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Imagem 1

The Garden of Eartlhy Delights, 
Hieronymus Bosh, 1503-15.

FRANGER, Wilhelm. Eithne, 
Wilkins, Ernst Kaiser. The 
Millennium of Hieronymus Bosh. 
Faber and Faber Limited, London 
1951, p. 1
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  A presente Dissertação de Mestrado procura evidenciar a 
importância da ocupação agrícola e da prática da agricultura como uma 
ferramenta para ordenar o território: Campo e Metrópole.
 O tema proposto parte de um pensamento geral, para actuar num 
contexto particular. 
 É uma reflexão sobre o conflito entre os contextos do Campo e 
os contextos da Metrópole, e uma crítica à dislexia e ao tipo de paisagem 
extrema em que ambos se tornaram. 
 É, também, uma proposta prática, para o culto da agricultura, em 
Arronches, no Alentejo.
 Para o desenvolvimento da reflexão criou-se uma metodologia 
de trabalho, a Árvore. - Da Semente para a Árvore. - Trata-se de um 
método iconográfico, que pressupõe uma reformulação e uma comparação 
de projectos pessoais com as visões de outros autores que abordaram 
preocupações e trabalhos semelhantes. 
 Os projectos pessoais correspondem a duas propostas realizadas 
em The Berlage- TU Delft, em 2012, e na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, em 2016, com estados de espírito e objectivos 
distintos, mas que abordaram o tema da agricultura como um princípio de 
ocupação do território, que organiza e gere fluxos de pessoas, de mercadorias 
e de capital, ambos projectados para um contexto de Metrópole.
 Da Árvore para o Fruto. O Fruto surge como um elo de ligação, do 
conteúdo que foi assimilado pelos vários autores/projectos anteriores, para 
uma proposta final: O Jardim das Delícias.
 O Jardim das Delícias corresponde a um sistema colectivo de 
agricultura, composto por um conjunto de tipologias para o solo, água, e 
sombra. Três elementos preciosos, mas escassos no Norte do Alentejo. 
 Arronches é um exemplo característico de um contexto de Campo 
que, como tantas outras vilas do Norte do Alentejo e da fronteira com 
Espanha, se caracteriza pelas temperaturas extremas e pela pouca chuva. A 
pouca vegetação que se desenvolve é o espelho do duro clima, da falta de 
água, da falta de nutrientes no solo e, por consequência, da pouca estima em 
querer trabalhar a Terra e/ou do intelecto para saber armazenar e aproveitar 
o pouco que se tem, que se produz e que se retira. 

Da semente, da Árvore para um Fruto.    

Resumo da Semente, da Árvore e do Fruto
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 The present Master Thesis has, as theme of study, the importance of 
the practice of agriculture as a tool to organize the territory:  Countryside and 
Metropolis.
 The theme starts with a general thought in order to act on particular 
context. From a general reflection to a particular proposal.
 It is a reflection on the conflict between the context of the Countryside 
and the context of the Metropolis, the criticism to the some misunderstanding 
to the type of landscape both have become.
 It is also, a practical proposal for the culture of agriculture at 
Arronches, in the Alentejo.
 For the reflection, it was created a methodology of work: the Tree (a 
Árvore). - From the Seed the Tree Tree (da Semente para a Árvore).- This is 
a iconographic method that based on a reformulation and on a comparison of 
personal projects with other authors’ who considered  similar thoughts and 
works.
 The personal projects are related to the two proposals, presented at 
The Berlage-TU Delft, 2012, and at Faculdade de Arquitectura Universidade 
Porto, 2017, in difficult spiritual state of mood, but considering the theme 
agriculture as a principle that organizes and gives origin to the fluxes of 
people, goods and capital, throughout the territory, also projected for the 
context of Metropolis.
  From the Tree into the Fruit (da Árvore para o Fruto).- The Fruit 
appears as a witness, as the connection between the information assimilated 
after the knowledge of other authors’ experience and my academic projects 
leading to the final proposal.- The Goods Garden (O Jardim das Delícias).
  The Goods Garden is related to a collective system of agriculture, 
composed by a family of typologies for the soil, water and shadow. Three 
precious,  but uncommon elements in North Alentejo.
 Arronches, is a typical example of the context Countryside and as 
many other villages in North Alentejo, in border with Spain, is characterized 
by extreme temperature and rare rain. The lack vegetation is the mirror of the 
severe climate, lack of water, and nutrients and, as a consequence, the lack of 
interest to the work the Land and/or of the intellect to learn how to store and 
get profit from what you have what is produced and you take out.

From the Seed, to the Tree, into the Fruit. 

SynopsisOf the Seed, the Tree and the Fruit

9



1

O que é a Semente?

2

O nome da Semente!

3

O motivo da Semente?

4

Qual o objecto e objectivo da Semente?

5

Qual a metodologia da Semente?
 



1

Era uma vez, a Semente



 A presente Dissertação de Mestrado, parte de uma problemática geral para actuar 
num contexto particular. O tema da dissertação centra-se na controvérsia entre o Campo 
e a Metrópole, na dislexia presente no desenvolvimento de ambos e no tipo de paisagem 
que determinam e na qual se tornaram. As linhas de pensamento que esta discussão 
promove, numa primeira abordagem, permitem avançar, na segunda, para uma proposta 
de um parque florestal e jardins agrícolas com a intenção de criar uma nova estrutura 
ambiental multifuncional, mas também parcelas de terra para os residentes da zona de 
Arronches, no Alentejo.
 
 The Garden of Eartlhy Delights 1, Hieronymus Bosh, 1503-15, é um tríptico 
que representa a personificação e a metáfora do desenvolvimento de uma paisagem de 
extremos - o Jardim das Delícias, revela o paraíso mas de uma forma enigmática.Imagem 1

 O Jardim é citado como um símbolo de Paraíso. E o Paraíso surge como o 
símbolo do desejo a alcançar ou o privilégio de viver em sintonia com a flora e com a 
fauna.
 O Paraíso de Atanasius Kircher em Topographia Paradisi Terrestris, 1675, é 
ilustrado por um território protegido por Deuses, encerrado por grandes e largas muralhas 
que o defendem e definem como uma porção de terra sagrada no meio do profano, do 
abstracto, do caos ou do desconhecido. Imagem 2

 O Paraíso abunda de árvores de fruta de ouro, tal como acontecia no Jardim 
de Hespérides. Ou abunda de sombra e de água, tal como o Jardim Persa, The Chahar 
Bagh,“os Quatro Jardins” ou os quatro rios: da água, do leite, do vinho e o do mel.

Introdução

1

FRANGER, Wilhelm. Eithne, 
Wilkins, Ernst Kaiser. The 
Millennium of Hieronymus Bosh. 
Faber and Faber Limited, London 
1951.

Imagem 2

AURELI, Pier Vittorio. City as 
a Project. Berlin: Ruby Press, 
2013. p.74.
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 Ao contrário, o Paraíso de Hieronymus Bosh vai para além das muralhas grandes 
e largas, dos Deuses e da definição do que é “bom” e “mau”.
 Se, por um lado, o quadro personifica o vazio, também simboliza o excesso. 
De um lado, estão as delícias e os prazeres, do outro o nefasto e o desgosto, mas ambos 
fazem parte do mesmo cenário, ambos são o mesmo jardim, só que foram construídos de 
forma individual. Não é uma questão de escolha ou de fuga, é uma questão de sintonia 
entre cada lado.
 Através de uma representação tripartida, que começa ou termina de forma 
fechada ou de forma aberta, tal como a Caixa de Pandora, que contém todas as surpresas 
e respostas, lança-se o desafio para a presente dissertação: o tríptico fechado arquiva um 
mundo ténue e frágil, que vulneravelmente sobrevive à força do tempo; aberto divide-se 
e expõe-se em três partes, que poderão ser uma enumeração cronológica de três faces 
distintas do desenvolvimento do Jardim das Delícias e/ou da construção da civilização. 
Reconhece-se a analogia desde o início até ao respectivo fim do nascimento, ao usufruto 
da vida e até à morte - da Semente, da Árvore até ao Fruto. De um lado, encontramos o 
nascimento de Eva, em família com Adão, Deus e uma pura e perdida espécie de fauna 
e flora. Do outro lado, encontramos o declínio da civilização, transformada em fogo e 
cinza. E no meio, deparamo-nos com a possível explicação ou especulação da razão que, 
originou, ou pode originar o desgaste, da sucessiva transformação humana, da fauna e da 
flora.
 Está constantemente presente, esta questão nostálgica, do que origina, originou, 
ou originará. Esta questão temporal que o quadro transmite, se fez parte do passado, ou 
se é de agora, ou se pretende avisar o vindouro futuro. Ou mesmo a dúvida sobre qual a 
maneira exacta de ler e ver o quadro? Qual é o fim ou qual é o início do enlace, ou, antes, 
qual é a causa ou o efeito da acção?
 No painel esquerdo do tríptico somos remetidos para um jardim, verde, delicioso, 
puro e despido de preconceitos, mas também um lugar solitário e (des)protegido de 
“monstros”, que por sua vez, constrói os sentimentos de medo e de desconfiança, por não 
se conhecer, não estar protegido e não controlar um campo abstracto.
 No painel direito, somos remetidos para o mesmo jardim, mas desta vez, 
excessivamente urbanizado. O abstracto passou a ser concreto. Os monstros foram 
caçados, domesticados e comidos; os campos foram divididos em terras; as árvores 
foram substituídas pelo betão-armado, e a verde e mitológica Floresta, tornou-se na preta 
e poluída Metrópole.

 The Garden of Eartlhy Delights, que se escolheu para título do presente 
trabalho pretende apontar, de forma lírica, o conflito entre o Campo e a Metrópole, entre 
o que está ambiguamente ‘vazio’ e o que está excessivamente urbanizado, a fuga para a 
Metrópole e o abandono do Campo.

 A motivação para este tema é pessoal, mas também é derivante de projectos e 
pensamentos antecedentes, que estão intrinsecamente interligados. É pessoal, porque 
sou residente de Arronches, de um contexto de Campo, mas estudei e estudo em Lisboa, 
Delft e Porto, contextos inequívocos de Metrópole.
 Quatro momentos essenciais originaram o desenvolvimento da dissertação: 
o primeiro, os 12 anos que vivi no Alentejo; o segundo, um projecto que realizei em 
The Berlage-TU Delft, em 2012 na Holanda, que, incidindo sobre uma ocupação 
urbana, aborda um tipo de implantação que permitiria o desenvolvimento da agricultura 
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na Metrópole; o terceiro, um projecto que realizei na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto em 2017, com o mesmo tema, mas que aborda outra estratégia de 
implantação da actividade agrícola na continuidade da aglomeração urbana de Sines; e o 
quarto momento, uma viagem à Índia, um país que é fortemente ligado às tradições e à 
prática da agricultura. A maneira de ver e viver na Índia, acaba por se reflectir na atitude 
com que encarei e desenvolvi a proposta actual.  
 A dissertação tornou-se, assim, uma ferramenta de sistematização e maturação 
sobre o que aprendi em projectos realizados no passado, os quais, revisitados e discutidos, 
influenciam, por fim, a elaboração da dissertação e a construção da presente proposta de 
transformação para Arronches. Os conteúdos constituem, então, uma espécie de cronologia 
de pensamentos e de projectos que se destacaram no meu percurso académico.

 Assim, o objecto de estudo da presente dissertação concretiza-se em dois âmbitos 
de problematização, um de base teórica e outra de base prática. 
 O primeiro, de base teórica é composto pela investigação sobre o conflito entre 
Campo e Metrópole, que foi estruturado de acordo com dois grupos, ou em dois projectos 
pessoais, que abordam duas estratégias de desenvolvimento morfológico e que definimos 
como: Desenvolvimento em Ponto ou em Satélite e Desenvolvimento em Linha ou em 
Órbita. O Ponto remete para o desenvolvimento pontual e a Linha para o desenvolvimento 
linear. O Satélite remete para um corpo que é dependente, mas que gira em torno de outro 
corpo e a Órbita para a trajectória entre corpos.
 O segundo, o caso de estudo de base prática, corresponde a uma proposta para 
um parque florestal que integra jardins agrícolas nas margens do Rio Caia e da Ribeira de 
Arronches, em Arronches, no Alentejo.
 Arronches é uma vila alentejana, na fronteira da Serra de São Mamede (1025 
metros) e de Espanha. Faz parte do distrito de Portalegre e é um concelho dividido em 
três freguesias, Assunção, Mosteiros e Esperança. Arronches implanta-se no cruzamento 
do Rio Caia e da Ribeira de Arronches, ambos os canais de água nascem na Serra de São 
Mamede e vão desaguar na Barragem do Caia e, por fim, em Badajoz, onde são acolhidos 
pelo rio Guadiana, que desce até à Barragem de Alqueva e termina no Mar Mediterrâneo.
 Arronches, faz parte da zona de relevo caracterizado por peneplanície, uma 
superfície plana ou levemente inclinada, formada por processos erosivos. Peneplano é 
uma das últimas fases do ciclo ideal das superfícies topográficas 2. O exemplo típico de 
território que carece de água, que se caracteriza por uma paisagem seca, árida e amarela, 
de temperaturas elevadas, luminosidade forte e ausência de chuvas no Verão3. Aqui 
o Outono e o Inverno são de geadas e noites frias, e a Primavera é definida como um 
tempo inconstante, mas de calor moderado.  “Onde não entra uma aragem oceânica, 
a reverberação do xisto, então brilhante como metal polido, as noites sufocantes, que 
nenhuma viração refresca” 4.
 A única vegetação resistente ao ardente e doentio sopro suão, e às geadas matinais 
de Outono e Inverno, são as árvores e arbustos do tipo Quercus de folha perene e verde, 
como Azinheiras, os Sobreiros, os Pinheiros-Mansos, ou as Canas, os grupos perfumados 
de Alecrim, Rosmaninho, Tomilho e Alfazema; ainda a Amendoeira, a Figueira, a 
Laranjeira, a Oliveira, a Romãzeira, a Videira, a Palmeira-das-Vassouras e as plantas 
carnudas e forasteiras, como a Piteira e a Figueira-da-Índia que se alinham em sebes. 5

 Desta forma, há dois objectivos que se concretizam na presente dissertação, que 

3

RIBEIRO, Orlando. Portugal, o 
Mediterrâneo e o Atlântico. 8ª 
edição. Letra Livre, 2011. 

2

COSTA, J. Almeira, MELO, A. 
Sampaio. Dicionário da Língua 
Portuguesa. 6ª edição, Porto: 
Porto Editora, 2010.

4

Idem, p.73. 
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5

Cartografia fornecida por, 
DGADR - Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural:

Carta de Capacidade de Uso 
do Solo

Cartas dos Solos de Portugal

Carta Agrícola e Florestal

correspondem aos dois âmbitos, teórico e prático, acima mencionados.
 No domínio teórico, o objectivo principal é comparar e categorizar para 
testemunhar. Comparar os dois projectos pessoais com as reflexões e as propostas de 
autores de várias áreas, para categorizar em dois grupos as abordagens possíveis e 
para a partir deles, testemunhar as vantagens de cada um para o desenvolvimento da 
componente prática.
 O primeiro grupo, designado por Desenvolvimento em Ponto, o Satélite, 
corresponde a um projecto para um modelo de Vilas Agrícolas (The Berlage- TU Delft), 
implantadas de forma pontual num território metropolitano; as Vilas são estruturas de 
habitação comunitária, compostas no centro por jardins agrícolas. 
 O segundo grupo, designado por Desenvolvimento em Linha, a Órbita, que 
corresponde a um projecto para um modelo Linha Agrícola (Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto), está implantado de forma linear entre indústrias ao lado 
do centro histórico da “Metrópole”. A Linha corresponde a um parque agropecuário, 
florestal, de apoio à indústria com o respectivo sistema de produção, distribuição e 
consumo. 
 No domínio prático, o objectivo da presente dissertação concretiza-se no 
desenvolvimento de uma proposta concreta que decorre das considerações testemunhadas 
no âmbito da componente teórica da investigação.
 Através de uma proposta urbana e arquitectónica que responde às características 
do território – da água, do terreno, do clima, da flora e da fauna - que responde, 
também, à intenção de criar um grupo de tipologias generalizáveis, em sintonia, mas 
autonomizáveis, para o solo, para a água e para a sombra, que permitem desenvolver a 
prática de agricultura, de acordo com as características extremas da topografia e do clima 
do Norte Alentejo.

 Para tal, foi fundamental criar uma metodologia de trabalho que definimos 
como a Árvore. Corresponde a um processo de pensamento que nos permitiu investigar 
e tirar conclusões sobre várias questões e soluções que transformaram ou têm vindo a 
transformar as tradições da paisagem. Mas foi, também, a metodologia da Árvore que 
permitiu acolher os antigos projectos pessoais e permitiu expô-los em confronto com as 
visões de outros autores, que abordaram semelhantes pensamentos e propostas sobre o 
conflito entre o Campo e a Metrópole.

