o unico contacto que teria com o solo seriam as suas 
pernas, que se iam adaptando pontualmente e conforme 
a variação de nivel. Expressão estrutural que se assemelha 
ás tradicionais construções em palafita,  caracteristicas de 
zonas conquistadas à água. Contudo, a procura de elevar 
a proposta assenta numa outra estratégia: a possibilidade 
de manter e enfantizar as caracteristicas naturais do solo, 
afastando-nos da criação de embasamentos, libertando 
o solo de um contacto maciço, reduzindo-o ao míni-
mo indispensável. Uma intencionalidade que julgamos 
promotora de um discurso coerente e sensível ao lugar. 
Encarar o solo como primeiro material, tratando-o como 
parte integrante do projecto, exaltando-o, dando-se a co-
nhecer.

os primeiros traços

ANCORAGEM
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44 HOLL, Steven: Anchoring, New York: Princeton Architectural Press, 1989, p. 24
45 BAEZA, Campo: Pensar com as mãos, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2011, p.16
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 Se numa postura de contigência existe a impor-
tância de estabelecer um diálogo com o lugar, poderemos 
assumir que neste, o farol se torna no moderador de um 
tema que objectiva a integração passiva do novo objecto 
Nesta primeira abordagem, o farol surge como elemento 
fundamental, uma vez que actua como o principal mo-
tor de desenho neste espaço; um ícone territorial que de-
termina os princípios fundadores do desenho da propos-
ta. Como tal, é dele que se vão lançar as primeiras linhas, 
que se transpõem no desenho, determinando a forma e a 
cota de implantação do objecto arquitectónico.
 No entanto, intervir no farol não significa ne-
cessariamente que o novo espaço desenhado seja justa-
posto ou estabeleça uma relação de proximidade com 
este. A proposta enverga por um caminho contrário, 
com a intenção de preservar a actual silhueta, que pela 
nudez objectual do sitio à excepção do farol, propõe uma 
composição interessante, que consideramos passível de 
ser mantida. Procura-se então o afastamento dos novos 
volumes, camuflando-os por completo na rocha de for-
ma a que não alterem o recorte dos limites imprecisos da 
rocha e do mar, a partir do farol. 
 A estratégia consite no cruzamento de dois 
princípiso base: manter a especificidade do farol, como 

estrutura de destaque e dinamizador do espaço, preser-
vando a actual composição, reinterpretando a sua fun-
cionalidade, atribuido-lhe agora um novo sentido e uso 
passando a constituir o ponto de partida e chegada de 
todos os percursos criados; utilizar a pendente acentuada 
do promontório, através de um jogo de cotas que possi-
bilita reunir todo o corpo da proposta numa cota média 
do terreno.
 Tendo em conta o exposto, princípios organi-
zativos que reconfiguram o limite da área de intervenção, 
trazendo consigo os primeiros limites a uma área unifor-
me, que se traduz em essencialmente em 75.000m2 de 
rocha. A delimitação é feita através de eixos visuais que 
partem do observador que se encontra na plataforma do 
farol, mantendo a continuidade visual da linha do hori-
zonte, obrigando a que a implantação dos volumes se es-
tabeleça abaixo da cota 13, considerando que os volumes 
proposto não ultrapassem os 4m de altura.

O FAROL

os primeiros traços
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Delimitação de uma nova área de intervenção, cuja integração do objecto arquitectonica nao interferia  visualmente a quem 
se encontrasse na plataforma do farol.
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os primeiros traços

O  PROGRAMA

 Não nos foi fornecido um programa específico 
para dar resposta, a concepção do mesmo ficou a encargo 
dos participantes. Existia uma certa liberdade para“di-
ferentes interpretações oferecidas pelos projetistas,(...) subli-
nhando que a composição, a integração ou a modificação 
destes cenários será parte do concurso e das escolhas dos con-
correntes”, apelando-se contudo, à formulação de progra-
mas pertinentes à escala, dimensão e natureza do lugar, 
pretedendo-se a construção de uma unidade hoteleira. 
Independentemente da liberdade, relativamente à tipo-
logia e programa do projecto,  a proposta deve obedecer 
a uma série de  directrizes lançadas pelo concurso: os 
novos volumes -autónomos ou adjacentes às estruturas 
existentes- serão permitidos desde que: não comprome-
tam ou tornem ilegível o edificado existente ; não ultra-
passassem os 3000m2 de área coberta; sejam visitáveis 
por utentes com mobilidade reduzida ; não excedam os 
4m de altura, relativos à cota a que o volume de implan-
ta; respeitem os limites da área de intervenção. Proibia-se 
também qualquer tipo de operação de escavação, bem 
como a criação de ambientes subterrâneos.
 Dentro de toda a complexidade inerente à ex-
tensão e variedade de programa, assim como o ambien-
te singular em que se insere, tornou-se incontornável 

reflectir sobre o mesmo. Procurou-se trabalhar dentro 
dos 3000m2 de área máxima coberta, que em relação 
aos 75.000m2 do terreno de intervenção, correspondem 
apenas a 4% da área total do mesmo. Dentro da tipolo-
gia hotel, procuramos estabelecer um programa relativa-
mente simples que integram: um conjunto de espaços 
de suporte ao funcionamento desta unidade hoteleira: as 
células de habitação temporária, uma zona de refeições; 
uma zona de banhos e em paralelo, a recepção que se 
localiza no farol. Um programa base com a consciência 
de que iria ser sujeito a transformações ao longo do pro-
cesso de projecto, passo incontornável na maturação da 
proposta. 