 Assim, a estrutura do trabalho de investigação compõe-se num livro de 3 
capítulos: a Semente, a Árvore e o Fruto - o nascimento, o desenvolvimento e o usufruto.
  Os nomes dos capítulos são uma referência ao livro de Jean Giono, ao “Homem 
que plantava Árvores” 6, uma analogia ao ciclo de vida de uma planta, que, tal como 
a estrutura literária que compõe uma dissertação, tem uma introdução, um corpo de 
desenvolvimento e uma síntese final. 
 Nesta estrutura, a Semente aborda o problema e o interesse de investigar a 
controvérsia que percorre o presente trabalho, remetendo para uma reflexão sobre a 
importância de pensar na Agricultura como um modelo capaz de construir o Campo 
e qualificar a Metrópole; a Árvore é a base teórica que corresponde aos ensinamento 
dos projectos anteriores, que foram documentados, dispostos, comparados com vários 
autores e, por fim, testemunhados num diagrama, que serve para gerar conclusões, acções 
e programas para o Fruto; o Fruto é um possível resultado prático, derivante da Árvore, 
que culmina numa proposta e crítica, sobre a maneira como se tem vindo a pensar em 

6

GIONO, Jean. Manuel Oliveira. 
O Homem que Plantava Ávore. 5ª 
edição. Lisboa: Marcador, 2009.
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construir o Campo, e corresponde a um sistema agrícola, que oferece porções de terra, para 
uso pessoal ou da comunidade, com um sistema próprio de água, de solos e de espaços 
para a sombra.
 
 O capítulo da Semente, é o nascimento, a introdução.
 O capítulo da Árvore, é o corpo de desenvolvimento da componente teórica e 
está organizado em 5 pontos: 1- O que é? O porquê da Árvore? A razão de existência 
da metodologia;  2- De onde vêem a Árvore? A inspiração e a referência que originou 
a metodologia; 3- Documentação, Disposição, Comparação e o Testemunho da Árvore! 
A metodologia; 4- O ponto e a linha da Árvore! A derivação dos temas; e 5- os dois 
desenvolvimentos morfológicos (Campo é Metrópole).
 O capítulo do Fruto, é a transição do Testemunho da Árvore, da quarta fase da 
metodologia, para o desenvolvimento da componente prática, que está organizado em 2 
pontos: 1- O que é? O porquê do Fruto? É a razão de existência da proposta final; e 2- 
Como é? E como se deve ler o Fruto? Como se desenvolveu a proposta e como se organiza 
e se deve ler e ver. 
 São 154 imagens - 54 imagens de referência bibliográfica e 100 imagens do autor: 
27 fotografias, 30 diagramas, 21 plantas, 15 cortes, 4 perspectivas, 2 ideogramas e 1 
colagem. 
 Por fim, uma síntese de carácter conclusivo.
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A  VIDA  DE  UM  POETA  POPULAR

I
O meu tempo está passado
Vem chegando a hora certa,
Aqui fica explicado
O que é a vida de um poeta

II
Vim ao mundo e fui criado
Na flor do rosmaninho,
Comecei a guardar gado
De muito pequerruchinho !

III
Descalço e mal vestido
Tantos frios eu passei !
Hoje com o tempo cumprido
Ainda o frio não deixei !

IV
Fui crescendo atrás do gado,
Por esses campos desertos,
Com o destino marcado
Sempre anotando os meus versos.

V
Na herdade do Trujão
A cantar ganhei dinheiro
Cada cantiga um tostão
Não “ajuntei” mealheiro

VI
Com oito anos de idade
Já fazia cantigas
E até já tinha vaidade
De as cantar às raparigas

VII
O tempo foi-se passando
E eu devgar fui crescendo
Os mues versos fui anotando
Fui estudanto e aprendendo

VIII
Foi assim a minha vida
Meu destino assim o quis?
Sem saber o que é a vida
Ter saúde e ser feliz

IX
Após ter feito dez anos
Fui para o campo trabalhar
Com patrões tão “desumanos”
que só me queriam castigar
Sózinho deitei planos
Não fui capaz de acertar

X
Eu vim ao mundo sem sorte
E sem ela fui criado
Mereço uma boa morte
Por quelo que tenho passado
Para sofrer sei que sou forte
Que tudo tenho aguentado

XI
Quem nasce e morrer a pensar
Tem o céu uma cuz erguida
Temos que nos conformar
Tudo tem uma cruz erguida

Mário Paulino Fernandes, 
Arronches é uma terra de poetas, Setembro 

de 1989 
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1

O que é o Árvore?
O porquê da Árvore?

2

De onde vem a Árvore?

3

Documentação, Disposição, Comparação 
e o Testemunho da Árvore!

4

O Ponto e a Linha da Árvore!

5

Campo é Metrópole e Metrópole é Campo



2

cresceu e desenvolveu para a Árvore,





“Study of the complementary 
effect of ribs and leaf shapes with 
identical inner form and changed 
outer form. “The plane form that 
comes into being is dependent on 
the interlocking lines. And where 
the power of the lines ends, the 
contour, the limit of the plane form, 
arises.” 
Theoretical knowledge of the 
energies that create and articulate 
forms in nature serves as a 
basis for the creation of tree and 
composite forms.”3

 Paul Klee, 1961

 “Tree is leaf and leaf 
is tree - house is city and city is 

house - a tree is a tree but it is also 
a huge leaf - a leaf is a leaf, but it 
is also a tiny tree - a city is not a 

city unless it is also a huge house - 
a house is a house only if it is also 

a tiny city.”

 
Aldo van Eyck, 1962



 a Árvore
~ 1 ~

 A Árvore é um método de pensamento e de trabalho 1, 2 e 3, que permite compor, 
justapondo referências de várias áreas e artes, cujos significados, estudos, soluções 
e intenções foram questionados e trabalhados em projectos pessoais e académicos 
realizados em contextos, em escolas e em tempos distintos. 

Objecto, s. m. Tudo o que afecta os sentidos; coisa material; 
aquilo de que se trata; assunto; matéria; questão; tema; 
finalidade; fim; propósito; motivo de uma acção ou de 
sentimento; (filo.) o que é pensado, ou representado, enquanto 
distinto acto pelo qual é pensado; aquilo cuja existência é 
considerada como independente do conhecimento que dele 
tem o sujeito pensante. (Do lat. objectu-,«lançado adiante»+-
ivo). 4

1.Tudo o que é apreendido pelo conhecimento, que não é 
sujeito do conhecimento; 2.Tudo o que é manipulável e/ou 
manufacturável;  3.Tudo o que é perceptível por qualquer dos 
sentidos;  6.Agente, motivo, causa;  10. Filo. O que é real ou 
realizável e se torna motor da acção de um sujeito; 11. Inf. Em 
programação orientada para um objecto; 15. Ópt. Fonte de luz 
ou corpo iluminado cuja imagem se pode formar num sistema 
óptico. 5

 Ao longo do texto, a palavra objecto, surge com a intenção de denominar os 
projectos realizados no passado pelo próprio autor, e de não os confundir com o projecto 
que se realiza no presente.
 Sem objecto(s) não há Árvore(s). O objecto é a raiz da Árvore, assim como a 
Árvore é a composição vistosa do que está escondido por baixo da terra.
 Há algo na Árvore que permite explicar de forma concreta o abstracto: procurar, 
especular, projectar, construir e definir o objecto. Observar para lá do que é evidente ou 
aparente, desconstruir o real, para voltar a (re)construir em conceitos úteis e organizá-
los em tópicos de ideias, numa espécie de tronco com várias ramificações, nutrindo um 
Fruto.
 Os tópicos são descobertos no decorrer da investigação, isto é, surgem 
naturalmente, à medida que se avança no estudo e se aprofundam as questões pertinentes. 
Não subestimando a curiosidade, nem pré-estabelecendo premissas – pois o dogma pode 
influenciar a acção de desenvolver a Árvore – , o seu desenvolvimento representa o 
equilíbrio entre o devaneio de ideias e o método que controla essa postura de descoberta. 
 Estes tópicos formam as ramificações da Árvore. A Árvore ramifica-se através 
de tópicos que pretendem descrever, justificar e imaginar a delimitação e caracterização 
do objecto e, em sequência, do projecto em marcha. Resumindo, são, em simultâneo, 
o conteúdo do objecto e os objectivos que orientam o processo de pesquisa teórica e a 
construção do projecto prático final

Imagem  3

Estudo para Illuminated leaf, 
1929;

KLEE, Paul. The thinking 
eye. Volume 1. London, Lund 
Humphries, 1956, p.64-65.
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a*
A Coisa e a obra.
O que é na verdade, a coisa, na 
medida em que é uma coisa? 
Quando fazemos esta pergunta, 
queremos vir a conhecer a 
ser-coisa (a coisidade) da coisa. 
Trata-se de chegar a conhecer o 
âmbito ao qual pertencem todos 
aqueles entes a que nos referimos 
desde há muito com o nome de 
«coisa».”

“Uma tal coisa que não aparece 
ela mesma, quer dizer uma 
“coisa em si”, é, por exemplo, 
seegundo Kant, a totalidade do 
mundo; o próprio Deus é uma 
coisa desse tipo. Chama-se, na 
linguagem da filosofia, coisas às 
coisas que aparecem, a todo o 
ente que, em geral, é.”

2
SILVA, Vítor, Aby Warburg, 
1886-1929: Projecto de uma 
Cartografia da História, da 
Ate e da Cultura.Revista do 
Mestrado em Teorias de Arte, 
Lisboa Faculdade de Bels Artes e 
Universidade de Lisboa, nº4, 
p.27-43, 2003.  

3
Idem, p.43. 

~ 2 ~ 

 Em Aby Warburg (1866-1929) 1, “há uma dimensão reflexiva e crítica, que 
consiste em declarar a experiência do tempo, da memória, enquanto movimento 
subjectivo, integrante do indivíduo e das suas ideias. Esta experiência do tempo, reflexiva 
e crítica, talvez mesmo intemporal, observa o modo como o entendimento da «carga 
fóbica» das imagens, do símbolo, da cultura e das próprias fórmulas de investigação, se 
conecta e combina na formação e na investigação de historiador.” 2

 O Atlas Mnemosyne, 1924, realizado pelo historiador de arte Aby Warburg, na 
Biblioteca Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, 1926, projectada pelo arquitecto 
Gerhard Langmaack, são exemplos de uma metodologia de interpretação, que estuda 
as coisas em si a* através de imagens. O poder da imagem está na relação imagética 
reproduzia pela força, pela analogia, pela metáfora, pela composição, pelos efeitos e  
pelos dinamismos.
 Esta metodologia permite pensar a coisa, neste caso, a história sem texto, através 
de um inventário fotográfico e iconográfico, que vagueia desde a Antiguidade até à arte 
europeia do Renascimento.
 A Biblioteca é um espaço de forma elíptica delimitada por prateleiras que 
arquivam os livros em quatro secções: acção, imagem, palavra e orientação, o que 
também estratifica a orientação do Atlas, de 63 painéis com aproximadamente 1000 
imagens, “ O diapositivo dos saberes não resulta por isso numa explicação mas sim 
numa representação empática”. O espaço central é libertado para o movimento livre de 
experimentação, para a leitura, estudo e discussão. Ali se mistura o conhecimento com os 
instrumentos “, num ritual de conhecimento onde, tal como na Kiwa - o altar sagrados 
dos índios Hopi- os instrumentos de conhecimento e os processos de identificação se 
confundem.” 3

Imagem, s. f. Representação de uma pessoa ou objecto; figura; 
estampa; retrato; reprodução; cópia; pintura ou escultura, 
destinada ao culto, representando Cristo, a Virgem, santos ou 
cenas bíblicas (Do lat. imagine-,«id.»). 4

1.Representação gráfica, plástica ou fotografia de pessoa ou 
objecto; 7.Representação exacta ou analógica de um ser, de 
uma coisa, cópia; 8.Aquilo que evoca uma determinada coisa, 
por ter com ela semelhança ou relação simbólica, símbolo; 
10.Producto da imaginação, consciência ou inconsciente, 
visão; 11.Manifestação sensível do abstrato ou do invisível; 
12.Metáfora; 14.Inform. Cópia exata do conteúdo de um 
segmento contínuo da memória (primário ou secundário) ou 
de arquivo. 5

1
WARBURG, Aby, Joaquín 
Mielke, Atlas Mnemosyne. 
Madrid, Akal/Arte y estética, 
2010. 

HEIDEGGER, Martin, Irene 
Borges, Caminhos de Floresta. 
2ª edição. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2012. 

4

COSTA, J. Almeira, MELO, A. 
Sampaio. Dicionário da Língua 
Portuguesa. 6ª edição, Porto: 
Porto Editora, 2010. 
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     ~ 3 ~  

 A Árvore constitui uma metodologia 1 de interpretação de imagens 2, uma 
referência ao processo de pensamento, de forma iconográfica tal como de Aby Warburg, 
mas com o propósito de recordar e recapitular os objectos que influenciam a criação 
do projecto e de orientar a sua construção. Assim, para o tema da prática da agricultura 
e para o caso concreto de Arronches, Norte-Alentejo, utilizam-se dois objectos, duas 
Árvores para: o Desenvolvimento em Ponto, em Satélite e o Desenvolvimento em Linha, 
em Órbita. Cada uma delas é composta por um conjunto de conceitos, cada conceito 
compões um objectivo a adquirir para a construção do projecto.a*

 
Exemplo:
A Árvore 1A, representa o objecto 1 do tema A. Ou seja, representa 
o projecto das Vilas Agrícolas, realizado em The Berlage- TU 
Delft, Delft, Holanda em 2011-12. O tema refere-se à estratégia de 
implantação e desenvolvimento das Vilas no território, neste caso, é 
o Desenvolvimento em Ponto, em Satélite.

 A Árvore é uma ferramenta de apoio ao raciocínio que orienta o percurso do 
trabalho, identificando os argumentos, as referências essenciais e os seus ensinamentos. 
As referências, reproduzidas em imagens, derivam de intelectuais de várias áreas, dos 
seus saberes e conceitos e, das suas intenções e motivações, que exprimem e influenciam 
os seus respectivos pensamentos e trabalhos.
 A sua construção realiza-se segundo um processo de quatro actos: a 
Documentação, a Disposição, a Comparação e o Testemunho –  a primeira acção é a de 
colecionar e de decifrar as referências, a segunda de organizar e dispô-las em tópicos na 
forma de uma Árvore, a terceira de justapô-las com o objecto e a quarta de testemunhar 
as respectivas vantagens e desvantagens de cada, para transferir para o Fruto.
 No entanto, a dissertação, por motivos de apresentação, está organizada em: 
disposição-comparação-documentação-testemunho. 
 A Documentação destina-se a colecionar as referências, através da recolha e 
descrição do pensamento e trabalho dos autores relevantes para a composição de cada 
Árvore. Essa documentação encontra-se baseada nos tipos, especificidades, conceitos 
e intenções das referências que são investigadas através de diagramas, esquemas ou 
transcrições directas do autor organizadas em colunas. As colunas regem, de forma 
imparcial, o tipo de escrita, o conhecimento a adquirir e a apresentação da informação- 
procuram objectivar o subjectivo, ou seja, justificar as escolhas pessoais de um forma 
concisa, breve e analítica.
  

Documentação, s. f.  1.Acto ou efeito de documentar.2.Conjunto 
de conhecimentos e técnicas que têm por fim a pesquisa, 
reunião, descrição, produção e utilização de documentos 
de qualquer natureza, abrangendo, assim, a bibliografia, a 
museologia, a arquivologia, a iconografia, a discografia, 
a filmografia e as coleções de história natural (herbários, 
jardins botânicos, jardins zoológicos, etc.); documentologia. 

a*
Dois objectos de estudo, 
realizados em duas Universidades 
diferentes (The Berlage e 
Faculdade de Arquitecture 
Universidade do Porto). 
Os objectos são dois projectos 
de arquitectura, mas urbanísticos 
que pretendem desenvolver 
a prática da agrutlcura na 
metrópole. 
 
Dois projectos, duas técnicas de 
implantação, mas também dois 
tipos de desenvolvimento pelo 
terrirório. 

Ao que se define dois capítulos: o 
de desenvolvimento em Satélite, 
e o desenvolvimento em Linha: 

1 Desenvolvimento em     
   Satélite:

Uma solução que desenvolve 
estruturas agrícolas pontualemte 
no território, por isso como 
satélites, dependem de outrém: 
da composição morfológica, mas 
também das funções, programas 
e mercados em seu redor.

1 Desenvolvimento em     
   Linha:

Uma solução que desenvolve 
estruturas agrícolas de forma 
contínua no território. Que une 
pontos e pontas, parlecas e 
aglomerações .

1

UNGERS, O.M. .City 
Metaphors. 3rd Edition. Koln: 
Verlag der Buchhandlung Walther 
Konig, 2012.

2

JANEIRO, Pedro António.
Origens e destinos da Imagem, 
para uma Fenomenologia da 
Arquitectura Imaginada. 1ª 
edição.  Lisboa: Chiado Editora, 
2010.
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4.Conjunto de documentos destinados a esclarecer ou provar 
determinado assunto ou facto. (Do lat. documentu - lat. docere, 
“ensinar”, “mostrar”.) 3

 A Disposição é feita de forma iconográfica, e visa organizar as referências 
documentadas, por tópicos, num sistema de ideias, ligando estas entre si, reconhecendo 
o seu significado e sentido para a criação/descrição do percurso do objecto.
 Trata-se de delinear as ligações, utilizando, para cada Árvore, a exposição e 
reprodução de imagens - fotografias, esquiços, notas, esquemas e colagens - num fundo 
base de cor negra, tal como acontece no Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.