46 YAC; enunciado do concurso.
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FAROL

QUARTO DUPLO

QUARTO SIMPLES

CENTRO DE CONFERÊNCIAS

zona de confeção
câmara frigorífica
armazém de secos

arrumos
balneários

pátio de descanso para staff
zona de descargas

primeiro arrumo
depósito do lixo

ESPAÇOS EXTERIOR

ESPAÇO INTERIOR

programa e áreas inicialmente propostas maturação do programa
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 A importância do tipo está ligado a uma ques-
tão de agrupamento de espaços de qualidades e funções 
semelhantes, como tal,   constroem-se matrizes tipológi-
cas passiveis de serem estudadas, ambivalências espaciais 
, recorrências e constantes que  provaram e comprova-
ram o sucesso na composição dos espaços:“entender y 
admitir la classe de objecto que una obra de arquitecturo es 
algo crucial y el concepto de tipo ayda, en mi opinion a re-
solver la ambivalencia simpre presente en la arquitectura”. 
A noção de tipo interessa na resolução de questões asso-
ciadas á proporcionalidade e funcionalidade do objecto. 
Contudo, a forma como o desenho evolui transcende a 
matriz de referências propostas dentro de um determi-
nado Tipo. O Tipo hotel  no processo desta proposta, 
enquadra-se sobretudo na constituição do programa e de 
como funciona a distribuição das partes constituintes, 

bem como a noção de algumas pendências  obrigatórias 
na construção desta unidade. No entanto a importância 
desta tipologia surge no registo de um tema, ou duma 
matriz, de carácter secundário.  Com isto, atendemos 
ao facto que na construção do objecto arquitectónico o 
Tipo hotel  integra uma rede de referências tão importan-
te como o modo como se constroem os portos palafíticos 
tradicionais ou como a noção do sublime de Friedrich 
que influenciou o modo como percepcionamos a paisa-
gem.
 Como tal, as  referências e os casos de estudo 
apresentados divergem do tipo hotel, estes surgem dentro 
de um tipo próprio, um tipo circunstância. 

 

48 MONEO, Rafael: Apuntes sobre 21 obras, Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p.10
Fonte das imagens:
GALLWITZ, Klaus: Picasso Laureatus, Son ouvre depuis 1945, Paris: La Bibliothèque des Arts, 1971, p.122
FERRARI, Enrique Lafuente: Velázquez, Genéve: Skira, 1960, p. 109
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 Assim, uns e outros, ao confundirem a ideia de 
tipo, modelo imaginativo, com a ideia material de modelo 
positivo, o que lhe retiraria todo o seu valor, concordariam, 
por duas vias opostas, em desnaturar toda a Arquitectura; uns 
não lhe deixando nada mais que o vazio absoluto da falta de 
qualquer sistema imitativo, e libertando-a de toda a regra, 
de toda a restrição; os outros, acorrentando a arte e compri-
mindo-a dentro dos liames de uma subserviência imitativa, 
que lhe destruiria o sentimento e o espírito de imitação. 

 Entregamo-nos a esta discussão para tornar bem cla-
ro o valor da palavra tipo empregada metaforicamente numa 
profusão de obras, e o erro daqueles que, ou o ignoram porque 
ele não é modelo, ou o travestem ao imporem-lhe o rigor de 
um modelo que levaria consigo a condição de cópia idêntica. 
Empregamos ainda a palavra tipo na Arquitectura, a certas 

formas gerais e características do edifício que as recebe. Esta 
aplicação vai perfeitamente ao encontro das intenções e do es-
pírito da teoria anterior. Além disso, podemos ainda, se qui-
sermos, valermo-nos de muitos usos próprios a determinadas 
artes mecânicas, que podem servir de exemplos. Ninguém 
ignora que uma profusão de móveis, de utensílios, de cadei-
ras, de trajes, têm o seu tipo necessário no emprego que deles 
fazemos e nos usos próprios aos quais os destinamos. Cada 
uma destas coisas tem, verdadeiramente, não o seu modelo, 
mas o seu tipo, nas necessidades e na Natureza. Apesar da-
quilo que o bizarro espírito industrial procura inovar nestes 
objectos, contrariando até mesmo o mais simples instinto, que 
não prefere num vaso a forma circular à poligonal? Quem 
não acredita que a forma do dorso do homem deva ser o 
tipo do espaldar de uma cadeira? Que a forma arredondada 
não seja o único tipo razoável do penteado de uma cabeça?

liberdade de desenho

O TIPO
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47 DE QUINCY, Quatremére: Encycloédie Méthodique - Architecture, Paris:     1825, 3º V, disponível em catalogue.bnf.fr
Ainsi les uns et les atrues, en corfondant l’idée du type, modèle imaginatif, avec l’idée matérielle de modèle positif, qui lui ôterait toute as valeur, 
s’accorderaient, par deux routes opposées, à denaturer toute l’architecture; les uns, en ne lui laissant plus que le vide absolu de tout système imitatif, 
et l’affranchissant de toute règle, de toute contrante; les autres, en enchaînant l’art et le comprimant dans les liens d’une servilité imitativa, qui y 
détruiroit le sentiment et l’esprit d’imitation. 
 Nous nous sommes livrés à cette discussion pour faire bien comprendre la valeur du mot type pris métaphoriquement dans une multitude 
d’ouvrages, et l’erreur de ceux qui, ou le méconnoissent parce qu’il n’est pas modèle, ou le travestissent en lui imposant la rigueur d’un modèle qui 
emporterait la condition de copie identique.
 On applique encore le mot type, dans l’architecture, à certaines formes générales et caractéristiques de l’edifice qui les reçoit. Cette 
application rentre parfaitement dans les intentions et l’esprit de la th’eorie qui pr’ecède. Du rest, on peu encore, si l’on veut, s’autoriser de beaucoup 
d’usages propres à certains arts mécaniques, qui peuvent servir d’exemples. Personne n’ignore qu’dune multitude de meubles, d’ustensiles, de sièges, 
de vêtements ont leur type  nécessaire dans les emplois qu’on en fait et les usages naturels auxquels on les destines. Chacune de ces choses a véritable-
ment, non son modèle, mais son type, dans les besoins et la nature. Malgré ce que l’esprit bizarrement industriel cherce à innover dans ces objects, 
en contrariant jusqu’au plus simple instinet, qui est-ce qui ne préfère pas dans un vase la forme circulaire à la polygone? Qui est-ce qui ne croit pas 
que la forma du dos de l’homme doive être le type du dossier d’un siége? Que la forme arrondie ne soit le seul type raisonnable de la coiffure d’une 
tête? 
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Madrid, Museu do Prado