Disposição, s. f. 1.Arrumar, colocar em lugar(es), próprio(os), 
adequado(os), conveniente(s); 3.Colocar em certa ordem, 
arrumar de determinado modo; 6.Planejar, planear, planificar, 
programar; 7.Imaginar, criar, conceber. (Do lat. disponere). 3

 Tal como acontece numa árvore genealógica, que representa graficamente os 
antepassados e os descendentes de uma pessoa ou de uma família, e que se ramifica de 
forma contínua; estas Árvores agrupam as referências individuais que, desde o passado, 
até ao presente e nunca fechando, abordam semelhantes filosofias de pensamento, 
estratégias de implantação e soluções projectuais, traduzindo as fundações que culminam 
num único objecto.

Exemplo:
São 16 referências que constroem a Árvore 1A.
Ambos desenvolveram uma filosofia de projectar em forma pontual 
por Satélite, ou seja ambos estão categorizados no tema A e 
relacionados com o o objecto 1.
As 16 referências ramificam-se de forma contínua, junta e/ou 
separadamente por tópicos.
Os tópicos vão desde “o que é?”, o “porquê?” e “o como?”, desde o 
significado, à razão de ser e até à execução do objecto(ivo). 

  
 A Comparação, faz parte da introdução e trata-se de um exercício analítico e 
descritivo sobre as Árvores construídas com o objectos correspondentes. Destina-se a 
confrontar, em simultâneo os vários tópicos adquiridos nos actos anteriores.

Comparação, s. f. 1.Acto ou efeito de comparar; 2.Estabelecer 
confronto  entre; 3.Examinar simultaneamente, a fim de 
conhecer as semelhanças, as diferenças ou as relações; 5.Pôr 
a igual nível, considerar como igual ou semelhante; igualar; 
equiparar; 6.Igualar-se; rivalizar. (Do lat. comparatione, 
“confronto”.) 3

 O objectivo desta fase é apresentar o objecto, numa memória descritiva através 
de esquemas, desenhos e colagens, devidamente descritos ao ritmo do tópicos que foram 
categorizados desde a fase de documentação. A concretização resulta do conhecimento  
que se retirou e/ou adquiriu nas referências e que se transfere para a memória descritiva.
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 Por fim, o Testemunho, ou a conclusão da Árvore, corresponde à introdução 
do Fruto. O Testemunho consiste em assimilar as vantagens e as desvantagens de cada 
referência investigada, em determinar hipóteses, interesses e programas para o projecto 
final, e em transmitir os objectivos, conceitos, regras e guias que sustentam a razão de 
ser e de fazer a proposta para Arronches, no Alentejo.

Testemunhar, s. f. 1.Dar testemunho acerca de; declarar ter 
visto, ouvido ou conhecido; testificado, testar; 2.Confirmar, 
comprovar, demonstrar; 3.Ver, presenciar; 4.Manifestar, 
expressar, revelar; 7.Servir de testemunha. 
(Do lat. testimoniare.) 3

 
 O Testemunho acompanha a par e passo a construção da proposta final, ou seja, à 
medida que se desenvolve o projecto prático, desenvolve-se o Testemunho e vice-versab*. 
Trata-se, neste contexto, da causa da acção, responsável por gerar um dado efeito. O 
Testemunho materializa-se num diagrama dividido em cinco colunas: autor, ano do 
projecto, nome do projecto, Desenvolvimento em Ponto, o Satélite ou Desenvolvimento 
em Linha, a Órbita. Neste diagrama, as referências encontram-se organizadas por ordem 
cronológica do ano de projecto associado, e não por tópicos como nas fases anteriores.
 Cada autor, ou referência, é encaminhado para a coluna de Desenvolvimento em 
Ponto ou para a coluna de Desenvolvimento em Linha, dependendo das especificidades 
da respectiva referência.
 Nas duas últimas colunas, sintetiza-se o conhecimento que deve ser extraído 
de cada autor, bem como o que este representa para a vila de Arronches. As razões 
da implantação, do seu desenvolvimento morfológico, das divisões administrativas e 
tipológicas, isto é, as funções, os programas ou as atracções públicas e privadas e as 
características que fazem diferir ou igualar a tantas outras vilas alentejanas, fronteiriças 
a Espanha.

     ~ 4 ~  

 
 Paul Klee, no capítulo “Movement as action and form - the real forms of 
movement”, 20 de Março de 1992 1, descreve a importância de criar um percurso 
mental antes de criar um objecto. Um percurso que guia o observador pela tela. A tela 
comunica para os olhos, assim como o cérebro assimila o efeito da informação da 
tela que observa. O movimento do olhar é para Paul Klee um ritmo de sucessivas e 
espontâneas pausas, avanços e recuos imagem 3.
 O olhar necessita de tempo para percepcionar, e o cérebro de tempo para 
decifrar. Por curiosidade, o olhar direcciona-se para a zona de maior energia e carga 
pictórica e começa a vaguear depois da satisfação ou do reconhecimento. 
 Este movimento no tempo é, assim, a maneira como o observador olha, o 
tempo que necessita para receber e apreender a informação, e de percepcionar e 
conhecer e/ou reconhecer a tela.
 Em Many-coloured lighting imagem 4, o olhar é directamente atraído pela cor 

1

2

34

5

6

66

“Polyphonic - refers to the 
interpenetration of several 
tonalitles or colour values.

In contrast: Light falling from 
above; illumination and shadow 
accumulating towards the centre. 
The eye move slowly from the 
centre to the successively weaker 
values 2,3,4,5,6 (movemente), 
then leaps back to the strongest 
energy (countermovement).”

1

KLEE, Paul. Notebooks Volume 
1. The Thinking Eye. London, 
Lund Humphries, 1961.

b*
BAEZA, Campos. Eduardo dos 
Santos. Pensar com as Mãos. 
Casal da Cambra, Caleidoscópio 
Edição e Artes Gráficas, SA, 
2011.

Imagem  3

c* 
Estudo para Polyphonic setting 
for while, 1930;
idem, p.375.
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amarela e quente sobre uma cor fria e azul. Tal e qual, como um ponto branco num 
mancha preta, que cria um contraste extremo de cores. Depois do choque pictórico, o 
observador, uma vez atraído para um ponto de partida, é conduzido por um percurso 
que poderá ou não ter um fim. 
 Neste exemplo, o caminho é uma linha ou várias linhas que crescem, partem e 

Imagem  4

d*
Many Coloured Lighting, oil 
1927.
idem, p.208. 
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direcionam-se em vários sentidos, de acordo com o número e tipo de pontos. As linhas 
geram, ou são geradas por pontos de cruzamento.
 Estes cruzamentos são pontos de atracção, que puxam e/ou empurram o 
observador a atravessar ou a pular para outros pontos imagem 6. Os pontos (A) de atracção 
aumentam o leque variado de linhas (B); o observador continua na teia ou então salta 
de ponto em ponto e escolhe a própria ordem de deriva.
 Estes pontos e linhas são o que Paul Klee define como “Polyphonic synthesis 
with linear-active sibject”. Pontos e linhas que organizam ou delimitam um organismo 
numa total sintonia de funções.
 O ponto e a linha, foram adaptados em duas Árvores, para documentar e 
organizar dois capítulos, dois objectos de estudos.a*

     ~ 5 ~  

 Quem não conhecer a geometria, não pode entrar na minha casa, assim 
escreveu Platão no frontão da Academia 1.

Geometria, s. f. Ciência que estuda as propriedades e as 
dimensões das linhas, das superfícies e dos volumes;-
analítica: versão da geometria baseada na definição de cada 
ponto mediante um sistema de números (coordenadas de 
pontos); - euclidiana: a que desenvolve as consequências 
da axiomática e reformulada (com exactidão), em 1900, por 
Hilbert. 
(Do gr. geometria, «id», pelo lat. geometria, «id»). 2

 “Quando sobre uma folha de papel branco marcamos um ponto, poderemos 
dizer, embora convencionalmente, que este ponto organiza tal folha, tal espaço, a 
duas dimensões, sabido como é  que a sua posição pode ser definida por dois valores 
(x,y) em relação a um determinado sistema de coordenadas. Se, porém, concebermos 
tal ponto levantado, poderemos dizer, embora também convencionalmente, que ele 
organiza o espaço a três dimensões. dado que a sua posição pode igualmente  ser 
definida, agora por três valores (x,y,z) em relação a um sistema de coordenadas.” 3

 Ponto e Linha são duas referências do desenho, que se adaptam para explicar 
dois processo de desenvolvimento de uma metrópole, o desenvolvimento em Ponto (o 
Satélite) e o desenvolvimento em Linha (a Órbita): 

Ponto, s. m. de distância, de fuga, de medição, de vista e 
principais.
Linha, s. f. quebrada, mestra, transversal, mista, recta, oblíqua. 
Linha de terra, de zero, do horizonte. Linhas de anotação, de 
chamada, de cota, de eixo, de fractura, de graminhado, de 
interrupção de corte, de medição, de referência, de divisão, de 
espessura. Linhas ocultas, projectantes, do tipo, etc. 4

1
PLATÃO. Fernando Melo. 
Teeteto ou da Ciência.2ª edição, 
Lisboa: Editorial Inquérito Lda, 
1990.

3
TÁVORA, Fernando, Da 
Organização do Espaço. 7ª 
edição. Porto: Faup publicações, 
2007.

4
CUNHA, Luis Veiga Desenho 
Técnico. 9ª edição.Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
1994.

A
“Seventeen nodal points 
insidethe square. Nodal points 
are points of support for the 
different parts of the picture and 
for the free space of the picture 
as a whole.”

B
“Movements chosen on the basls 
of the 17 nodal points inside 
the square. Each constructive 
point of support serves as a new 
jumping-off place.
Organic lighting in square, 
drawing according to point 
schema 1.”
(Movement chosen within strict 
norm).
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Estudo para Many Coloured 
Lighting, 1927;
idem, p.209. 
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 O ponto e a linha são duas referências geométricas genuínas e autênticas, no 
sentido de serem os dois pilares que sustentam a disciplina de Geometria; autênticos por 
terem sido criados por duas específicas razões que, ao complementarem-se, permitem 
pensar e copiar através do desenho, a Natureza. 
 Sem ponto nem linha, não há desenho, não há superfícies não há volumes. 
É através da lógica aritmética que os pontos marcam e as linhas unem-nos pelas 
extremidades: há o ponto A, depois o ponto B, que unidos formam o segmento de linha 
AB e depois o ponto C, etc.
 De um lado, está o ponto, que está disposto pontualmente e distanciado de outros 
pontos, do outro lado, está a linha que, como um pentagrama liga um ruído para uma 
composição musical4. 
 A disposição e a distância entre eles (pontos e linhas) vão levantar uma série de 
perguntas e de respostas, de problemas e de leis, de desenhos mentais pragmáticos ou 
poéticos, de diversas formas funcionais e estéticas, que pretendem solucionar num todo 
ou por partes, um sistema que possa satisfazer as necessidades, interesses e desejos da 
metrópole d*. 

 O ponto é a força de atracção5, um ponto para outro(s), uma imagem de referência 
que marca a chegada ou a partida, o cruzamento ou a final6. A linha é a trajectória dos 
transportes7, o movimento dividido em tempo8, com funções9.
 O processo de pensar e/ou de “fazer” a metrópole em ponto  (Desenvolvimento em 
Ponto, o Satélite), de forma abstracta, significa pensar que o ponto é uma representação 
de uma aglomeração urbana, de determinado tamanho, com determinado número 
populacional, com determinadas atracções, de funções e programas que ocupam a rotina 
do indivíduo como usuário, residente e/ou estrangeiro10, em constante deambulação 
da casa para o trabalho, para locais de lazer, etc. Estas aglomerações urbanas são 
independentes, mas trabalham com e para um colectivo. Ou seja, em colectivo alcançam 
mais conclusões, mais soluções de produções e de atracções. No entanto, desenvolvem-
se de modo independente e local. É uma questão de escala e dimensão, uma vez 
preenchido o limite, o excesso de população, a massa construída e de mercado é criado 
e /ou marcado outro ponto de referência 11. Num todo, vão gerar uma teia de produção, 
de distribuição e de consumo, para o fim da sobrevivência, da necessidade, do interesse 
e do desejo do inquilino.
 Pensar em forma de linha (Desenvolvimento em  Linha, a Órbita), ainda que 
em abstracto, é pensar numa ligação entre aglomerações urbanas. Num corredor urbano 
e rural12, ligado por via de transportes, intercomunicações (canalização, electricidade, 
internet, etc.) que liga pontos fixos. A linha é uma barreira física13, no sentido de ter 
programa, funções e atracções; mas também é verde, florestal e agrícola14. 
 A escala e a dimensão estão na distância (comprimento e largura) entre pontos. 
O controlo da distância é uma forma de fortalecer a teia de produção, distribuição e 
consumo, mas também um modo de dar a possibilidade ao inquilino, de viver ou trabalhar 
no campo15 com um estilo de vida metropolitano. Ora vive no pacato rural, ora vagueia 
na intensa e veloz urbe, ele é rur-urbano.

d*
A metrópole que outrora 
fora uma cidade, é agora um 
mecanismo que se alastra 
pelo território e desvincula 
por poderes e divisões 
administractivas

Como exercício mental, a 
metrópole é vista como uma 
representação imaginária e 
abstracta de uma aglomeração 
urbana. Ela tem as funcões, as 
hierarquias e os problemas de 
uma metórpole verdadeira, mas 
não é uma em específico.
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A/1
Desenvolvimento em Ponto, o Satélite

~

Ponto, s. m. porção de fio que fica entre dois furo de agulha 
ou sovela , undo se cose; pequena mancha arredondada; ponta; 
lugar de intersecção de duas linhas; entidade geométrica sem 
dimensão alguma; termo; fim; sítio fixo; questão; matéria ou 
assunto de interesse, etc. (Do Latin. puncto-, «picada»)

Satélite, s. m. planeta secundário que gira em torno de um 
planeta principal; (fig.) indivíduo que acompanha outro 
constantemente, obedecendo-lhe sem reservas; nação que 
vive na dependência de outra e gravita em  torno dela. (Do lat. 
Satellite-,«guarda das sementeiras») 1

 O Desenvolvimento em Ponto, por Satélite, é um processo de dispersão 
e descongestionamento da metrópole, orientada em torno de um centro. Este tipo 
de desenvolvimento morfológico, pretende desmultiplicar-se e espalhar-se pelo 
território, através de distintas parcelas, distantes mas dependentes de divisões 
administrativas, partilha de capital e de transportes para e com o centro. diagrama 1

1 2

34

5

6 7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
Imagem 26

Diagrama 1:
do Desenvolvimento em Ponto, 
o Satélite
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a*

Imane Cidade (The Magnetic: 
Town):
Salários elevados, ofertas de 
emprego, mas as rendas e preços 
são elevados;
Com espaços diversos e 
atractivos ao divertimentos e 
lazer, mas distantes do local 
de trabalho e casa e pouco 
usufruídos pela excesso de horas 
de trabalho;
O espaço público está cheio de 
vida, mas o excesso de massa 
urbana impede a circulação do ar 
e o crescimento de vegetação.

Imane Campo (The Magnetic: 
Country):
O paraíso natural, mas com falta 
de sociedade e falta de capital;
As rendas são baixas, porque 
as terras não são trabalhadas e 
valorizadas, mas os salários são 
baixos;
Mais tempo para viver e saborear 
a Natureza, mas menos ofertas 
de emprego.
A indústria e a agricultura variam 
de acordo com tempo e época e 
as tecnologias são consequentes 
do grau de produtividade e 
mentalidade rural.

 As Vilas Agrícolas funcionam como um Imane1, um conjunto de 
atracções que puxa e alimenta as necessidades e os desejos dos residentes. Para 
Ebenezer Howard, (movimento Cidade-Jardim), o remédio para curar o cancro 
da metrópole (Londres), equilibrar a indústria com agricultura e parar a migração 
para repovoar o campo, está em criar um terceiro Imane (1+1) que é o resultado 
da combinação das vantagens de dois ímanes (The magnetic: Town+Country) a*.
 Um imane que pretende instalar-se no campo e ser um centro agrícola é, 
segundo, Raymond Unwin2, um satélite que corresponde a um distrito independente 
e cooperativo, ou seja, um aglomerado com respectivo centro político, económico 
e social, dotado pela indústria, centro cívico e de comércio.

 A introdução do modelo das Vilas Agrícolas, permite pensar num 
desenvolvimento em ponto, por Satélite. Ponto=Pontualmente; Satélite=Corpo 
que gira em torno de. O modelo das Vilas Agrícolas propõe aglomerações que 
funcionam como um Satélite, que deve ter um centro cívico, social e comercial, 
mas também deve respirar indústria e cultura. A indústria focada para os artesãos 
e artesanato local, com o objectivo de potenciar e atrair mais trabalho e melhor 
oferta. E a cultura focada no conhecimento, hobbies e no património, com o 
objectivo de potenciar qualidade de vida e atrair turismo.