47



63 | Os primeiros traços, o tipo

A LINHA

modelo da linha



como principio e como fim

A LINHA

 A linha é tanto uma noção primitiva, como 
fundamental da geometria. Uma infinidade de pontos 
com um comprimento e uma direcção. Projecção linear 
de um ponto. Aqui a linha mais do que uma unidade 
elementar, é de facto um motor de desenho, que pre-
tende configurar um contorno, um movimento, uma 
matriz pronta a receber geometricidade. Surge numa 
fase primordial da proposta, ainda de carácter transitivo, 
na procura de formalizar um pensamento. Um desenho, 
que na sua promiscuidade negava um compromisso ob-
jectual, poderia ser um simples banco, a um desenho de 
percurso, ou simplesmente nada. Trata-se da criação de 
um princípio de desenho, que pretende agregar e uni-
ficar aquilo que viria a ser suporte de um conjunto de 
volumes, que ainda desconhecidas, percorrem o visível 
da imaginação do conteúdo.
 Uma linha que procura um movimento, que 
sente e que se desenvolve serpenteando, procurando 
a melhor forma de se relacionar com a rocha, sinuosa 
no seu movimento, mas recta de intenção. Produto da 
colecção de geometrias naturais, esculpidas ao longo 
de ciclos, transformadas numa geometria irredutível; a 
simplificação, de uma irregularidade com base numa in-
terpretação onde de facto o protagonista é a rocha ; “o 

mesmo se pode dizer da Casa Fansworth de Mies van der 
Rohe. A transparência e a continuidade espaciais ali presen-
tes foram delineadas precisamente porque esta imersa numa 
floresta maravilhosa que se converte no protagonista dessa 
operação” 50 . A relação estabelecida, além morfologia da 
rocha, obedece a todas as outras premissas previamente 
apresentadas, de forma a combater a aleatoriedade que 
emana da particularidade do sítio, como a inexistência 
de traços agregadores ou referências objectuais, senão o 
farol e os elementos naturais que compõem a paisagem 
como a rocha, o céu e o mar.
 No desenho, a ponta do lápis movimentou-se, 
sem esforço pela página em branco, criando-se corpos, 
relacionados entre si  -“desenho é projecto, desejo, liber-
tação, registo e forma de comunicar, dúvida e descoberta, 
reflexo e criação, gesto contido e utopia” - procurando refe-
rências nas características naturais do sitio, desde o pró-
prio solo à maneira como se desenha a rocha no contacto 
com o mar, ou como se comportava o declive desta es-
carpa nos mais variados pontos. Era tanto uma forma de 
ficar a conhecer o lugar de intervenção, como começar a 
formalizar um pensamento, que num ajuste constante , 
evoluía em conformidade com o lugar, pois “arquitectura 
não tem sentido a não ser em relação com a natureza”.   
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50 BAEZA, Campo: Principia Architectonica,p. 38
51 SIZA, Álvaro: 01 Textos/Álvaro Siza, Porto: Civilização ed., 2009, p. 329
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PROCURA DA LINHA, Processo de evolução do desenho da linha, desde 
da sintetização das geometrias naturais, ao objecto finalizado.
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SERRA

 “Por outras palavras: se a vista permite que nos 
apoderemos da global imagem plástica -  como da arquitec-
tónica e pictórica  - temos, todavia, a sensação de que, por 
um justo e profundo conhecimento do particular ambiente 
espacial em que a escultura se desenvolve e aloja, é necessá-
ria, também, a intervenção do nosso sentido estereognóstico 
. (...) Por isso, fora de toda a metáfora, poderemos falar de 
um sentido da estrutura espacial, mais do que de um simples 
sentido do tacto.” 53

 As esculturas, embora possam ser utilizadas 
para representar qualquer coisa, ou até coisa nenhuma, 
partilham sentido e relações próximas com com a arqui-
tectura por vínculos indissolúveis. Até partilham de al-
guns estigmas: redução da disciplina a fazer objectos. Ser-
ra, contraria este falso juízo, incuntido aos seus objectos 
um sentido de estrutura espacial, uma espécie de baró-
metros de leitura da paisagem. Esculturas que dominam 
o espaço e interagem com o observador, na medida em 
que assinalam e reinterpretam a topografia, enfatizando 
a relação com o lugar onde se implanta. 
 “All of the landscape pieces involve anticipation 
and reflection and walking and experiencing the time of 
the landscape. The pieces acted as barometers or viewing 
edges within the landscape. The landscape work reopened 

the more structural pieces and defined new omnidirectio-
nal axial radii for there were many ways of entering into, 
through, and around. At that point, the basic content chan-
ged from a discrete object in the round to walking in time, 
which has to do with anticipation and reflection. It is a 
different concept of organizing space.
 Independentemente de toda a contingência na 
relação com o lugar, o objecto arquitectónico será sem-
pre algo que reclama a sua presença, até mesmo quando 
aspira ao silêncio. É, fundamental o modo como ele (ob-
jecto) se pode sujeitar a esta ambiência, não se limitando 
a uma total submissão, mesmo quando se assume produ-
to puramente plástico.
 A intervenção, neste palco liberto, é delicada 
e a preocupação com o enquadramento a uma macro 
escala impõe um movimento preciso e uno. A linha “ob-
jecto” procura relacionar-se com outra linha, a do “hori-
zonte”, estando esta sempre presente. Assim, o projecto 
desenvolveu-se a partir de uma simples reinterpretação 
da linha do horizonte, repetindo-a a nível do perfil e da 
implantação, numa procura de relações.
  

a linha
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53 DORFLES, Gillo; Devir das Artes,Lisboa: Arcádia, 1964, p.117
54 R. INDE, Villis; Art in the courtroom, Wesport: Praeger publishers,1998,p. 59

HORIZON LINE ,Deserto do Qatar
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a linha

 À medida que nos aproximamos do mar, con-
duzidos pelo percurso singular que tem início no farol, 
vai progressivamente sendo revelado um corpo linear, 
que embora se trate do corpo mais significativo em ter-
mos de áreas, tem o seu impacto volumétrico atenuado 
pela afirmação das premissas previamente mencionadas. 
Na aproximação apercebemo-nos que se encontra sus-
penso, tenuamente alicerçado por pilares de madeira, 
possibilitando a continuidade ao tapete rochoso. Este 
traduz-se numa única plataforma horizontal, um plano 
nobile. O ponto de chegada a este corpo, encontra-se 
numa zona central do mesmo, marcada pela intersecção 
de percursos, onde procuramos sugerir a continuação do 
percuso que vem do alinhamento do farol em direcção 
ao mar ao dar entrada num corredor exterior que une 
a totalidade da linha, ao longo da qual se organizam os 
volumes da zona de quartos bem como ao restaurante. O 
corpo  vai explorando tensões que variam de com acordo 
a morfologia da escarpa, momentos que determinam a 
disposição dos módulos de quartos ou a criação de rasgos 
de contemplação do mar, que ganham força pelo carác-
ter do corredor, que em toda a sua extensão se relaciona 
com o farol. Em termos de conjunto, optou-se por não 
colocar células de quartos nas zonas tangenciais tanto 

ao restaurante como ao complexo balnear, como tal, o 
acesso a estes espaços evita a passagem pelo corredor de 
ligação aos quartos. 
 Os módulos de habitação temporária encon-
tram-se dispostos radialmente ao longo da linha, pro-
jectando-se sobre o mar. O corpo destes está ligeiramen-
te avançado relativamente ao volume do restaurante, 
procurando definir uma hierarquia espacial: a zona de 
quartos avançada, mais próxima do ma;, o restaurante 
recuado, abrindo-se para uma plataforma criando uma  
esplanada, a partir de uma ligeira deslocação do alinha-
mento, que remata numa rótula, destinada a um espaço 
de estar, que serve de ligação aos dois braços da linha.
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A ESPESSURA

71 | A linha, a espessura

 A espessura da linha está invariavelmente re-
lacionada com o desenho do módulo de quartos. Uma 
peça complexa, sobretudo pela necessidade de resposta 
a duas dinâmicas: a validade como peça individual, que 
está associada ao desenho do próprio quarto; e como ele-
mento de um conjunto, que transporta consigo questões 
estruturais como a fixação do volume ao solo, bem como 
a linguagem formal do conjunto, que pela extensão da 
própria linha, deveria apresentar um desenho global, 
simples e contínuo. Deste modo procurou-se, num úni-
co gesto consolidar um objecto que fosse válido por si 
só, mas parte integrante de uma composição, neste palco 
despido da presença humana, mas de forte carácter ceno-
gráfico. 
 A rotação do módulo tem a sua génese na 
adaptação do volume à pendente natural do sítio. Esta 
permite uma aproximação à rocha, suavizando o im-
pacto volumétrico, tanto no alçado voltado para o mar 
como para o alçado voltado para o farol. Criou ainda, a 
oportunidade de trabalhar a duas cotas diferentes, sepa-
rando duas realidades distintas: a do espaço privado da 
célula de quartos, e a do espaço contínuo e partilhado 
do corredor, que embora exterior, se encontra em rela-
ção directa com os quartos. Independentemente do ex-
posto, o desenho do corredor exterior deveria absorver a 
geometria criada pelo próprio módulo, como elemento 
participativo no desenho de conjunto, mas também ele a 
funcionar como peça autónoma.
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Desconstrucção da linha. A especifidade da peça, como 
elemento isolado e no conjunto.



 De forma geral, o contacto da escarpa com o 
mar é feito de forma bastante abrupta, uma espécie de 
rocha talhada na vertical que se impõe quinze metros  
acima da linha de água. Até que, neste promontório 
rochoso, surge uma subtracção pontual, de forma nat-
ural,única ,com características contrárias à restante 
topografia. A ideia ia-se revelando com particular ni-
tidez. Introduzir um corpo capaz de dialogar e poten-
ciar a especifidade deste do lugar. O local, destinado ao 
complexo de banhos foi decidido numa fase primordial 
da concepção de projecto, permaneceu inalterado desde 
então. Trata-se de uma concavidade  na escarpa, uma de-
formação excepcional que parecia propensa à integração 
de um objecto.
 O desenho deste novo espaço surgia de forma-
natural e lógica. Era um desenho que procurava a “opti-
mização das condições criadas pela natureza”. 56 Condições 
como o limite rigorosamente imposto pela muralha de 
rocha que envolvia esta subtracção e  a proximidade com 
o mar. Uma das premissas do desenho, passava por in-
troduzir um corpo que não interferisse com o carácter do 
lugar, ou seja, um corpo orgânico, implantado de forma 
a que dialogasse e reinterpretasse as características natu-
rais do sítio, que desse continuidade ao movimento da 
rocha. tanto a nível da implantação como do perfil.

 

O PONTO
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a excepção

55 SIZA, Álvaro: Imaginar a evidência, Edições 70, 2000, p 25
56 Ibid. p. 25
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“O objectivo consistia em delinear, naquela imagem orgânica, uma geometria: 
descobrir aquilo que estava disponivel e pronto para receber geometricidade. 

Arquitectura é geometrizar” 55



o ponto

A EVOLUÇÃO
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 “Pelo contrário, o meu projecto pretendia optimi-
zar as condições criadas pela natureza ,que já ali tinha ini-
ciado o desenho de uma piscina. Era necessário tirar partido 
dos mesmos rochedos, completando a contenção da água so-
mente com as paredes estritamente necessárias. Nasceu assim 
uma ligação muito mais estreita entre aquilo que é natural 
e aquilo que é construido”. 57

 O desenho e desenvolvimento dos volumes 
tem a sua base numa geometria meticulosa a que o 
próprio lugar incitava. De salientar a concavidade da es-
carpa. Enuncia-se aqui a possibilidade de esta integrar 
o desenho, como elemento participativo, como parede 
natural do conjunto. Este aspecto que contraria a disci-
plina formal presente na restante proposta, uma vez que 
a rocha aparece como elemento fundamental mas figu-
rativo, como plano de apoio; suporte; existe simultane-
amente uma intenção de emancipar o objecto, contrária 
à intenção de preencher o negativo desta forma côncava. 
O desenho desta unidade obedece a uma procura con-
stante de criação de um corpo que se fosse articulando e 
reagindo com a rocha, abraçando-a, ou distanciando-se 
dela, numa tentativa de estabelecer um diálogo de coex-
istência, e de construir um novo contexto que se desejava 
singular. Nascem da rocha, a partir da sua própria geo-

metria, num ajuste constante de áreas e proporções, e do 
próprio programa. “Há aqui uma afirmação do construído 
que não ignora os aspectos essencias da topografia ou da ti-
polgia da paisagem” . 58 
 Num processo de progressiva maturação, a 
silhueta final dá lugar a 3 volumes que se projectam 
em direcção ao mar, dispostos radialmente definindo 
três momentos distintos. Poderemos questionar qual 
o critério, se existente, que determinou a rotação e a 
separação destes, na relação com o farol, com a rocha e 
com a restante proposta? O movimento radial tem a sua 
génese no farol como na própria morfologia do cabo. 
Outras considerações podem ser referidas relativamente 
ao modo como a disposição destes volumes, em difer-
entes direcções possibilitava a aberturas próximas à ro-
cha, num jogo de planos que contraria a transparência 
visual da restante proposta. Procurou-se a criação de um 
espaço mais regrado, mais fechado em si mesmo num 
aproximação à tectónica da massa rochosa. A disposição 
radial dos três volumes em leque ,assenta numa tentativa 
de impôr uma disciplina geométrica, facilmente identi-
ficável e capaz de responder em termos práticos à essên-
cia que se procurou evidenciar com esta nova espaciali-
dade.