Centro, s. m. ponto que fica no meio; (geom.) ponto do plano de 
uma circunferência equidistante dos pontos de superfície dela; clube; 
núcleo; designação de grupos políticos igualmente afastados dos 
extremismos da direita e da esquerda. (Do lat.  centru-, «centro», do 
gr. kéntron, «aguilhão».) 1

 
 No Desenvolvimento em Ponto, por Satélite, as Vilas Agrícolas, são 
implantadas de forma pontual, mas com regras. Estão instaladas em zonas 
específicas da metrópole, estrategicamente orientadas para uma comunidade. 

Imagem 27

Diagrama 2:
o desenvolvimento das Vilas 
Agrícolas, através de uma malha 
hexagonal, com respectivas áreas 
de influência.
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São assim independentes, mas por outro lado são dependentes. Independentes 
porque alimentam autonomamente um grupo de indivíduos, uma comunidade; 
dependentes porque, no conjunto, alimentam as necessidades da metrópole.
 Há assim três lógicas que justificam a implantação das Vilas Agrícolas e 
que garantem a respectiva sustentabilidade: uma regra geométrica, uma intenção 
económica e outra que varia de acordo com as características do território, do 
espaço e/ou do sítio.  
 A partir de uma malha em hexágono4, Erich Gloeden5 desenvolveu um 
sistema flexível e infinito, que permite controlar e adicionar, de forma proporcional 
os satélites. E equilibrar a cintura de verde, zona florestal, agrária e pecuária, 
numa distância de 10 a 15 minutos, percorríveis a pé entre satélites. 
 Recorrendo à mesma malha hexagonal, mas com medidas diferentes, Walter 
Christaller6 desenvolveu o mesmo conceito, mas com um novo ponto de vista de 
dispersão e de descongestionamento. Central Places Theory, apresenta uma hierarquia 
de desmultiplicação em centros-mercados. Um centro-mercado que gera economia e 
abrange uma circunferência com um específico grau de consumo. Assim que um centro-
mercado alcança determinado grau de importância, isto é, que alimenta as necessidades 
de um número específico de residentes, nasce outro grupo de centros com outras áreas 
de consumo. 
 Centros com graus de importância são de acordo com Victor Gruen7, centros 
proporcionais ao tipo de vida quotidiana e podem classificar-se pelo número e tipo de 
agregações (de ordem crescente): indivíduo, família, grupo, bairro, distrito, satélite, 
cidade e metrópole. Quer Walter Christaller quer Victor Gruen, teorizam sobre uma 
estrutura urbana de dispersão, composta por vários e sucessivos centros equidistantes, 
que hierarquicamente se dispersam no território
 Cada Vila Agrícolas desenha um raio e alimenta uma circunferência para uma 
percentagem de população, mas assim que atinge um grau de importância, isto é que 
exceda o equilibrio, é gerado outra Vila com sucessiva circunferência de produção-
distribuição-consumo agrícola. diagrama 2

 Estão orientadas no centro e direcionadas para outros centros. Numa distribuição 
hexagonal formam centros-mercados que produzem, distribuem e servem de locais de 
consumo de agricultura. 
 A malha hexagonal permite criar uma rede flexível entre Vilas, um sistema 
articulado e mobilidade e de trocas. Segundo Constantínios Doxiadis8, resistindo às 
forças da inércia, aplicar um novo sistema sob o existente é resistir às forças de inércia. 
Ou seja é criar vários pontos de dispersão, através de uma distância que se multiplica, da 
mesma forma que o rectângulo de ouro permite adicionar mais um satélite sem perder a 
proporção.
 

Distância, s. m. espaço que medeia entre dois lugares ou dois 
objectos; lapso entre dois momentos; separação; intervalo; 
afastamento; longitude; diferença entre categorias sociais. (Do lat. 
distantia-,«id.») 1

 O método de organização do território Aldeia Centro (e satélites), de Gaston 
Bardet9, é um outro tipo de exemplo de desenvolvimento em Satélite. Consiste em 
escolher uma entre várias tipos de aglomerações, para depois reforçar através de créditos 
e equipamentos (industriais, sociais, desportivos, de higiéne, etc) a Aldeia com potencial 
de ser o Centro e que medeia várias aldeias em redor.
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Divisão, s. m. acto ou efeito de dividir; repartição; partilha; raia; 
compartimento; grande unidade de exército, independente ou 
fazendo parte de um corpo do exército, compreendendo um certo 
número de regimentos ou brigadas e unidades das armas (artilharia, 
cavalaria, engenharia, transmissões) e de serviços; (biol.) conjunto 
de fenómenos que dizem respeito à mutiplicação de microrganismos, 
células, núcleos ou outros corpúsculos.  
(Do lat. divisu-.«dividio»+-ar) 

Administração, s. m. acção ou efeito de administrar; acção de conferir; 
governo; conjunto de indivíduos que administram (uma empresa); 
sede de serviços administrativos. (Do lat. administratiõne-, que tem 
os mesmo sentidos) 1

 As Vilas Agrícolas não só têm a função de fornecer casa-trabalho-lazer à 
comunidade, como também tem o objectivo de a integrar na envolvente. As Vilas e o 
território envolvente são sinónimos e, para tal, antes de escolher o território, espaço e/
ou sítio, é necessário decifrar, delinear as divisões administrativas ou políticas comuns 
que constroem, mas delimitam os centros de grau de importância, e, só depois, reforçar e 
instalar as estrutura agrícolas, que permitem elaborar um sistema económico e construtivo 
que garanta a circulação de bens e de pessoas. 
 Segundo Alfred Weber10, é a indústria que move as massas e, como tal, é 
necessário criar regras para implantar as estruturas industriais: da produção à circulação 
dos produtos até à intersecção com o consumidor (a produção é distribuição e é consumo).
 A distância e orientação entre a produção e o local de consumo (raio de 
influências), deve ser económica e geograficamente sustentável, assim como deve ser 
reconhecida uma complexa rede de distribuição de determinado produto, que deve, ou 
não, ser produzido junto das matérias-primas e da mão-de-obra que o constitui.
 O Desenvolvimento em Ponto, por Satélite da metrópole não deve ser pensado 
como um Zoning, isto é, como uma construção industrial de forma standard, ou como um 
Diagrama em Árvore, onde cada satélite é uma parcela direcionada apenas, e só apenas, 
para uma específica função ou grupos que pretendem a mesma função. Como explica 
Léon Krier, em the Zoning 11, para desenvolver um satélite de carácter apenas industrial 
é necessário implantar bairros comunitários que, como consequência, geram outros 
programas, funções e equipamentos. Tal como as Vilas Agrícolas, também são centros 
de actividades quotidianas, que albergam equipamentos sociais, culturais, desportivos, 
de higiene, etc. 
 As Vilas Agrícolas são uma reinterpretação, mas com diferente disposição 
programática, da Village12, de Robert Owen e do modelo de Falanstério de Charles 
Fourier. Dois modelo que integram a indústria, com ensino, comércio, lazer e a habitação.  
 Nas Vilas Agrícolas o centro é o espaço destinado aos jardins agrícolas, para a 
prática da agricultura. À volta da zona verde organiza-se: no piso 0 a zona de comércio 
e as escolas, nos pisos 1 e 2 a habitação. 
 O complexo de habitação funciona como uma muralha, que protege o exterior, 
mas que é permeável, aberta para o envolvente em determinados pontos de acesso e 
zonas comunitárias. Ou seja, são ilhas verdes, tal como em The Green Archipelago, 
por Oswald Ungers 13, mas com oposto processo de construção. As Vilas constroem-
se do centro para o limites, do jardim verde e produtivo em direcção para a muralha 

10
WEBBER, Alfred. Theory of 
Location of Industries, Chicago: 
The University of Chicago Press,  
1929 .
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UNGERS, Oswald et al. The 
City in the City-Berlin:Green 
Archipelago The Manifesto 
(1977). Zurich: Lars Müller 
Publishers, 2013. 
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CHOAY, François, Marguerite 
Hugo, George Collins. The 
Modern City: planning in the 
19th century. New York: George 
Braziller, 1969.

11
KRIER, Léon. António Sérgio 
Rosa de Carvalho. Arquitectura. 
Escolha ou Fatalidade. Lisboa: 
Estar, 1999.
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habitacional. São condensadores sociais porque oferecem várias atracções e permitem 
a circulação (produção, distribuição e consumo) e intersecção arbitrária entre residentes 
de várias faixas etárias com  zonas de habitação, de trabalho, de consumo, zonas de 
cultura e pedagogia, zonas verdes de lazer e de desporto, etc., tal e qual como o processo 
da deriva de Guy Debord em Naked City 14. 

Intersecção, s. m. acto de cortar pelo meio; corte; ponte em que 
cruzam duas linhas, ou linha de cruzamento de duas superfícies. 
(Do lat. interscalmiu-, «id.») 1

 A Imagem da Cidade, de Kevin Lynch 14, associa as intersecções às imagens que 
o peão usa para se orientar e direccionar na metrópole.
 As intersecções entre partes, não funciona de forma tão simples como um  
Diagrama em Árvore, como refere Christopher Alexander 15, mas sim por transições 
entre o domínio privado e semi-privado, para o semi-público e público. É um sistema de 
movimentos e paragens, de ligações e interrupções, de cruzamentos entre peões, objectos, 
eventos que variam, em cada tipo de movimento e diferentes períodos de tempo. Resulta 
no que Bernard Tschumi define como a situação, ou a consequência primordial: a vida 
ou morte, do enlace entre o Assassino com a Víctima 16.
 Em The Victims por John Hedjuk 17, , é a partir do conjunto que se desenvolvem 
as relações individuais. São 67 vítimas, 67 estruturas que estão aparentemente baralhadas 
no espaço mas com uma razão de implantação. Esta suposta desordem reconhece-se 
desde a aproximação à estrutura, ou seja, desde a distância entre cada uma ou umas, ao 
tipo de circulação e até à intersecção entre elas, desde a entrada à saída. Não necessita 
de haver uma ordem específica de organização ou um ponto de início e fim, mas cada 
estrutura deve estar orientada e direccionada para e com as outras.
 Tal como acontece na implantação das Vilas Agrícolas, fazem parte de um 
processo de Desenvolvimento em Ponto, por Satélite, isto é, de implantação pontual, 
mas com lógica e com intenção de desenvolver o mercado e pontos desligados ou 
adormecidos da massa urbana. Um processo generativo, que depois de implantada e 
por consequência gera uma circunferência de produção-distribuição-consumo para um 
número populacional, um equilíbrio entre as necessidades do indivíduo, família, grupo, 
bairro, distrito, satélite, cidade e metrópole.

18
HEDJUK, John. The Victims.
London: Architecture 
Association, 1986.

1050100 0

Imagem 28

Planta 1:
do Modelo das Vilas Agrícolas

Piso 0: 
Jardins de Agricultura
Zona de Comércio

piso 1: 
Zona de Habitação, em galeria
 

15
LYNCH, Kevin. Maria Crsitina 
Tavares. A Imagem da Cidade. 
Lisboa: Edições 70, 1892.

16
ALEXANDER, Christopher. 
Carlos Duarte. Uma Cidade não 
é uma Árvore. Arquitectura: 
revista mensal. Lisboa: Grupo 
Editor de Arquitectura, nº 95, 
p.22-29, Jan./Fev. 1967

CHERMAYEFF, Serge; 
ALEXANDER, Christopher. 
Rúben Massera. Comunidad y 
privacidad. Buenos Aires: Nueva 
visión, 1970.

PORTAS, Nuno. A Cidade como 
Arquitectura, apontamentos 
de método e crítica. 3ª edição. 
Lisboa: Livros Horizonte, 2007. 

17
TSCHUMI, Bernard. The 
Manhattan Transcripts. Great 
Britain: Architectural Design, 
1981.

14
DEBORD, Guy. Guy Debord 
and the Situtationist: texts and 
documents. London: MIT, 2004.

COSTA, Xavier. Theory of the 
dérive and other situationist 
writings on the city. Barcelona: 
Museu d’Art Contemporani, 
D.L. 1996.

36





1817

Owenite Village 12

Robert Owen (1771-1858)

 
 Owenite village, é um modelo para uma aldeia cooperativa, de 
produção agrícola e industrial, no território rural, que pretende albergar 1,200 
habitantes.

1
A Praça rodeada por jardins e playgrounds
No centro e contém os edifícios públicos: Infantário, escola 
primária, biblioteca, sala-para-adultos, cantina e cozinha 
comunitária;
 2
Casas de quatro quartos, para residentes casados: pai, mãe, 
e dois filhos;
3
Dormitórios para as crianças que excederam o número 
pretendido, mas com idade superior a três anos de idade;
4
Gest-house, para visitantes, convidados e estranhos;
5
Enfermaria;
6
Dormitório para doutores, professores, gerentes, etc;
7
Jardins;
8
Zona industrial;
9
Estábulos com matadouro;
10
Local de higiene;
11
Campos agrícolas.

1847

Phalansthère 12

Charles Fourier (1772-1837)

 
 Phalansthère ou Palácio social, é um outro modelo para uma aldeia 
cooperativa, que também pretende albergar 1,200 habitantes, mas com uma 
divisão proporcional entre géneros e taxas etárias.
 O falanstério é desenhado para ser um único edifício, que funciona 
como uma muralha que protege os jardins interiores. 
 A muralha organiza os quartos privados em cima e a zona de 
comércio, por baixo. Entre os jardins interiores e a muralha habitacional, 
surge um largo e alto corredor, da altura de três pisos, que corresponde à ruas 
interiores, que são públicas. Funciona como uma galeria. mas também como 
um elemento estruturante da ideia do modelo cooperativo, isto é, que conecta 
todo o corpo de falanstério, desde a parte pública até à parte privada, tanto é 
um local de circulação e de abrigo como um local de reunião.
 O quarto é o local privado, e está separado da zona de higiéne de 
comida.
 No centro do edifício estão instalados os serviços de carácter 
público, tais como: Cozinhas comunitárias, zonas de comer, zonas de higiéne, 
zonas comunitárias, recepção. 
 Nos extremos: a zona de enfermagem, as escolas, os espaços de 
trabalho e hotéis.  

Imagem 30      Diagrama 3
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1898

The Garden City-The Three Magnets 2

Ebenezer Howard (1850-1928)

 The Garden City corresponde a um modelo de planeamento que 
pressupõe a construção de novos Imanes, que magnetizam as pessoas para 
numa nova ideia de urbanização. Pretende, por um lado, distribuir as pessoas 
da metrópole (Londres), poluída e degradada pela excessiva industrialização, 
pelas abandonadas zonas rurais e, por outro lado, equilibrar a prática da 
agricultura e o funcionamento industrial considerando o bem estar e as 
necessidades dos residentes através de novas “atracções”. 
 The Garden City é uma composição radial com uma implantação 
do tipo “satélite”, que abrange uma área de 6,000 acres e propõe albergar 
aproximadamente 32,000 pessoas.
 O modelo é composto por um Centro-Jardim (o), dividido 
por seis partes que determinam a localização de seis edifícios públicos 
(1): Assembleia(a), Hospital(b), Museu (c), Teatro (d), Biblioteca (e) e 
Anfiteatro principal(f). Todos formalizam o início de seis boulevards largos e 
arborizados, que atravessam o conjunto desde o seu centro e conduzem à rede 
viária principal(8) até ao limite da área municipal com a metrópole.
 A segunda camada é definida por um parque público (2) e pelo 
”Cristal Palace” (3), uma promenade de arcadas em vidro que serve de 
barreira permeável entre a zona Politico-Cultural com a Quinta Avenida 
(4) e a zona de habitação (5). Entre as zonas habitacionais está definida a 
Grande Avenida (6) que é, efectivamente, uma cintura verde que estrutura as 
camadas radiais de habitação e também o espaço de implantação dos espaços 
de agregação comunitária, de caráter pedagógico e religioso, como as Escolas 
Públicas, as Igrejas e outros espaços de culto e lazer. 
 A zona industrial (7) e de serviços, com mercados, fábricas e 
armazéns, está localizada no último anel. Contornada pela linha ferroviária (a 
vermelho), que coliga com a rede principal ferroviária e distribui por todo o 
Estado. Separa, também, a restante aglomeração da zona agropecuária (9) que 
preenche os restantes 5,000 acres da área municipal.