57 SIZA, Álvaro: Imaginar a evidência, Edições 70, 2000, p 25
58 Entrevista com Álvaro Siza, Porto, 24 Maio de 1998

OS BANHOS, Processo de evolução do desenho do complexo balnear.

74 | Uma linha sinuosa



o ponto

A ORGANIZAÇÃO
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 O complexo balnear organiza-se em três vol-
umes que se dispõem em leque, operando a dois níveis 
distintos. O superior destina-se a uma zona descoberta, 
de apoio à piscina. O nível inferior, onde se desenvolve a 
parte integral deste conjunto, desde a zona dos balneári-
os, ao espaço dedicado aos banhos quentes. A diferen-
ciação destes níveis, reside numa dicotomia espacial: a 
projecção dos volumes para o mar, num ambiente trans-
parente nas suas coberturas, em contraste com o nível 
inferior onde se desenvolve um programa regrado,que 
vive mais próximo da rocha.
 O acesso principal ao primeiro volume é feito 
por uma ponte que se lança sobre o mar, numa fase final 
da promenade já iniciada a partir do faról. Este funcio-
na como uma rótula de transição. Além de preparar o 
visitante para um ambiente relativamente mais íntimo 
e introspectivo, tem um carácter de distribuição: dispõe 
de um acesso vertical para a piscina, que está associado a 
um bar, estabelecendo uma relação vertical que se traduz 
numa abertura na cobertura; bem como um passadiço de 
acesso ao volume central, que se liberta do plano frontal 
da piscina,  permitindo um afastamento confortável da 
mesma. A este volume decarácter transitório, decidiu-se 
adicionar ainda um ginásio, acessível exteriormente, pela 
razão de poder estar associado a um exercício que pode 

ser desenvolvido ao ar livre.
 O segundo volume, pela sua centralidade, al-
berga a recepção deste complexo, garantido o apoio e o 
controlo dos espaços associados a esta, como o núcleo 
de balneários, que rematam numa sala de banho turco 
mista e em duas salas de repouso. Estes, encontram-se 
justapostos aos balneários, no topo sul do volume, cri-
ando um espaço mais privado e possibilitando a criação 
de entradas de luz controladas para o balneários. O aces-
so à piscina também poderá ser feito por uma rampa 
exterior que se encontra inserida transversalmente nos 
dois últimos volume. A área tecnica da piscina encon-
tra-se entre o plano lateral desta e a rocha, numa zona, 
 Ao último volume, acede-se pelo corredor in-
terno proveniente do bloco central. Localiza-se a eixo 
do volume, uma sala de repouso, de maiores dimensões, 
que funciona associada tanto à  sauna como ao tanque 
de água aquecida interior. Para aceder a este existe um 
espaço preambular reservado aos duches. Os três blo-
cos, com as suas diversas características, renunciam a sua 
singularidade, com o objectivo de se tornarem num só, 
partilhando do mesmo princípio geométrico gerador das 
suas formas. Uma intenção que daria alguma consistên-
cia e talvez uma certa unidade à totalidade desta com-
plexo balnear.

1

esquema de integração do objecto,
na relação com a topografia
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As coberturas praticáveis, de apoio á piscina



Sverre Fehn

VERDENS ENDE
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 Da proposta de galeria de Fehn podemos aferir 
a questão da colocação, a forma de resolver o problema da 
integração do objecto, que passa sobretudo por   escolher 
com exactidão o lugar onde se implanta, na relação com 
as características específicas. Encontrando-o, o projecto 
segue uma evolução natural. Este foi um aspecto que 
serviu de referência ao o desenvolvimento do complexo 
balnear. Fehn, defende que a implantação do objecto ar-
quitectónico é um aspecto fundador e que deve ser alvo 
de uma reflexão profunda, de modo a que a integração 
e relação deste (objecto) com o lugar prospectem. A ap-
ropriação cuidadosa e estudada deve pesar na concepção 
do projecto. 
 A galeria de Verdens Ende trata-se de uma 
proposta desenvolvida no contexto de um concurso, um 
projecto não executado onde, contrariamente a Snohetta 
que cria uma fenda artificial, Fehn propõe integrar a ga-
leria numa cavidade natural.“The projected building was 
placed among the area’s characteristic granite formations, 
great rocky masses that surfaced ruding sudden and dramat-
ic tectonic shifts, later eroded by the glacial movements”. 59 
A intervenção pretende respeitar a natureza, estabelecen-
do um diálogo com o cenário, fortemente ligado ao seu 
solo. O volume projectado é colocado no interior das 

formações graníticas, “At Verdens Ende, once the site for 
the foreseen project was found among the rocky masses, it 
became necessary to find the courage to step back and allow 
the construction to complete itself. It was enough just to po-
sition a few columns in the fissures of the earth”. 60

 Além de todo o sentido poético que o objecto 
explora e transmite, existe também um sentido prático 
ligado à economia de planos, pois parte da construção já 
existe – a construção natural - que num processo de con-
tiguidade e de uma postura cuidadosa é possível aprove-
itar, através de um tipo de construção que se executa de 
forma complementar e fluida. 
 Em suma, uma das características constante 
nos casos de estudo apresentados, independentemente 
da diversidade dos objectos arquitetónicos a nível for-
mal, funcional e até mesmo do método de integração, é 
a resposta ao lugar, partindo da criação de um momento 
de coexistência e equilíbrio, que sempre procuramos in-
cutir na nossa postura ao longo do percurso académico 
em geral e do desenvolvimento deste projecto, em par-
ticular. A não contaminação do lugar na criação do ob-
jecto.

59 NORBERG SCHULZ, Christian; Sverre Fehn : works, projects, writings, 1949-1996 / Christian Norberg-Schulz and Gennaro 
Postiglione ; introduction by Francesco Dal Co, New York: The Monacelli Press, 1997, p. 22
60 Ibid. p. 23
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Siza Vieira

As piscinas de Leça
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61 FRAMPTON, Kenneth: Álvaro Siza: complete works, p15-16
62 Entrevista com Álvaro Siza, Porto, 24 Maio de 1998
63 Ibid.

 A piscina municipal e os corpos dos balneários 
estão implantados harmoniosamente numa zona costei-
ra. Estes desenvolvem-se em paralelo ao eixo viário, 
num nível inferior, permitindo a continuidade visual a 
quem nele circula, uma vez que a cobertura se encon-
tra à mesma cota que a avenida marginal da solução. O 
desenho envolve a anotação rigorosa das características 
topográficas, que são reinterpretadas por Siza. “We are 
confronted with a  topographic conception which organizes 
the entire project. Here everything turns on a subtle medi-
ation between the coastal road, a rock-strwen site and the 
open sea...Thus everything is a part of the earthwork in one 
way or another”. 61 Embora integrada num contexto ur-
bano, a aproximação ao lugar, revela semelhanças óbvias. 
O reaproveitamento das depressões naturais do terreno 
rochoso, para aí colocar os tanques de água salgada, que 
procuram intergrar-se tanto em relação às formas livres 
da rocha, como com o corpo de apoio à piscina. “Na 
Piscina das Marés, a intervenção é quase cenográfica no 
muro a 45 graus, um triângulo intangível que aponto o 
seu vértice para o mar, apelando ao diálogo entre o objecto 
proposto e o contexto existente.” 62 A procura de criar uma 
atmosfera controlada pelo jogo de planos em betão, que 
se viram para si mesmos e até a própria planura incutida 

no corpo dos balneários, que liberta o volume de um 
impacto e presença excessivos. Actua como um elo de 
ligação do contexto cidade e uma ambiência delicada, 
onde o respeito pela paisagem natural é um tema fun-
damental.“Há aqui uma afirmação do construído que não 
ignora os aspectos essencias da topografia ou da tipolgia da 
paisagem”. 63 Este conjunto de considerações revelam 
questões paradigmáticas que Siza explora, criando aquela 
que provavelmente se traduz na epítome do equilíbrio, 
que tanto procuramos explorar e alcançar na proposta 
desenvolvida.
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Snohetta

Peter Dass Museum
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64  SNOHETTA: Snohetta works, Baden:Lars Muller Publishers, 2009, p.302
65  Ibid. p.303

  “The other frames a magnificent pan-
orama on the fjord. It is an amazing view: the bright green 
of the landscape and the islands, the deep blue of the water 
reflecting the sky, and the few isolated red houses and barns 
standing about. One offers a dramatic view of the land-
scape, the other turns the interior of the building into a 
public stage; this manipulation of views is a key aspect of 
Snohetta’s work that can be found in most of their projects. 
There is no question that the Petter Dass Museum is a much 
more a celebration of the nordic landscape that is a celebra-
tion of Peter Dass.” 64

 Contrariando o pedido do cliente, que pro-
punha a implantação do museu no topo do monte próx-
imo à vila piscatória de Alstahaung, Snohetta propõe 
serrar a fio, 15 metros por 70 de rocha, sensivelmente 
a dimensão do novo edificado proposto, criando assim 
uma ruptura linear, rigorsamente delineada. Referenciar 
uma obra onde são retirados 8000m3 de rocha, para aí 
colocar o novo edificado pode parecer um pouco con-
traditório, tendo em conta que uma das premissas da 
nova proposta nega qualquer tipo de alteração da mor-
fologia existente. Como acto isolado, revela uma mani-
festa agressividade na aproximação e abordagem ao lu-
gar, no entanto, do resultado final importa extrair uma 

preocupação em garantir a continuidade da silhueta 
do monte, que actua como pano de fundo da pequena 
vila. Assistimos a uma espécie de paradoxo: retirar para 
voltar a colocar, contundo, a totalidade da volumetria 
do museu é camuflada, uma vez que agora faz parte do 
maciço rochoso respeitando as cotas do mesmo.“Even if 
their buildings are anchored in their surroundings, they are 
also clearly distinct from them. They are a kind of incision. 
Not surgical incisions but incisions that leave a scar, almost 
decorative like a tattoo, a scarification , or jewerly.”  65

 A fenda que Snohetta propõe, possibilita a 
criação de um ambiente interno próximo dos planos de 
rocha resultantes do corte. Planos laterais que ao mesmo 
tempo que deslocam o corpo do museum do topo do 
monte, em destaque, encontram na aproximação ao vol-
ume da rocha a possbilidade  de um controlo dos espaços 
internos
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TECTONIC

 No seu volume Studies in Tectonic Culture, 
Kenneth frampton examina a dialética entre forma e o 
processo e os materiais associados à sua concepção. As-
sume uma postura tectónica – ou o estudo do potencial 
expressivo da técnica constructiva -  como um tipo de 
resistência à arquitectura da imagem.  Uma arquitectura 
excessivamente abstracta, ao ponto de perder a sua ver-
dadeira essência. Frampton defende que a arquitectura se 
deve afastar de valores puramente visuais e cenográficos. 
A arquitectura é mais do que um símbolo ou sinal – é de 
facto, algo substancial, no seu próprio direito. “This chal-
lenge comes at a time when architecture appears to oscillate 
uneasily between a deconstructive aestheticization of its tra-
dional modus operandi and a reassertion of its libertative 
capacity as a critical form. “
 Explora-se a tectonic, que num conceito ger-
al, aponta para as carateristicas mais técnicas da forma 
arquitectónica,(que também deve resultar dos mesmos 
princípios estabelecidos ao longo desta narrativa;) in-
ferindo tanto na física da percepção, como na física do 
espaço, numa tentativa de clarificar a razão do novo es-
paço. Num discurso que tenta evitar uma resposta mera-
mente técnica ou descritiva, procuramos a expressão da 
forma, do material, da massa, do limite, da estrutura, 