1902

The Satellite Town 3

Raymond Unwin (1883-1940)

 The Satellite Town baseia-se nos princípios estabelecidos no 
modelo de The Garden City, configurando-se, também, como um método 
de planeamento e de expansão da metrópole (Londres) integrando-a com 
o campo. Força a descentralização, através da separação em satélites, isto 
é, uma matriz que pretende distribuir de forma pontual vários satélites pelo 
território, em torno duma aglomeração central – a metrópole – do qual é 
assumidamente dependente. 
 “By a satellite town is meant a town in the full sense of the word, a 
distinct civic unit with its own local government and corporate life, possessing 
the economic, social, and cultural characteristics of a town, and, while still 
maintaining its identity, in some sort of relation of dependence upon a large 
town or city. The term does not mean a village, because a village has not the 
functions of a town, neither does it mean a suburb or any form of community 
that is absorbed or in process of absorption into another community, and 
lacks its own local government, even though it may have a distinct name. The 
word ‘satellite’ is used in the sense of a body under the influence of a more 
powerful body but possessing its own identity.”  
 Cada satélite é ocupado por um máximo de 6,000 residentes e 
morfologicamente organizado num centro cívico e dividido por quatro zonas: 
uma zona industrial (A), localizada junto à estação ferroviária, e três zonas 
de alojamentos, que englobam um mercado e o restante comércio (B,C e 
D), e 25% de área dedicada à agricultura. No centro há uma praça central 
formalizada pela composição de grupos de edifícios de carácter municipal 
e administrativo, de carácter pedagógicos, religiosos e outras instituições 
sociais.
 Os satélites, por uma lado, estão ligados por um sistema próprio 
de transportes públicos e privados. Mas, por outro lado, estão separados por 
zonas florestais e de prado, zonas de agricultura e pecuária, parques e jardins 
públicos.  A estação ferroviária (a vermelho) é o ponto chave de ligação  com 
outros satélites. Uma grande porta para o centro do satélite, ligada por uma 
avenida e morfologicamente estruturada pelo sistema rodoviário e pedonal da 
urbe.
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1923

The Polynuclear Metropolis 5

Erich Gloeden (1888-1944)

 The Polynuclear Metropolis, é a projecção de uma expansão de 
uma metrópole. Um processo de germinação (infinito) de sucessivas adições 
de células. 
 Cada célula é independente e geometricamente única,  de 
morfologia e organização específica. Cada vez que a célula excede o limite de 
população e a área de construção máximas é germinada outra célula (núcleo, 
citoplasma e membrana). 
 Não há um centro geral, nem hierarquias, o centro histórico é mais 
um complemento de um sistema claro e homogéneo,  um metabolismo em 
constante crescimento.  
 A ocupação cresce através de uma malha, originada por dois 
processos geométricos: primeiro, pelo cruzamento de duas linhas de ângulos 
diferentes e, segundo, pelas respectivas adições em paralelo, com um 
espaçamento (de 800m).
 A partir do cruzamento do transporte ferroviário (a vermelho) com 
o canal de água (a azul), nasce a  implantação da indústria, juntamente com a 
estação ferroviária. O centro é para Produzir, Administrar e Negociar.
 A estação ferroviária fortalece a trilogia e introduz ligações a 
uma estrutura viária e pedonal com os aglomerados residenciais, que estão 
implantados nos  limites da célula e no contorno da indústria. No total, cada 
célula não pode exceder 100,000 residentes nem passar dos 750-800m de 
diâmetro (15 a 20 minutos de distância). Nas áreas entre cruzamentos, no 
espaçamento entre as células, surge uma cintura verde, linear (infinita) que 
abraça as várias células industriais. 
 Esta estratégia permite equilibrar a área construída com área 
verde (florestal, agrária e de jardim), mas também contextualizar antigas 
aglomerações existentes, e edifícios de carácter pedagógico e comunitário.

1933

Central Places Theory - The Market Principle 6

Walter Christaller (1893-1969) 

 Central Places Theory estabelece um princípio de ordem, através 
da sucessão hierárquica de vários centros (mercados). Centros económicos, 
organizados numa rede hexagonal e proporcional, de modo a gerar um 
equilíbrio da  distribuição funcional e da densidade da população no território.
 Assim que um centro atinja um suposto limite, ou um grau de 
importância, é acrescentada uma outra região que é alimentada por mais 
centros (o raio multiplica por √3).
 Os novos centros permitem uma expansão organizada (o K que 
se torna B e o B que se torna  G e o G que se torna em L). Assim, esses 
novos centros(B123456) escassos em atrações, oferecem rendas baratas para 
atrair a população. No entanto, continuam a ser abastecidos e fortalecidos 
pelas produtivas K-A-M- regiões e H-lugares (que servem de auxílio entre 
regiões): 1L, 2P, 6G, 18B, 54K, 162A, 486M = 729 Central Places ordenado 
num L-sistema.
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1943

Les Villages-Centres 9

Gaston Bardet (1907-1989) 

 A proposta propõe reformular os limites do território e reforçar 
a divisão administrativa, para precaver a expansão demográfica e industrial. 
(“Écopolis, Polis, Metropoles, Megapolis, Tyrannopolis, Nékropolis: Ére de 
monde fini”).  
 Le Village-Centre, é um centro (mas não geometricamente 
central) da comunidade rural. O Corresponde ao ponto de apoio estratégico, 
autónomo, que coopera, administra e reagrupa várias aldeias ou unidades 
rurais (satélites). 
 As Aldeias-Centros, é determinam uma estrutura rur-urbana (de 
transição e não de desagregação). Ou seja, é umo centro que sociologicamente 
é uma Aldeia-Centro, mas que geograficamente é uma Aldeia-Satélite da 
metrópole.
  O modelo apresenta um método, que classifica as aldeias em dois 
grandes grupos: o grupo V.C. (aldeias com capacidade para ser um centro) e o 
grupo U.C. (unidades rurais isoladas e independentes sem nenhum centro para 
beneficiar vias de trocas).

V.C.1º classe: são aldeias-satélites das metrópoles. 
São antigas fortificações, que com o tempo perderam a 
sua vitalidade, ou então são aldeias que se situam nas 
proximidades de cidades, de zonas industriais ou de 
correntes de circulação;

V.C.2º classe: são centros devido à sua posição geográfica 
e imediações. Tem capacidade para no futuro se 
desenvolverem como V.C.1º classe;

V.C. 3º classe: não têm capacidade para ser um centro, 
porque a distância entre satélites é superior a 6-8km.

U.R.1: aldeia com autonomia, é um centro mas sem 
satélites

U.R.2: aldeia fortificada, simples e rústica

U.R.3: aldeia que se arrisca a desparecer.

 Pressupõe selecionar uma aldeia de um conjunto de aldeias para 
definir um centro (é preciso partir dos centros e não dos limites inseguros e 
indefinidos) e interligar as metrópoles, aldeias, satélites e unidades rurais por 
um sistema rodoviário, com a função de aumentar o apoio aos orgãos fixos da 
Aldeia-Centro.
 Os órgãos que constituem o centro principal são: órgãos de trocas 
(especialização da mão-de-obra e de artesãos, e,z por conseguinte, permitem 
criar atracções de carácter social, desportivo, espiritual e de higiene), órgãos 
de  exploração (agrária, mineira e termal), e órgãos de produção (reagrupar, 
transferir, dispersar e disseminar as indústrias para os satélites).

1957

Naked City - Guide psychogéographique de Paris: discours sur les 
passions de l’amour 14

Guy Debord (1931-1994) et Asger Jorn (1914-1973)

 
 The Naked City é uma metáfora de uma metrópole (Paris) submissa 
aos efeitos do capitalismo. Pretende enaltecer espaços ou criar padrões que 
contrariam o óbvio e submisso (referente a espaços de produção em massa, 
1960), mas que permitem  estimular interações de inesperadas situações. 
 É um processo arbitrário de habitar a metrópole (teoria da deriva): 
deixa-se levar, pelas passagens e  transições entre ambientes organizados ou 
não, e que interagem, directamente, ou não, com o indivíduo. A metrópole 
é um reflexo dum estereótipo de beleza comum, de um modelo qualitativo 
entre bom e não mau a seguir. É um produto de propaganda, que se edifica à 
velocidade do consumo dos residentes. A necessidade que passou a desejo, e o 
desejo que passou a belo e o belo que passou a bom para possuir, para seguir 
e para venerar.
 The Naked City, desconstrói o pensamento convencional standard 
e industrial para construir e misturar vários espaços em ambientes diferentes, 
combinar confrontos, contrariar regras e costumes para alcançar o efeito 
psicogeográfico – que só se constrói passeando e vagueando de forma 
desorientada, mas intencionada. Conhecimento matemático e intuitivo que 
prevê possibilidades e caminhos.

Imagem 35      Diagrama 8
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1960

A Imagem da Cidade 15

Kevin Lynch (1918-1984)

 

 A Imagem da Cidade parte da incerteza geográfica para a 
orientação procurando a construção simbólica da imagem.
 É, assim, um método de análise que se concretiza através de 
entrevistas aos residentes e de exercícios de observação e de mapeamento, 
que incide sobre o aspecto físico e simbólico de algumas metrópoles (Boston, 
New Jersey e Los Angeles).
 A imagem é o resultado de um processo cognitivo entre o 
observador e o objecto (ou meio ambiente). É uma figuração mental, um 
produto de percepção que depende das experiências e intuições (órgãos 
sensoriais) do observador, do residente ou do caminhante. 
 As imagens no meio ambiente são definidas por três componentes: 
pela identidade (distinção), estrutura (espacial) e significado (prático ou 
emocional), que, em conjunto, permitem classificar a metrópole em cinco 
elementos (formas físicas): vias, limites, bairros, cruzamentos e elementos 
marcantes. Ambos estão sobrepostos, interligados ou diferenciados. Tal 
como um bairro pode ser encarado como um centro da metrópole, contem 
cruzamentos na sua estrutura urbana ou pontos marcantes que podem, 
respectivamente, servir de limite relativamente a outro bairro:

Vias, por onde o observador circula, se desloca ou move: 
ruas, passeios, linhas de trânsito, canais, caminhos 
ferroviários, etc. Elementos contínuos ou descontínuos, 
mas direcionais: largos ou finos, longos ou curtos, direitos 
ou curvos, pavimentados, coloridos, etc

Limites, designam uma divisão territorial, fronteiras entre 
partes, uma característica que organiza; uma rua (via) que 
divide várias partes (limite). Reconhecem-se barreiras 
permeáveis ou impermeáveis, que podem direccionar e 
impedir;

Bairros, onde o observador “penetra”, são regiões urbanas 
demarcadas por cor, textura, espaço, forma, símbolos, tipos 
de edifícios, costumes e actividades, topografia, etc. 

Cruzamentos, são pontos e locais estratégicos da 
metrópole. Um centro geral e vários centros, núcleos  
para os quais o observador se desloca ou transita entre: 
junções, interrupções, momentos de mudança, locais de 
concentrações e de hábitos, etc. 

Pontos Marcantes, exteriores ao observador, são pontos 
de referências, edifícios, sinais, comércio, árvore, etc. 
Apresentam-se reforçados pela localização, dentro ou 
fora da metrópole. São símbolos de significado políticos, 
histórico, religioso ou pedagogo”. 

 Imagem da Cidade, pretende criar bases de orientação e de 
planificação, com o objectivo de treinar o olhar para as complexas misturas 
entre transições e divisões morfológicas entre a pequena, a média e a grande 
escala da metrópole.

1960

Comunidad y Privacidad 16

Serge Chermayeff (1900-1996)
e Christopher Alexander (1936) 

 Do exterior para o interior; da escala cívica para a escala doméstica; 
da estrada para rua e da rua para a casa, a questão que coloca é:  O quê e quem 
se cruza com o quê e com quem, em que grau, quando e como?
 O cruzamento entre elementos, situações, actividades ou 
acontecimento nos espaços criam um conjunto imensurável de pontos de 
transição que pautam, atravessam e separam um espectro de hierarquias de 
intimidade. 
 Comunidad y Privacid descreve princípios de organização que 
variam de zonas públicas, semi-públicas com zonas semi-privadas  e privadas. 
Através de um processo analítico composto por uma lista de trinta-e-três 
pontos de articulação (diagrama 1), agrupados em sete componentes A-G 
(diagrama 2-3):

1
Espaço destinado ao estacionamento de veículos de proprietários e visitantes. 
De dimensões adequadas para realizar manobras de automóvel.
2
Espaço para o estacionamento temporário dos veículos de serviços.
3
Espaço de recepção: zona de espera protegida, com caixas de correio 
(entrega, envio de produtos). Espaço para a eventualidade de guardar o 
carrinho de compras.
4
Fornecimento de espaços para a manutenção e controlo de serviços públicos: 
telefones, eletricidade, águas correntes e de esgoto, aquecimento, gás, ar 
condicionado e zonas de lixo.
5
Espaço social e vigiado. Com jogos para as crianças.
6
Entrada privada para a habitação. Zona protegida da rua. Espaço para estar 
de pé.
7
Espaço para reuniões equipado com casa de banho.
8
Filtros contra odores, vírus, bactérias. Protecção contra os insectos e poeiras 
arrastados pelo vento e pelo lixo.

1

3

4

5

2

6 7

35 4612

1 2 3 4 5 6 7

467

3456

34567

123456

1234567

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Imagem 36      Diagrama 9

42



9
Barreiras que protegem contra insectos, répteis, aves e mamíferos.
10
Controlo visual dos acessos e visitantes. 
11
Zonas de acesso que podem ser obstruídos. 
12
Separação da passagem e zona das crianças e animais domésticos e a zona 
dos veículos.
13
Separação entre o movimento dos peões e o movimentos dos veículos. 
14
Protecção dos condutores quando passam do trânsito rápido para a zona de 
peões
15
Instalações para proteger da entrada do calor, chuva, vento, neve e gelo.
16
Barreira para proteger o incêndio e respectiva propagação.
17
Limites entre o domínio semi-privado. Entre vizinhos, entre inquilinos e 
administração.
18
Limites entre o domínio semi-privado e o domínio público.
19
Manutenção da iluminação.
20
Controlo dos ruídos produzidos por automóveis e máquinas.
21
Controlo de ruídos produzidos pela zona comum.
22
Instalações para proteger a habitação dos ruídos urbanos.
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23
Instalações para reduzir o ruído do meio ambiente no domínio comum dos 
peões.
24
Modos de proteger a habitação contra o ruído local.
25
Modos de proteger os espaços exteriores do ruído produzido por outros 
espaços vizinhos e exteriores.
26
Modo de facilitar o acesso de veículos em horas de trânsito mais intenso.
27
Fornecimento de acessos e saídas de emergência para casos de trânsito, 
circulação de ambulâncias e realização de manutenções e reparos.
28
Acesso pedonal desde o automóvel até à habitação. De curta distância.
29
Circulação de peões sem acessos e passagens perigosas e confusas.
30
Superfícies ergonomicamente seguras para circulação de peões e de veículos.
31
Lugar fechado para a recolha de lixos. Para evitar a poluição do meio 
ambiente.
32
Organização da recepção e respectiva distribuição para os serviços.
33
Controlo parcial do clima durante a travessia, do momento de saída do 
automóvel até à entrada da habitação (e vice-versa).

Imagem 38      Diagrama 11Imagem 37      Diagrama 10
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1962

The City is not a Tree 16

Christopher Alexander (1936) 

 The City is not a Tree é uma crítica ao processo simplificado de 
pensar, desenhar e construir a metrópole. Propõe, em alternativa, um sistema 
entrelaçado (“semi-lattice”), abstracto mas matemático que agrupa funções 
ou situações com espaços. Evidencia as intersecções e interacções entre 
essa mesmas partes: Van Onk- Quando é a interacção de partes, que cria 
o comportamento do todo, o Sistema.- O sistema só existe, quando há um 
equilibrio de forças, de intersecções
 Através da pintura de Simon Nicholson, divide-se em (1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7) triângulos da mesma dimensão, mas com duas orientações. Os 
triângulos quando agrupados geram unidades maiores e sucessivamente, 
completam-se num único rectângulo (que é a “tela”). 
 Nesta estrutura os elementos foram pensados apenas, para 
funcionarem agrupados em quadrângulos:
 
 1-2 (12) gera um rectângulo exactamente igual ao grupo 
 3-5(35) e 4-6(46);
 4-6-7(467) gera um quadrado;
 3-4-5-6(3456) gera um rectângulo;
 3-4-5-6-7(34567) gera um quadrado;
 1-2-3-4-5-6(123456) gera um rectângulo;
 1-2-3-4-5-6-7(1234567) gera um todo a “tela”.
 
 123456, apenas existe porque junta dois conjuntos, 12 e 3456; 
por consequência, 3456 nasce da mesma proporção do 12 (34 e 56). 
Morfologicamente tem a mesma dimensão, orientação e organização mas gera 
interacções e intersecções com outros grupos por diferentes razões.

10

11

12

1964

The Cellular Metropolis of Tomorrow 7

Victor Gruen (1903-1980)

 The Cellular Metropolis of Tomorrow, é representada por um 
diagrama de forma radial. Um plano de expansão de uma área metropolitana 
através de um processo de descentralização. Uma estrutura que pretende 
dispersar os residentes através da desmultiplicação recíproca de vários 
agrupamentos comunitários (células) numa cintura verde.
 Cada célula tem um tipo de centro (de diferentes dimensões) que 
é organizado hierarquicamente (de público, semi-público, semi-privado e 
privado), por escala, por programa, por significado e por número populacional. 
As células são agregações de diferentes módulos, (ou unidades sociais) - 
indivíduo, família, grupo, bairro, comunidade, satélite, cidade e metrópole 
(diagrama A). 1) um módulo equivale a uma pessoa; 2) três ou mais módulos 
equivalem a uma família; 3) um conjunto de famílias equivalem a um grupo 
social; 4) um conjunto de grupos sociais formam um bairro (que define um 
centro social, cultural e económico, com escolas, igrejas e comércio); 5) um 
conjunto de bairros, organizados em forma radial formam um distrito (que 
define um segundo tipo de centro; com várias zonas de trabalho e escritórios, 
de serviços e zonas culturais, educacionais e religiosas; 6) um conjunto de 
distritos e de bairros em satélite, formam um Satélite (que define um terceiro 
centro); 7) um conjunto de satélites formam uma cidade  (que define um 
quarto tipo de centro) e 8) um conjunto de cidades forma uma metrópole (é o 
grande centro com 3.3 milhões de habitantes correspondendo a uma área de 
444,485 acres).
 O agrupamento recíproco é estruturado através de cincos pontos 
(diagrama B) :9) desmultiplicação em vários sub-centros; ligação de uma 
cintura verde(10) que separa a rede rodoviária e divide os transportes privados 
(11) dos públicos (12); prevê a delimitação de várias junções de transporte 
público e parques de estacionamento (13).