da figuração, da dimensão. Características que devem 
responder aquilo que podemos chamar de essência, o 
motivo de projecto, que nega a arbitrariedade da forma. 
Da generalidade da forma, ao detalhe, a realização de 
projecto, depende do domínio das condições inerentes à 
construção do próprio: da figuração do invólucro arqui-
tectónico,  ao detalhe minuncioso de como a caixilharia 
actua; ás subtilezas estereotómicas da madeira:“Tan solo 
es posible pensar en concebir espácios o complejos espaciales 
y proyectarlos, o reconstruirlos, si se conocen y se dominan al 
máximo las condiciones de su concreción, de su realización”. 
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66 FRAMPTON, Kenneth; Studies in tectonic culture: The poetics in the construction in nineteenth and twentieth century architec-
ture; Ed. by John Cava.; Cambridge, Mass: The Mit Press, 1995, p. 
67  DEPLAZES, Andrea: Constructing architecture : materials processes structures : a handbook. 2ª nd ed. . Basel : Birkhäuser, 2008, 
p. 10
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  Dentro da cultura tectónica, Framp-
ton aponta a obra de Utzon e em particular o seu con-
tributo da potencial expressividade na estrutura e con-
strução, que se encontra profundamente marcada na sua 
linha tectónica. O excerto “Platforms and Plateaus: The 
ideas of a Danish Achitect”,corresponde a um ensaio de 
Utzon, onde faz uma serie de comparações interculturais, 
de carácter experimental. Designa uma ideia primordial 
da plataforma da cultura Chinesa e o templo Maia; a cul-
tura do leve e a cultura do pesado respectivamente; “one 
will find a typical opposition between a heavyweight ma-
sonry podium and a lightweight timber roof floating over 
it, as in Utzon’s generic sketch of the podium/pagoda par-
adigm”. 69 Utzon contrasta o sistema estrutural leve das 
plataformas tradicionais chinesas, com a inércia latente 
dos corpos piramidais pre-colombianos. Atribuindo um 
sentido de firmeza e segurança ás construções massivas 
maias, enquanto que as construções chinesas, em par-
ticular as plataformas de madeira, se assumem com um 
carácter de leveza. O templo Maia interpretado como 
uma forma estereotómica, profundamente ligada ao solo 
onde se implanta.
 Não que tenhamos especial interesse em ex-
plorar a história das construções vernaculares maias ou 

chinesas. Sobre este aspecto interessa retirar a expressão 
dual,  proveniente da configuração formal e estrutural, e 
o modo como esta é passível de ser trabalhada e reinter-
pretada na criação do objecto arquitectónico. A questão 
da gravidade, e de como esta se materializa na concepção 
do nosso objecto arquitectónico.
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69 FRAMPTON, Kenneth; Studies in tectonic culture: The poetics in the construction in nineteenth and twentieth century architec-
ture; Ed. by John Cava.; Cambridge, Mass: The Mit Press, 1995, p. 248

 “The floor in a traditional Japanes house is a del-
icate bridge-like platform. This Japanese platform is like a 
table top. It is a piece of furniture. The floor here atracts 
you as the wall does in a European house. You want to sit 
close to the wall in a European house, and here in Japan, 
you want to sit on the floor and not walk on it. All life 
in Japanese houses is expressed in sitting, lying or crawling 
movements. Contrary to the Mexican rock-like feeling of the 
plateau, here you have a feeling similar to the one you have 
when standing on a small wooden bridge, dimensioned just 
to take your weight and nothing more.” A refined addition 
to the expression of the platform in the Japanese house is 
the horizontal emphasis provided by the movements of the 
sliding doors and screens, and the black pattern made by the 
edges of the floor mats that accentuate the surface.” 68        .
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Dicotomia
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Esquisso de Utzon ilustrando o conceito por detrás da Opera de Syd-
ney: o telhado proeminente chinês que se ergue sobre a plataforma.

68  UTZON, Jorn; Platforms and Plateais: The ideias of a Danish Architect, Zodiac, 1962.



dicotomias

AS DUAS PEÇAS

 Esta dicotomia da expressividade tectónica, en-
contra-se no projecto sob a simples forma de duas con-
figurações distintas, uma diferença marcada e pensada 
que transcende o mero capricho plástico :a linha de ma-
deira, e o ponto de betão. Coloca-se contudo o porquê 
de contrastar de forma tão radical estes dois corpos que 
compõem este complexo hoteleiro, uma vez que estão 
numa relação de clara proximidade e unidade. Ao con-
trário da viagem multicultural de Utzon e das respectivas 
construções vernaculares, esta divergência assenta numa 
razão mais simples: é produto de uma resposta directa 
ao lugar. “This profound feeling for an inflected landscape 
shaped by topography, climate, time, material, and craft, 
and hence for an architecture engendered in large measure 
by natural forces, is a fundamental principle of Utzon’s ar-
chitecture.” 70

 A dicotomia surge da hierarquia imposta pela 
relação que estes volumes têm com a morfologia da ro-
cha e da própria proximidade com o mar; combinando 
o sentido da gravidade e o que esta expressa, que im-
portamos de Jorn. Na procura de atenuar o impacto 
volumétrico do corpo de maior volume, atribui-se este 
carácter de leveza e transparência, que a plataforma de 
madeira incute. Na excepção, procurou-se criar um vol-

ume estereotómico de betão, robusto e enraizado, que 
recria-se a massa rochosa, e que garantisse segurança, 
uma vez que se encontra próxima do mar. Além dos as-
pectos expressivos, surge em simultâneo a adaptação do 
próprio programa e das premissas previamente mencio-
nas, nesta meta linguagem que procura jogo conjunto de 
todos os elementos.  
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70 FRAMPTON, Kenneth; Studies in tectonic culture: The poetics in the construction in nineteenth and twentieth century architecture; Ed. by 
John Cava.; Cambridge, Mass: The Mit Press, 1995, p. 248

90 | Uma linha sinuosa

Relação entre as duas peças desenhadas. O ponto de betão (complexo 
balnear), e a linha de madeira (habitação temporária e o restaurante). 
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dicotomias

ESTRUTURA

 A noção de estrutura remete para um parte ha-
bitualmente oculta da forma; não emprega uma leitura 
visual no objecto; ou mesmo estando exposto a sua con-
figuração é geralmente repetitiva e previsível. Contun-
do, no desenvolvimento da proposta, além do seu papel 
óbvio como necessidade física e funcional. procura-se 
explorar o potencial da estrutura para enriquecer a for-
ma, pois esta não obriga a que seja arquitectónicamente 
muda: contribui para reforçar a ideia por detrás da forma 
arquitectónica. Dentro do seu papel activo, esta será o 
alicerce do nosso objecto, e em especial, o ponto de con-
tacto com o solo, com quem tanto se procura relacionar, 
tacteando... 
 Neste sentido, o aspecto estrutural do edifício 
levanta questões pertinentes de carácter expressivo, pois 
será ela que dita o limite da forma construída e a forma 
natural onde se pretende enraízar. Esta desdobra-se em 
dois sistemas constructivos contrários, sob um critério 
que vem no seguimento da dicotomia já mencionada, 
agora presente no próprio esqueleto da proposta.
 A linha desenvolve-se numa estrutura ligeira. 
Um sistema contructivo articulado de pilar-viga em ma-
deira composta, que apoia em fundações de betão com 
amarras em aço galvanizado. Este sistema prima pela sua 