1

5
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3

4 6 8
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Imagem 40      Diagrama 13Imagem 39      Diagrama 12
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1976-81

The Manhattan Transcripts : (MT 1)“The Park” 17

Bernard Tschumi (1944)

 
 “They found the Transcript by accident. Just one little tap and 
the wall split open, revealing a life-time’s worth of metropolitan pleasures-
pleasures that they had no intention of giving up. So when she theatened to 
run and tell the authoities, they had no alternative but to stop her. And that’s 
when the second accident occured-the accident of murder...they had to get out 
of the Park-quick. But one was tracked, by enemies he didn´t know-and didn´t 
even see-until it was too late. THE PARK.” 
 The Manhattan Transcript,tem como objectivo construir ou 
transcrever situações. É uma composição sucessiva de três efeitos, em 
confronto entre o espaço e o usuário: o mundo dos objectos, o mundo dos 
movimento e o mundo do eventos.
 Tal e qual como um filme, de um todo isola-se e separa-se acção 
do espaço para entender a ordem do tempo, dos intervalos e das sequências. 
A separação permite isolar partes em parte, e misturar a ordem para especular 
diferentes significados acumulativos .

 (MT 1), “the park” é um modelo baseado  num assassino, que 
planeia, persegue e caça a vítima. Através de um processo de reconhecimento 
do espaço, de movimento e distância (tempo) entre o caçador e o caçado. O 
cruzamento é, assim, o evento primordial de todo o plano, que junta as peças 
numa situação de confronto.
 

2

1

3

1964

The Progressive Hexagonal City 4

Arthur Comey (1886-1954)

 
 The Progressive Hexagonal City, é um sistema de forma hexagonal 
que corresponde a um padrão progressivo e em escala que permite ligar as 
aldeias com as vilas, e as vilas com a área metropolitana.
 Pretende organizar o território, planear o crescimento e delimitar a 
dispersão populacional, através da força geométrica e limites da forma de um 
triângulo, que orienta rotas económicas e localiza os serviços.

Imagem 41      Diagrama 14

Imagem 42      Diagrama 15
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1978

Zoning 11

Léon Krier (1946)

 
 
 Zoning é uma crítica construtiva ao tipo de planeamento que 
assenta na definição de periferias ou Zonning Funcional que é uma técnica 
de planeamento associada ao desenvolvimento industrial, um instrumento que 
conduz à conquista territorial através da fragmentação de aglomerações em 
sectores multifuncionais e monofuncionais (propagado pela Carta de Atenas, 
1931). 
 O zoning industrial, permite organizar e mobilizar o território 
(metrópole e campo) em parcelas. de tal forma que a actividade quotidiana 
dos residentes (adulto, velho, jovem, ricos e pobres, doentes e sãos, válidos e 
inválidos) seja feita, apenas, num só lugar e num só tempo.
 É assim necessário, transformar as periferias em espaços 
urbanos autónomos, isto é, reorganizar os centros e recompor os planos de 
ocupação com programas de desenvolvimento urbano. Alterar através de 
bairros comunitários e autónomos que funcionam como catalisadores para 
o desenvolvimento de parques e jardins públicos, zonas administrativas, 
educacionais, comercias, culturais e industriais.  
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1977

The City in the City: Berlin: The Green Archipelago 13

Oswald Ungers (1926-2007)

 The City in the City - Berlin: The Green Archipelago, parte do 
pressuposto de atrair mais população para a metrópole. Contrariar a fuga dos 
residentes, através da reestruturação individual de enclaves urbanos.
 “The task at hand is not the invention of a new urban system; not 
the discovery of a new order, but the rediscovery of proven principles, not the 
construction of new cities, but reconstruction of the old ones - this is the real 
problem for the future.”
 Reestruturar, preservar ou reforçar as ilhas (enclaves) e transformar 
as mesma em Condensadores Sociais e zonas verdes. 
 Um processo de individualização, pluralista e não centralista, que 
pretende acrescentar qualidade, mas manter a identidade. Eliminar o excesso 
de construção para a substituir por zonas de agricultura, parques e jardins 
públicos com áreas de desporto. 
Assim procura estimular a introdução de indústrias (emprego) e motivar a 
circulação de novos tipo de residentes, que procuram transitar e mover 
livremente sem depender de viver em locais fixos da metrópole.
 É assim uma metáfora de um arquipélago de várias ilhas verdes que 
penetram o tecido urbano. Incorporadas por um rede rodoviária que também 
alberga supermercados, cinemas (drive in), bancos (drive in), estações de 
serviço (drive in) e restantes tipologias que dependem da mobilidade, da 
acessibilidade e da velocidade.

Imagem 43      Diagrama 16

Imagem 44      Diagrama 17
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1984

Victims 18

John Hejduk (1929-2000) 

 
 Victims, é um projecto (concurso para Berlin) composto por 67 
estruturas temporais -“a growing,incremental place, incremental time.”
 O concurso surge como um lugar de reflexão sobre os 
acontecimentos do Nazismo, e também como uma oportunidade para criar um 
novo parque, com área verde e de lazer. Recorre-se a 67 elementos que não 
funcionam independentemente, mas que constroem relações físicas e visuais 
entre eles. 
 Num todo, materializam a ideia de uma cidade, composta por 
diversas funções, com nomes e situações específicas.

Árvores/Arbustos/Flores
O Jardim

A Pergola de Rosas
O Muro de Flores de Metal

O Parque/A Casa de Entrada
A Confusão

A Ponte Levadiça
O Eléctrico

Os Elementos da Cabine
As Escada Rolantes

A Jaula
O Escorrega

A Caixa de Areia
Os Baloiços
O Carrossel

O Braço Mecânico
O Dançarino

A Mesa do Pic-Nic
A Torre do Consultório

O Dispensário
A Vista

Atelier A
Atelier B
Atelier C

O Labirinto
A Unidade do Auditório

A Pista de Dança
A Torre dos Livros/Ficção

Oficina da Imprensa 
Nunca Mais

A Tenda de Máscaras
A Loja dos Relógios

A Oficina
A Carpintaria

O Depósito de Água
A Sapataria

A Casa dos Tecidos
A Cadeira do Crochê

Os Tons de Texto
A Estrutura
A Oficina 1

O Departamento do B.I.
O Filatelia

A Oficina 2
O Arquivo

O Sítio das Chaves
O Armazém das Chaves

O Armazém do Gelo

O Horticulador 
O Jardineiro
A Mulher-Rosa 
O Homem de Metal 
O Segurança do Parque 
Os Habitantes  
O Homem da Ponte Levadiça 
O Homem do eléctrico 
O Mecânico  
O Operador  
O J dos Meninos 
O T dos Meninos 
O CA dos Meninos 
Os C dos Meninos 
O T2 dos Meninos 
O BM dos Meninos 
O B dos Meninos 
O MM dos Meninos 
O Médico  
A Enfermeira  
O Optometrista 
O Pintor  
O Músico  
O Poeta  
O Solista  
Os Músicos  
O Bailarino   
A Biblioteca  
O Compositor  
O Poema  
O Restaurador de Máscaras 
O Relojoeiro  
O Restaurador de Papel 
O Carpinteiro  
O Canalizador  
O Sapateiro  
O Encarregado dos Tecidos 
A Mulher Crochê 
A Mulher Sombra 
A Segurança  
O Investigador  
O Encarregado do B.I. 
O Filatelistas  
O Contabilista  
O Arquivista  
O Distribuidor das Chaves 
O Colector das Chaves 
O Vendedor do Gelo 
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O Fogareiro   
O Zoólogo 
 
O Colecionado de Borboletas
O Silururs  
O Pavão  
A Gente  
A Menina  
O Juiz  
A Habitação do Pensamento 
A Habitação do Inocente 
A Habitação do que procura 
Os Passageiros 
O Cobrador de Portagens 
O Controlador do tempo 
Os Mortos  
Os Viajantes  
Os Exilados  
Os Desaparecidos  
O Candidato  

A Chaminé
Os Exemplares das 

criaturas capturadas
A Casa do Coleccionista 

A Lagoa do Peixe Silurus
O Passeio do Pavão

O Parque
A Casa das Bonecas

As Escadas
A Habitação A
A Habitação B
A Habitação C

O Silo de Passagem
A Ponte Eliminda-O Tractor

Relógio de Roda
O Choro dos Mortos

O Autocarro
O Departamento dos
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Ideograma 2:
a Linha Agrícola



B/1
Desenvolvimento em Linha, a Órbita

~

Linha, s. f. fio de fibras de linho torcidas usado para coser, 
bordar, fazer renda, etc. ; (geom.) Linha Poligonal, formada 
de segmentos de recta que unem os pontos consecutivos de 
uma sequência de pontos coplanares: Linha quebradra, mestra, 
transversal, mista, recta, oblíqua, etc. (Do Latin. linea, “fio”, 
“corda”; “limite”) 1

Órbita, s. f. trajectória curva, fechada, de um corpo em torno 
de outro (planeta em torno do Sol); esfera de acção; limite; 
área. (Do lat. orbitâ-,«linha circular») 1

1 fig. área, sector, campo, domínio, orbe 2 fig. limite 3 astron. 
trajectória, percurso, trajecto. 2

 O Desenvolvimento em Linha, pela Órbita, é um processo de crescimento da 
metrópole, com a intenção de unir parcelas espalhadas no território, através de eixos 
que estruturam e direcionam a ocupação. Este tipo de desenvolvimento, não decorre só 
da concretização de um sistema de distribuição de pessoas, de mercadorias e de capital 
entre aglomerações, mas também da articulação entre funções e/ou programas. A Linha 
pretende ser uma Órbita, um guia urbano, director e contínuo, que acelera e simplifica o 
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Diagrama 19:
de Desenvolvimento em Linha, 
a Órbita

1

COSTA, J. Almeira, MELO, A. 
Sampaio. Dicionário da Língua 
Portuguesa. 6ª edição, Porto: 
Porto Editora, 2010.

2

FERREIRA, Baird Marina. 
ANJOS, Margarida dos. 
Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa/Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira..5ª edição. 
Curitiba: Editora Positivo, 2010.
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movimento de bens por vários sectores, num determinado sentido. O Desenvolvimento 
em Linha, pela Órbita, evidencia, em muitas circunstâncias, uma estrutura que intensifica 
a produção, a distribuição e o consumo da matéria-prima, assim como os múltiplos 
fenómenos da sua transformação e utilizaçãodiagrama 19.

Eixo, s. m.  recta que passa pelo centro de um corpo e em 
volta da qual esse corpo executa movimento de rotação; Linha 
principal que divide um copro em pates aproximadamente 
simétricas ou equilibradas. (Do lat. axe, gr. áxon)

Direcção, s. m.  acto ou arte de dirigir; acto de dirigir 
exercendo autoridade: governo, comando, administração, etc.; 
sede de serviços distribuídos por diversas repartições; critério, 
norma, orientação; direcional, susceptível de ser orientado em 
determinada direcção ou concentrado dentro de determinado 
sector. (Do lat. directione.) 1

 O projecto para Sines corresponde à concretização de uma linha directriz, 
geradora e de força. É directriz porque orienta e organiza a morfologia urbana, mas 
também é generativa porque se propaga pelo território com a intenção de alcançar a 
próxima aglomeração (comunidade, aldeia, vila ou metrópole). É uma linha de força, 
porque pretende intensificar a relação entre urbano e rural, construir campo na metrópole, 
ou seja, desenvolver a produção agrícola e industrial da região para os residentes da 
zona e activar zonas desinteressantes, adormecidas no quotidiano da população e na 
morfologia do território. 

 A linha directriz de Tony Garnier, em La Citté Industrielle 3 é um sistema 
ferroviário que, de forma linear, une a cidade antiga, com a zona industrial e a nova 
metrópole. O mesmo conceito de Linha, à que Lúcio Costa4, necessitou para organizar e 
hierarquizar Brasília.
 A linha directriz de Sines nasce de um polo industrial (B) e orienta-se para um 
lado em direcção à zona de comércio (C) e, depois, à estação ferroviária (D); e, para o 
outro lado, direciona-se para um outro grupo industrial (A). É, assim, uma linha que une 
pontas dispersas no território, baseando-se no princípio urbanístico linear. 

A B C D

Imagem 66

Diagrama 20:
o desenvolvimento da Linha 
Agrícola, entre a Indústria, o 
Mercado e a Estação Ferroviária 
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 Em Arturo Soria y Mata, na La Ciudad Lineal 5, há três avenidas, com dois 
tipos de funções: as duas avenidas das pontas fazem o cruzamento, mas  também o 
equilíbrio com o campo (exterior à massa urbana) e a avenida central, o eixo que é 
libertado para a introdução de transportes públicos e privados devidamente separados 
por locais ajardinados, espaços pedonais e zonas de comércio.
 Em Sines, a linha impulsiona cinco avenidas todas compostas por acessos 
pedonais, ciclovias e rodovias. Ambas unem o A ao B, C e D (ou vice-versa), mas o 
eixo perde a carga hierárquica de estrutura principal que é substituída pela avenida que 
se desenvolve na extremidade mais afastada da aglomeração urbana – da ‘metrópole’. 
Esta avenida, não é uma estrutura relevante do sistema de espaço público, se o que 
pretendemos destacar deste é a sua dimensão de usufruição alargada. Na verdade, é uma 
estrutura puramente de carácter funcional, servindo para descarregar ou diluir o fluxo 
de produção, serve para alimentar o que está fora, para além do funcionamento externo 
a Sines, enquanto as restantes avenidas, proporcionam espaços públicos e pretendem 
alimentar o que está dentro, e o funcionamento interno de Sines. 
 As cinco avenidas estruturam as parcelas agropecuárias, organizadas por 
sectores, tal como em Chandigarh6, uma metrópole sectorizada por grupos e funções. 
Sines é agrupada por lotes agrícolas que funcionam de forma individual, mas 
colectivamente. 
 Cada sector é determinado por seis parcelas de terreno, compostos por dois 
tipos de cultura. O tipo Agrosilvocultural, apresenta elementos arbóreos com a função 
ornamental e/ou productiva de culturas agrícolas. E o segundo tipo, intercalado com 
o primeiro, o Silvopastoril, destinado à criação de animais, com espaços florestais 
arborizados onde predomina o Pinheiro Manso.
 Cada sector tem um sistema próprio de rega, de acessos e de transporte de 
recolha, um número de trabalhadores e um número de máquinas específicos. O sector 
poderá ou não desencadear a escolha de um tipo de criação de animais ou um tipo de 
culturas com respectiva rotação.
 Os sectores, no colectivo, geram as individualidades, ou identidades espaciais, e 
equilibram as escalas de produção. Mas também constroem o conhecimento, o trabalho, 
o comércio, etc. para a aglomeração urbana – a ‘metrópole’ –  e para a região. 
 Os sectores agrícolas são geridos por três Pilares. Cada Pilar faz parte de uma 
“associação”: a Casa, a Escola e a Fábrica - Habitação, Ensino e Trabalho, tendo como 
referência o padrão entres escalas de adaptação, da comunidade ao contexto, The Cluster, 
de Alison e Peter Smithson7. 
 Edgar Chambless, em The Roadtown8, trabalhou num projecto, ainda que 
utópico, do mesmo tipo, mas alcançou uma solução diferente. Roadtown é uma estrutura 
de cimento e madeira de três pisos, que pretende agrupar zonas de produção (agricultura 
e indústria), com as zonas de consumo (casa e metrópole), através de um sistema linear 
de distribuição com transporte rápido e lento. Cada casa tem uma parcela de terra. A casa 
é para quem quer morar no campo, mas viver na metrópole. A casa é o intermediário 
entre a zona de produção agrícola e a de produção industrial e tem acesso directo ao 
monocarril,, situado na base, e à avenida, situada  na cobertura.
 O Pilar Casa deve estar junto do Pilar Fábrica, como é o exemplo do Plano 
Obus 9, de Le Corbusier. Correspondendo à mesma filosofia de Roadtown, neste caso um 
“edifício-viaduto” que pretendia serpentear a possível capital da Argélia. Uma estrutura 
habitacional de18 pisos (6+12), de betão-armado e assente em pilotis, construída a 
partir do modelo Dó-mi-no. Duas auto-estradas, uma no interior  e outra na cobertura do 
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complexo habitacional, que unem ao centro da metrópole e respectiva indústria.
 O Pilar Casa deve estar junto do Pilar Escola, em Potteries Thinkbelt 10, de 
Cedric Price, uma universidade em constante movimento sobre carris, que guiam para as 
casas dos estudantes. Estas são de carácter temporário (o estudante não o é para sempre) 
e a casa deve acompanhar essa passagem temporal.
 A linha de Sines, não é um corredor maciço duma estrutura de betão armado ou 
de madeira mas sim, um corredor verde e agrícola, um jardim público ou um parque de 
actividades, que está implantado paralelamente à aglomeração urbana – a ‘metrópole’ – 
e que cresce proporcional aos desejos dos residentes. 
 Que ao contrário, The New Babylon 11, por Constant Nieuwenhuvs, o espaço 
social, está misturado como o espaço de trabalho, eles fazem parte de um parque verde, 
produtivo e tecnológico. 
 Broad Acre City 12, de Frank Loyd Wrigh é a construção de uma metrópole 
agrícola, que se estrutura considerando a indústria e as vias de circulação rápida 
(ferroviária e rodoviária). As parcelas de cultivo estão localizadas no centro juntamente 
com a habitação para a comunidade. Os inquilinos residem no campo, mas têm um vida 
quotidiana urbana. As zonas de cultura e lazer estão situadas em áreas distintas daquelas 
em que se implanta a indústria
 The City in the Landscape 13, apresenta o mesmo princípio, mas diferente 
solução. A metrópole desenvolve-se ao longo de um eixo pelo campo, através de uma 
via de circulação rápida (ferroviária e rodoviária) que distribui tanto para a indústria, 
como para a habitação e para a zona agrícola. A indústria e a habitação encontram-se no 
mesmo alinhamento e funcionam com satélites dispostos ao longo do eixo de circulação.
 Agrónica 14, de Andrea Branzi, é um parque agropecuário, urbano e tecnológico, 
que se estende nos arredores da metrópole. A indústria, a habitação e os espaços de 
cultura e lazer integram, misturados, um parque verde.