flexibilidade, que permite uma melhor adaptação ao solo 
rochoso, num contacto mínimo. A estrutura tem leitu-
ra visual: subdivide verticalmente a pele dos módulos, 
como do corredor exterior. propondo um ritmo de pa-
drão rectangular. Independentemente da complexidade 
da construção em madeira, esta transmite um gesto de 
simplicidade e leveza.
 O ponto de betão, na perspectiva da técnica 
constructiva, situa-se no espectro oposto: a construção 
maciça. Este tem como princípio a utilização de paredes 
portantes em betão. Uma massa volumétrica que prima 
pelo desenho do espaço interior, directamente delimita-
do, encerrado em si mesmo. 
 Directamente ligado à questão estrutura e ao 
tema da dicotomia, surge a materialização do objecto, o 
invólucro que abraça e reúne o aspecto final deste.
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 “Talking buildings” he reminds us now sculture 
generates in us a thoughtful and responsive attitude towards 
objects.”The great abstract sculptures”,he says, “have suc-
ceeded in speaking to us, in their particular dissociated lan-
guage, of the important themes of our lives.” The argument 
continues that if objects in a gallery can speak, and even 
pencil squiggles on papaer can convery emotions, such as 
peacefulness and confusion, how much more can buildings 
communicate? Buildings are therefore pregnant with ex-
pressive potential, as are their elements, including structure, 
and de Botton acknowlegdes this by suggesting that “we can 
be moved by a column that meets a roff with grace.” 71

71 CHARLESON, Andrew; Structure as Architecture; London: Rout Ledge, 2005, p. 26



dicotomias

MATERIALIZAÇÃO

  “The current overemphasis on the in-
tellectual and conceptual dimensions of architecture con-
tributes to the disappearance of its physical, sensual and 
embodied essence. Contemporary architecture posing as the 
avant-garde is more often engaged with the architectural 
discourse itself and mapping the possible marginal territo-
ries of the art than with responding to human existential 
questions.” 72

 Interessante o modo como o expoente máxi-
mo da matéria, o próprio material , o invólucro final, 
abraça umu série de condensações de pensamento e sen-
timento.  Esta tentativa de imbuir o material com um 
propósito que transcenda a mera característica técnica. 
Estabelecer uma promessa de função que reflicta uma 
possível reacção ao próprio material. O corpo reage com 
o objecto, algo inseparável na experiência da arquitectu-
ra.“The eyes collaborates with the body and the other sens-
es. One’s sense of reality is strengthened and articulated by 
this constant interaction.” 73 A qualidade do espaço estará 
sempre suscetível a quem o experiência.
 A escolha material reside num propósito de 
simplicidade e compatibilidade com a própria função 
que se procura incutir ao espaço. Uma questão de afin-
idade que remete para um sentido de coerência do con-

junto, construido e imaginando a sua utilização e que 
efeitos poderia produzir.  “The body of architecture, in the 
mary stages is construction, anatomy: putting things togeth-
er in a logical fashion.”  74

 Fora de surpresas, o protagonista da forma é a 
madeira. Um material natural que nos permite penetrar 
na sua superfície e convencermo-nos da veracidade da 
matéria. Além das suas características de leveza e flex-
ibilidade que de um modo, ou outro, já abordámos, a 
madeira surge agora num quadro poético. Um materi-
al nobre na sua origem, que prima pela sensibilidade: 
aquela sensação de  toque, o som abafado que produz, 
o conforto e comodidade que transmite. Uma qualidade 
de abrigo que, lógicamente está associada aos módulos 
de habitação temporária. O próprio espaço onde o ob-
jecto se implanta, mostra-se complacente à presença da 
madeira.
 No outro espectro, a utilização do betão tem 
como base a marcação de um ponto excepcional. Acar-
reta consigo um noção de massa, onde a própria textura 
procura relacionar-se com a rocha, criando uma atmos-
fera mais regrada, onde a colocação dos banhos parece 
associar-se naturalmente... 
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72 PALLASMAA, Juhani - The eyes of the skin : architecture and the senses. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd., 2005, p.34
73 Ibid. p. 55
74 ZUMTHOR, Peter; Atmosferas, Barcelo: Gustavo Gil, 2006, p. 68
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projecto

A DISSECAÇÃO
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 Num acto de dissecação apresentamos a parte fi-
nal do trabalho que corresponde à realização material das 
ideias que deram origem ao projecto. Numa fracturação 
incontornável, apresentam-se os desenhos técnicos, dis-
tinguindo-se as múltiplas partes que o compõem, desde a 
composição do conjunto, às diferentes peças individuais. 
Não se apresenta contundo, como elemento isolado. Faz 
parte sim, de uma conclusão desenhada, fruto de uma 
conduta explícita nos capítulos anteriores, na exposição 
de uma linha de pensamento. Agora, num processo in-
verso, dissecamos este corpo e verificamos se de facto 
existe a confirmação das opções anteriormente consid-
eradas; se estas são fiéis ao próprio processo de projecto. 
Da deambulação inicial, latente nos capítulos anteriores 
à materialização, obedecendo a um critério sequencial, 
como se de uma história se tratasse. Aproximamo-nos da 
apoteose, mas com a noção de bastidor, aquele espectro 
que pretendíamos dar a conhecer. Respeitando os três pi-
lares do trabalho: topos, typos e tectonic, nada poderia ser 
mais conclusivo que a própria configuração do objecto 
arquitectónico; o resultado destes três vectores.

 Materializa-se o pensamento.
 Constrói-se a forma arquitectónica.

75 ZUMTHOR, Peter; Atmosferas, Barcelo: Gustavo Gil, 2006, p.68
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ANATOMY OF ANGEL ,Damien Hirst

 “To me it’s a kinda of anatomy we are talking 
about. Really, I mean the word <body> quite literally. It’s 
like our own bodies with their anatomy and thigs we can’t 
see and skin covering us – that’s what architecture means to 
me and that’s how i try to hink about it. As a bodily mass, 
a membrane, a fabric, a kind of covering, cloth, velvet, silk, 
all around me. The body! Not the ideia of the body – the 
body irself! “
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