Casa, s. f.  1.Edifício de um ou poucos andares, destinado, 
geralmente, a habitação; morada, vivenda, moradia, residência; 
3.Lar, família. Conjunto de bens e/ou negócios domésticos; 
4.O governo da casa; 5.O conjunto dos membros de uma 
família, instituição familiar; 6.Local destinado a reuniões ou 
até à moradia de certo grupos de pessoas.7. Estabelecimento, 
firma, empresa;

Escola s. f.  1.Estabelecimento público ou privado onde se 
ministra, sistematicamente, ensino colectivo; 4. Edifício onde 
funciona a escola; 5. Sistema ou doutrina de pessoa notável 
em qualquer dos ramos do saber; 6. Conjunto de adeptos e/
ou seguidores de um mestre ou de uma doutrina ou sistema; 
7. Determinada concepção técnica e estética de arte, seguida 
por muitos artistas; 8. Ensinamento, exemplo, lição; 9. Estudo, 
conhecimento, saber; 10. O que é próprio para instruir, para 
dar experiência.

Fábrica, s. f.  1.Estabelecimento industrial, equipado com 
máquinas capazes de transformar e/ou produzir bens de 
consumo e também bens de produção; 4. Fabrico, execução, 
lavor, confecção; 5. Maquinismo engenhoso; 6. fig. Causa, 
origem. 2

12

FISHMAN, Robertp. Urban 
Utopias in the Twentieth Centurt: 
Ebenezer Howard, Frank Lloyd 
Wright and Le Corbusier. 
London: The MIT Press, 1982.

14

WALDHEIM, Charles. The 
Landscape Urbanism Reader. 
New York: Princeton Architectur-
al Press, 2006.

BRANZI, Andrea. Weak and 
Diffuse Modernity. Milan: Skira, 
2006.

13

HILBERSEIMER, Ludwing. The 
New City- Principles of Planning. 
Chicago: Paul Theobald, 1944.

11

WIGLEY, Mark. The Hyper-Ar-
chitecture of Desire- Constant´s 
New Babylon. Rotterdam: Witte 
de With, center for contemporany 
art/010 Publishers, 1998.

10

PRICE, Cedric. The Sqauer 
Book. London: Wiley-Academy, 
1984.

53



 A Casa alberga os residentes/trabalhadores, fornece habitação individual, 
comunitária ou temporária, com campos desportivos e zonas de comércio. 
 A Escola fornece conhecimento e saber, que intelectualiza e especializa a mão-
de-obra. 
 E a Fábrica transforma, armazena e distribui a matéria-prima recolhida nos 
sectores agrícolas e permite a venda dentro e fora de Sines.
 Descanso-Aprendo-Trabalho são as palavras-chave que remetem para o corredor 
verde. O corredor referente à linha directriz e o verde referente à produção agropecuária. 
No conjunto, originam uma estrutura quotidiana, que derivou dos esquemas e dos 
princípios lineares de  Nikolay Milyatin 15, Ivan Leodinov 16 e Le Corbusier 9: a indústria 
é o catalisador do traçado urbanístico. A indústria cresce em parceria com a habitação 
e sucessivamente com os espaços de cultura e de lazer. Assim a Linha de Sines, surge 
como uma estratégia urbanística que procura unir polos industriais com serviços e com 
zonas desinteressantes, que pretende introduzir a prática de agricultura na ‘metrópole’ 
e acrescentar uma dimensão ‘verde’ útil e apropriável à massa construída existente, 
paralela e proporcionalmente com o crescimento urbano e as necessidades do quotidiano.
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Imagem 68

Planta 3:
do Modelo da Linha Agrícola,

Jardins Agrícolas 
do tipo Agrosilvocultural e do 
tipo Silvopastoris.

Sectores dispostos em:
A, B e C, dos pares para os 
ímpares

Imagem 67

Planta 2:
do Modelo de Associações
A a Casa
B a Escola
C a Fábrica
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Imagem 69

Perspectiva 1:
do Modelo da Linha Agrícola,

Baseado no projecto de Ivan 
Leonidov, Magnitogorsk, 1930.
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1910

Roadtown 8

Edgar Chambless (1870-1936) 

 
 Roadtown, é um sistema de transporte rápido, que pretende juntar 
a produção agrícola, o consumo e a habitação dos respectivos agricultores e 
produtores  num único eixo de distribuição.
 Cada habitação tem umas escadas privadas que dão acesso ao 
monocarril, em baixo, e, para cima, até ao telhado-terraço. O telhado-terraço 
é a rua, o espaço público com zonas verdes no meio e pistas pedonais e 
cicláveis nas extremidades. Pontualmente nos cantos e ao longo da rua, 
estão implantadas várias torres. São elementos que quebram a monotonia e 
possibilitam a orientação e a organização; mas são, também, centros referentes 
a programas de comunidade, tais como escolas, centros de saúde, lojas, zonas 
de eletricidade e de cozinhas comunitárias, ou, ainda, referentes à cultura, 
como museus, teatros, galerias de arte, etc.
 No cruzamento entre os eixos (linhas), ficam localizados os 
parques públicos com programas de lazer e zonas de desporto (A).

 Cada casa tem uma porção de terra (aproximadamente 4000m2), 
da mesma largura da casa, mas em comprimento é dividida em sete parcelas: 
(1)jardim privado, (2)campos agrícolas, (3)zona de galinheiros, pombos e de 
estufas, (4)zona de vegetação grossa, (5)campos de pastagem, (6)campos de 
grão e, por fim, floresta (7).
 Assim, o que é produzido entra ou sai directamente para a casa 
individual ou para armazéns  do colectivo, junto do eixo de transporte rápido 
que distribui para as aglomerações. 
 A indústria volta para casa. Entre a casa e o eixo de transporte 
rápido há um “Quarto de Trabalho”, que serve de passagem para o monocarril, 
mas também como uma indústria individual para o arrendatário.

Está equipado com as devidas máquinas e sistemas elétricos e tem uma 
passagem directa para a zona de monocarrilho. 
que liga e que distribui pessoas e productos entre as aglomerações. Pretende 
unir a produção e o consumo com o transporte.
 A linha pretende albergar 100,000 residentes e organizar o campo 
através de uma rede única de produção agrícola e respectiva distribuição aos 
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La Ciudad Lineal 5

Arturo Soria y Mata (1844-1920) 

 
 La Ciudud Lineal é uma metrópole linear de 5.200 metros de 
comprimento e 40 metros de largura que pretende unir Aragón até Chamartín,  
através de uma linha de transporte eléctrico. A metrópole linear é definida 
por uma avenida que divide o conjunto em dois, cada conjunto é organizado 
através de posições sociais e em parcelas compostas por diversos tipos e 
tamanhos de lotes (80m ou 100m x 200m) separados por ruas de 20 metros de 
largura.
 A metrópole linear é agrícola, industrial e urbana. Agrícola porque 
cada casa preenche um quinto do lote sendo o restante destinado a hortas e 
jardins. Industrial porque pretende gerar capital e um mercado de consumo 
em troco de uma ligação rápida e eléctrica entre metrópoles. E urbana porque 
organiza o edificado considerando uma hierarquia de funções ou programas
 “Ocupar con edificación más de la quinta parte de terreno a fin de 
que el resto sea ocupado por los árboles, huertas y jardins, convirtindo los 
áridos alrededores de Madrid en sitios amenos y saludables”
 Para cada família uma casa, em cada casa uma horta e jardim: 
cada casa está isolada por uma porção de terreno e será habitado por uma só 
família; nenhuma casa terá mais que dois pisos; e todas as casas têm o alçado 
a 10 metros da rua, protegidas por uma vedação; entre a vedação e o alçado o 
espaço será preenchido por jardins, hortas e árvores.
 Uma avenida de 40 metros, separada em dois sentidos e dividida 
em três tipos de circuito: um para o transporte eléctrico com 7 metros 
de largura; uma zona para os peões com 6 metros de largura e respectivas 
estações; e uma zona de circulação para veículos com 6 metros de largura 
(dividida em três: cavalo, carroça e carro a motor). Entre cada tipologia de 
circuito são plantadas 30.000 árvores que pretendem fazer o equilíbrio entre o 
edificado e o campo, minimizando o ruído.

Imagem 70      Diagrama 21

Imagem 71      Diagrama 22
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La Cité Industrielle 3

Tony Garnier (1869-1948) 

 
 La Cité Industrielle, referenciando a Acropolis, é um projecto 
para uma metrópole industrial, que pretende albergar 35,000 habitantes.  De 
desenvolvimento linear, mas separada por diferentes  zonnings. Para além das 
zonas industriais, a vila existente e a nova metrópole (composta por zonas de 
habitação com escolas, de higiene e de serviços), determina que os prados 
entre zonas sejam dedicados à prática da agricultura.

A zona Industrial
A indústria está localizada juntamente com a matéria-prima 
e os recursos naturais (numa planície junto ao rio). Desde 
a extracção mineral à apresentação do producto final até 
ao transporte da mercadoria, através de transporte fluvial, 
ferroviário, rodoviário e aéreo.

A zona Pública
A Ágora ou o centro urbano é composto por edifícios 
públicos e dividido em três grupos:
Grupo 1: serviços administrativos e Assembleia, 
complementadas por um pórtico e por uma torre relógio que 
é visível de todos os serviços: cartório, tribunal de justiça, 
escritórios, laboratórios de saúde, hotéis, restaurantes, etc.
Grupo 2: Bibliotecas, museus: de arqueologia, de arte, 
industrial ou comercial.
Grupo 3: Salas de teatros, restaurantes, zonas de desporto: 
pistas de atletismo, ginásios e banhos públicos.

A zona de Habitação
As ruas são ortogonais e são arborizadas com 20m de 
largura.
Uma casa de 15mx15m num lote de 150mx30m. Metade do 
lote serve para jardim ou hortas privadas.

As escolas estão espalhadas pelos bairros: infantários, 
escolas secundárias, cursos de administração, de comércio, 
de artes e técnicos. Especialização da mão-de-obra para a 
indústria. 

A zona de Saúde
Hospital, o sector helioterápico, de doenças contagiosas, de 
inválidos e estabelecimentos sanitários.

A zona da Velha Vila
Para acomodar turistas

 Todas as zonas estão ligadas por uma linha de transporte 
ferroviário, que passa entre as indústrias e a nova metrópole, no segmento 
do rio e divide-se em três estações. A estação central está localizada junto da 
Velha Vila, de seguida a estação do complexo industrial e, por fim, a estação 
da nova metrópole.

1922

Une Ville Contemporaine 9 
Le Corbusier (1887-1965)

 Une Ville Contemporaine, apresenta um princípio urbanístico 
(Homem-Natureza-Máquina) que se concretiza numa proposta de ocupação 
que pretende albergar 3,000,000 habitantes. Uma malha rígida, ortogonal 
e simétrica (400m x 400m) que é categorizada por sectores de torres-
apartamentos, loteamentos e casa-jardim:

A
Duas grandes vias de circulação de Este-Oeste e de Norte-
Sul (indústria-parque urbano) que se interesectam e criam 
um Centro; sob o cruzamento, está localizada a grande 
estação central: ferroviária, rodoviária e aérea.
A monumental praça ou catedral é assim substituída pelo 
cruzamento das linhas dos transportes.
 B
À volta do Centro da metrópole, estão implantadas, em 
zonas verdes, 24 torres de vidro e aço, destinadas a serviços 
de administração, comércio, tecnologia, etc. Cada torre 
corresponde a 5,000-8,000 pessoas. 
Ao nível das copas de árvore, estão as lojas, os cafés, os 
restaurantes. 
Os edifícios público, tais como as galerias de arte, os teatros, 
os auditórios, etc., (com varanda-terraços) encontram-se à 
volta das torres. Apresentam, ainda, coberturas-jardins com 
bares nocturnos.
C
Dois tipos de casas-apartamentos, construídos em bloco 
e em linha,  organizam-se à volta das 23 torres. Grupo de 
residências separadas por jardins, parques e campos de 
desporto.
As casas têm quartos pequenos, mas uma grande sala para a 
família (sala-de-estar, sala-de-jantar e cozinha).

Imagem 72      Diagrama 23
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Two Scheme for Lineal City - Stalingrad 15

Nikolai Alexandrovich Milyutin (1889-1942) 

 
 Esta proposta corresponde a um sistema abstracto, mas geométrico 
de forma paralela, com o objectivo de acelerar a produção industrial, para a 
metrópole  Stalingrad: 

1
Para a produção e o transporte de elementos, deve ser 
combinada coerentemente e interligada adequadamente  
com os edifícios comunitários e de habitação, para entre 
100,000 a 200,00 pessoas (E). 
2
Prevê-se uma faixa igual ou superior a 500 metros de 
vegetação (10 ou 20 minutos de distância), para isolar a 
zona comunitária e de habitação da zona industrial.
Esta faixa de vegetação, serve para assegurar um espaço 
verde de lazer (C e F) ao trabalhador e residente.
3
A via de circulação e a linha ferroviária funcionam de forma 
paralela à linha de produção.
A linha ferroviária (A) por trás da indústria. A via de 
circulação entre a faixa verde e a zona comunitária e 
habitacional (E). As interseções do sistema, são livres e 
servem para cruzar momentos de acesso dos peões e dos 
veículos com a indústria, as zonas da comunidade e de 
habitação com as vias de circulação e a linha ferroviária. 
São estações de espera ou de serviços, são locais de cargas 
e descargas ou intervalos específicos de cruzamentos ou 
entroncamentos de mudanças de direção ou sentidos.
4
A zona agrícola (C) situa-se entre a zona industrial e a zona 
da comunidade e de habitação. Próximo das indústrias por 
motivos de produção e distribuição. Próximo da zona de 
comunidade e de habitação, mas separada por parques e 
centros de recreação:
4.1.
Os trabalhadores industriais e agrícolas partilham a mesma 
zona comunitária e de habitação.
4.2
O saneamento da zona de comunidade e de habitação 
fornecerá a fertilização para os campos. Complementarmente 
os alimentos produzidos serão consumidos pelos residentes 
comunitários.
4.3
Especializar a mão-de-obra e empregar a população, através 
da instalação de escolas técnicas e agrícolas, quer para a 
produção agrícola quer para a produção industrial.

A- Rio (Volga);
B- Zona ferroviária (zona inicial); 
C- Zona industrial (fábricas, armazéns, estações e   
  paragens ferroviárias); ;
D- Via de circulação protegida por árvores;
E- Zona verde agrícola com centros de recreação;
F- Zona de comunidade e de habitação, com     
  serviços pedagogos e de entretimentos para    
  crianças;
G- Zona verde florestal com zonas de desporto.

B G
C F
E E
D D
F C
E B

A

1 2

A
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Plano Linear: Plano Obus 9

Charles-Edouard Jeanneret-Gris- Corbusier (1887-1965) 

 
 Obus, é um projecto de organização em linha, que pretende 
simplificar a maneira como se ocupa o solo. Produzir e permutar para 
consumir (alimentar-se, vestir-se e divertir-se), são princípios de actuação que 
se concretizam através de três tipos de unidades de produção: a) o da terra 
ditará a unidade de exploração agrícolas; b) o que transforma as matérias-
primas fixará as metrópoles lineares e c) a respectiva distribuição comercial 
e o das permutas em direcção aos extremos onde estão as aglomerações 
concêntricas radiantes (10,000 a 1,000,000 habitantes).
  

1 Agricultura
A zona agrícola é o centro do cooperativismo e o local dos 
alojamentos para as famílias camponesas, com clubes e 
instalações culturais e desportivas.
As pastagens com estábulos, as culturas hortícolas (de 
consumo local ou exterior), os pomares, os cereais ou 
vinhas (consoante a região), as queijarias, os silos e 
armazéns de alimentos e instrumentos mecânicos, as torres 
de água estão localizados entre e ao longo da indústria.
2 Indústria
As oficinas, as manufacturas e as fábricas estão localizadas 
junto das matérias-primas. Onde há mercadorias há 
circulação. As indústrias são construídas nos pontos 
de passagem das mercadorias, ao longo das vias de 
comunicação ferroviária, rodoviária, fluvial e aérea.
Vias contínuas em direcção às aglomerações e centros 
radiantes que distribuem a várias parcelas espalhadas no 
território.
3 Comércio
São os pontos de cruzamento. Lugares e destinos da 
rede de distribuição e de permuta das matérias-primas 
transformadas em produtos.

A- Canal de água;
B- Zona ferroviária
C- Zona industrial;
D-Auto-estrada, protegida pela zona de vegetação e que    
     separa a zona industrial com a zona de habitação;
E- Habitação: tipo horizontal(1), vertical(2) e rural (3);
F- Sector de serviços comuns exteriores à habitação: escola  
     infantil, escolas primárias, cinemas, bibliotecas, todos         
  os equipamentos desportivos, parques infantis jardins     
  privados, pomares e hortas de utilização diária.

Ocupação do solo

Quintas, aldeias e centros rurais;

Cidades lineares;

Centros de administração 
pública, privada, de comércio, 
de pensamento, de arte e de 
governação.

Produção

Productos da terra (agricultura) 

Productos das máquinas (indústria) 
   e respectiva trasnsformação;

Permutas e distribuição (comércio).

-1-

-2-

-3-

E 1 2 3

F

D
C
B

A

Imagem 73      Diagrama 24 Imagem 74      Diagrama 25
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1930

Magnitogorks: Metallurgy Combine 16

Ernst May (1886-1970) e Ivan Leonidov (1902-1959) 

 
 A primeira fase do projecto para Magnitogorks, baseia-se nos 
princípios do modelo linear de N.A. Milyutin. No entanto, pela complexidade 
da topografia e pela quantidade de programas, o projecto termina como uma 
implantação em satélite. 
 Propõem-se 25 km em comprimento que começam na zona 
industrial. São três corredores paralelos: no centro estão as residências de 
carácter comunitário (cozinha e sala-de-estar partilhadas) e nas laterais estão 
dois corredores de zonas verdes, um direcionado para a prática da agricultura 
e outro direcionado para os programas de cultura e de desporto, tal como 
clubes, teatros e outros serviços.
 Há dois tipos de residências, o primeiro tipo desenvolve-se num 
conjunto de 8 edifícios (8x32 pessoas) e o segundo tipo desenvolve-se em 
duas torres (256/2 pessoas). Ambas as tipologias integram escolas e jardins de 
infância, e, ainda, um sistema de reservatórios de água, que servem de apoio 
higiénico à população comunitária (a azul).
 A via de circulação de dois sentidos é um eixo que organiza de 
forma paralela o plano e pretende ligar a indústria (aço e ferro) e o transporte 
ferroviário com acessos às residências, áreas comunitárias e zonas de cultura 
e desporto.

1935

Broad Acre City 12

Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

 
 Broadacre City baseia-se numa teoria organicista, é um exemplo 
de uma metrópole integrada com o campo. Que combina a agricultura, com 
a indústria e com sistemas de transporte. Esta estrutura está internamente 
ligada, mas devidamente separada e protegida, de modo a criar um sensação 
de campo, de protecção e segurança.
 A metrópole que alberga 1,400 famílias. Para cada família propõe, 
no mínimo, uma unidade de terreno, um parcela para cultivar, produzir e 
sustentar. A unidade depende do número de crianças na família. As parcelas 
estão pensadas para, depois de produzir, seguir para a indústria, e tem 
garagens, armazéns, estufas, estábulos, e locais de packing-distribution.
 Há várias tipologias de casas, e ambas estão preparadas para 
responder às necessidades dos inquilinos, isto é, tanto podem ser uma casa, 
um atelier, uma loja, uma clínica, uma galeria de arte, etc. Ou seja, há a casa 
profissional/laboratório, a casa de dimensão mínima/workshop, a casa de 
dimensão média e a casa de luxo.

A
A via de circulação rápida com monocarril integrado.
B
Zona das indústrias, entre a via de circulação rápida e a 
metrópole.
C
Zona de produção agrícola (árvores de fruta) e respectivos 
mercados e locais de consumo. Entre a indústria e as 
unidades agrícolas com casa.
D
Unidades agrícolas e respectivas casas. As escolas (grupos 
segregados de baixa altura) dentro dos terrenos agrícolas e 
zonas verdes. As crianças não têm o que atravessar a estrada.
E
Universidade e respectivos laboratórios de investigação. 
Zonas de entretimento e cultura: Planetário, Oceanário e 
Zoo. 
F 
Zonas de desporto: arena, pistas de atletismo, golf, ginásio, 
campos de basebol, integrados com um lago, Aeroporto, etc.

A B C D E F

Imagem 75      Diagrama 26

Imagem 76      Diagrama 27
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1949

The City in the Landscape 13

Ludwing Karl Hilberseimer (1885-1967) 

 
 The City in the Landscape, é  uma proposta para uma nova 
metrópole (para albergar 25,000 pessoas) e que se organiza a partir da 
disposição solar e dos ventos.
 O sistema de circulação funciona no interior da combinação dos 
superblocos, libertando as áreas exteriores para  o culto da agricultura e para 
os jardins públicos.   
 

A
Zona industrial. Oposta à zona de habitação. Para melhor 
controlar a poluição.
B
Via principal de circulação. Apresenta a possibilidade de 
albergar transporte ferroviário que divide a zona industrial 
da zona de comércio e de habitação.e liga às vias de acesso 
a respectivas zonas. Os acessos terminam em rotundas, 
elementos que permitem uma livre circulação de veículos 
prioritários e em serviço de urgência. 
C
Via de acesso à zona de comércio e à zona de habitação em 
forma de espinha.
D
Quatro grupos de edifícios para comércio, divididos em 
duas partes: uma parte contém lojas, bancos, galerias, 
exposições, etc.; a outra parte em forma de H contém 
escritórios. Apresenta um sistema de circulação autónomo 
e um parque de estacionamento integrado em cada grupo  
de edifícios.
E
Edifícios pedagogos, rodeados pelo campo. A distância 
percorríveis a pé. Sem perigo de cruzar com veículos.
F
Zona de habitação. Organizada em espinha. Módulo da casa 
em forma de L que forma um pátio privado. Todas as casas 
têm uma garagem.

ABCD

E

F

1951

Chandigarh 6

Le Corbusier (1887-1965)

 Chandigarh, é uma nova metrópole composta por um malha 
ortogonal, flexível para possíveis acrescentos. A malha surge para organizar 
os transportes e os blocos de betão e tijolo (800m x 1,200m), mas também  
para sectorizar zonas. 
 Entre os Sectores, há uma linha verde, que corresponde a um 
parque urbano. Cada Sector é composto por blocos: residências, comércio, 
escola e centros de saúde. Os blocos tem acessos restrcitos e específicos, quer 
aos automóveis, quer aos peões. A circulação de três tipos, uma hieraquia de 
estradas, acessos e passeios, onde compões sete fases (Vs) :

1
Auto-estrada que ligam a outras aglomerações;
2
Estrada principais;
3
Estradas de acesso rápido;
4
Estradas direccioandas para o comércio;
5
Circulação dentro do Sector;
6
De Acesso aos blocos de habitação;
7
Circulação para rickshaw, bicicletas, etc

 O plano está orientado para a “cabeça” o Capital Complex e para 
o Lago (sector 1).  O “coração” City Center (sector 17). Os “pulmões”, os 
espaços verdes. Os “braços”, Edifícios de Educação e de Cultura. E os “pés” 
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1955

The Cluster City (The Brutalism Manifest-Team X) 7

Alison (1928-1993) and Peter Smithson( 1923-2003)

 The Cluster City, é um padrão específico de “associações” que 
pretende agrupar várias fases de adaptação do indivíduo à comunidade e, por 
conseguinte, à metrópole, considerando a realidade definida pela “casa”, pela 
“rua”, pelo “bairro” e, por fim, pela “cidade”. Ou então, pela “construção 
isolada”, pela “aldeia”, pela “vila” e, por fim, pela “cidade”. 
 Este padrão de associações corresponde a diferentes escalas de 
habitação urbana, que pretendiam substituir o padrão proposto pela Carta de 
Atenas: “viver”, “trabalhar”, “recrear-se” e “circular”.
 The Cluster é um modelo para um estrutura urbana, que pretendia 
resultar de uma nova reflexão sobre a metrópole industrial. Para tal, era 
necessário reformular as formas de habitar, mas também influenciar o 
residente a adaptar-se de forma pontual e equilibrada aos novos métodos de 
produção, às novas formas de transporte e às novas formas de viver.
 A estrutura urbana, de geometria molecular, “random and 
scatter”, ou “life organism”, é a justaposição sucessiva, contínua e 
desagregada de blocos, que contêm casas, ruas, bairros e cidade. Adiciona 
um novo tipo de circulação e de agrupamentos sob a antiga e desvinculada 
metrópole. 

1957

Projecto Piloto para Brasília 4

Lúcio Costa (1902-1998)

 Brasília, é uma metrópole que se organiza em dois eixos, o eixo 
horizontal (Este-Oeste), que alberga as residências com os respectivos campos 
agrícolas, e o eixo vertical (Norte-Sul), que contém os restantes sectores 
políticos, económicos, culturais e sociais: centros cívicos e administrativos, de 
diversão, desportivos, e zonas industriais, armazéns e estação ferroviária:

A
Dois eixos de circulação rodoviária, que quando se cruzam 
originam uma plataforma de três níveis: a mais baixa para a 
circulação rodoviária, a intermédia para o estacionamento e 
a de cota mais elevada, para o sector bancário, comercial, de 
escritórios e para o sector de diversão, de cinemas, teatros, 
restaurantes, etc.

Eixo Este-Oeste:

B
Praça dos Três Poderes, um triângulo equilátero que instala 
na base a Casa do Governo e a Casa do Supremo Tribunal e 
no vértice  a Casa do Congresso.

C
Esplanada dos Ministérios é um parque verde que se estende 
desde o triângulo até à plataforma do cruzamento. Organiza 
a Cidade Universitária, a Catedral e os vários Ministérios: da 
Justiça, dos Transportes, de Minas e Energias, da Fazenda, 
da Defesa da Marinha e Comando da Aeronáutica. Do outro 
lado, os Ministérios: das Relações Exteriores, da Saúde, do 
Trabalho, da Ciência Tecnologia e Inovação, do Planeamento 
Desenvolvimento e Gestão, da Cultura, da Agricultura e 
Pecuária.  Todos com área privativa e de estacionamento.

D
Da plataforma de cruzamento até à Estação Ferroviária, 
um outro parque verde que instala a Torre das Estações 
Radioemissoras e de Televisão, a zona de Desporto, 
juntamente com o Observatório Meteorológico, Jardim 
Zoológico e Jardim Botânico.

E
A Praça Municipal que alberga a Câmara, a Sede da Polícia, 
o Corpo dos Bombeiros, o Estabelecimento Prisional, o 
Hospício, etc.

F
Por fim, a Estação Ferroviária e os sectores destinados a 
armazenamento e à instalação de pequenas indústrias. 

Eixo Norte-Sul:

G
A zona residencial é organizada por parcelas de forma 
quadrada. Apresenta uma zona agrícola e uma zona de 
serviços e garagens nas extremidades do eixo.
Entre as zonas de residência estão as igrejas, as escolas 
primária e secundária, o mercado, as lojas, o cabeleireiro, 
o café, etc. Junto da faixa de rodagem estão as estações de 
serviço e as paragens de transporte público.

H
A Embaixadas ao longo do eixo sul, entre a zona de mansões 
e a restante zona residencial.

I
Os cemitérios estão nas extremidades dos eixos. Evitam os 
cortejos na plataforma de cruzamento.
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1959-74

The New Babylon 11

Constant Nieuwenhuys (1887-1965)

 The New Babylon, é a visão de uma metrópole que contraria 
o falhanço da “cidade moderna”, caracterizada pelas quatro funções do 
planeamento urbano proposta no C.I.A.M de 1933: “living, working, 
transport, and recreaction”
 Para Constant, a metrópole não é uma máquina de viver, porque 
planear uma metrópole não é como pensar numa metrópole industrial, ou 
como um objecto funcional.   
 A Metrópole deve ser como uma paisagem verde, tecnológica e 
diversificada, sem arte, sem estilo que não corresponde a nenhum conceito de 
integração ou de formas culturais (Unitary urbanism).
 Unitary Urbanism defende uma intervenção flexível e deliberada, 
que pretende oferecer a liberdade de escolher a maneira como se vive na 
metrópole,  e a rotina que se adapta em qualquer situação, e a qualquer 
necessidade.
 Para tal, esta visão urbanística forma-se de acordo com os espaços 
de carácter social. A referência ao espaço social é vista como, forma de dar 
mais e melhor condições de vida aos residentes. 
 The New Babylon, divide de forma clara o que faz parte do espaço 
social e o que faz parte do tráfico e da produção industrial. De um lado, estão 
as residências e os espaços sociais, do outro estão as indústrias, as zonas de 
trabalho e as artérias de transporte. 
 A divisão é feita de forma vertical, com a intenção de libertar o 
piso térreo para a produção, e, em cima, concretizar a zona de socialização.
 A metrópole é uma estrutura descentralizada, partida, contínua 
e organizada por sectores que poderão alcançar uma extensão entre 5 a 10 
ha. Cada sector é constituído por vários pisos, por uma cobertura plana onde 
alberga uma pista de aeroporto e por campos desportivos. Devido à dimensão 
das infraestruturas, a luz e o ar que alimenta a metrópole é artificial.
 A razão de ser um planeamento linear e partido assenta na vontade 
de fornecer aos residentes e turistas a liberdade de percorrer o inesperado. 
Há apenas 15% de área residencial, o resto são espaços de carácter social, de 
variadas diversões.
 Vaguear pela rua é uma condição da visão. A rua não é entendida, 
apenas, como uma artéria de transporte, é também uma coleção de momentos 
sociais, de eventos públicos, tais como festivais, feiras, mercados ou mesmo 
demonstrações políticas. 

1966

Potteries Thinkbelt 10

Cedric Price (1934-2003) 

 Potteries Thinkbelt (PTb), é um projecto com o objectivo de 
substituir as abandonadas linhas ferroviárias das indústrias de cerâmica 
(Wedgwood, Spode e Minton), por um novo sistema de educação industrial. 
Um campus universitário, que pretende albergar 20,000 estudantes, através de 
Thinkbelt, que é um sistema de circulação e de partilha entre as universidades 
e as indústrias. 
 O sistema linear forma um triângulo com as extremidades em 
Pitts Hill, Meir e Madeley, que são as áreas de transferência, isto é, são os 
cruzamentos de linhas de circulação (ferroviária, rodoviária e aérea), ou linhas 
em que se instala a indústria:

Pitts Hill Transfer Area,  linha interna de circulação 
ferroviária e rodoviária. Está preparada para receber e 
desembarcar pessoas e mercadorias de forma rápida. 
Contém as indústrias juntamente com várias e flexíveis 
zonas de salas de aulas e de suporte ao ensino, responsáveis 
pela indústria. 

Meir Transfer Area, linha de circulação aérea que liga a 
rede PTb com a rede nacional e internacional. Contém 
as residências (com quarto/escritório) para os moradores 
temporários ou para os trabalhadores da indústria local. Têm 
acesso directo para as zonas comunitárias (locais públicos 
com a possibilidade de se dividirem de acordo com as 
necessidades).

Madeley Transfer Area, linha e cruzamentos de circulação 
interna ferroviária e rodoviária. Possibilita a troca de bens e 
de pessoas. Com um estrutura que acomoda zonas flexíveis 
para workshop. Contém, ainda, torres de habitação, parques 
para carros e um hotel.

 A universidade está localizada nos intervalos da circulação linear e 
em edificados abandonados. 
 As residências para estudantes, funcionários, professores e 
administradores estão localizadas nas imediações das faculdades, e são 
categorizadas por quatro tipos:  capsule, crate, battery e sprawl. 
 Assim, as unidades que se deslocam pelos carris (são de cinco 
tipos): 1- unidades de seminários, de uso conjunto com o circuito do autocarro 
ou então separadamente (para longas paragens); 2- unidades de self-teach, , em 
conjunto com circuitos abertos ou fechados; 3-unidades de armazenamento de 
informação e de equipamento; 4- unidade desdobrável e inflável, espaços de 
leitura, de conferências ou de demonstrações (aproximadamente 30 pessoas); 
e 5- unidade desdobrável por compartimento, que permite aumentar, fechar ou 
dividir os espaços.
 No total são 32,000 unidades portáteis e flexíveis que se podem 
mover de acordo com o sítio e com o tempo. O estudante pode deixar a casa 
de manhã e embarcar nas cabines de salas de aula e aprender enquanto viaja 
nas cabines até às fábricas ou então de regresso para casa.
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1995

Agronica - Weak Urbanization 14

Andrea Branzi (1938) 

 
 Agronica, é um modelo para um parque urbano, mas também para 
um jardim de produção agrícola.
 O campo na metrópole, a agricultura espalhada nos espaços 
públicos e os animais e hortas integrados na vida dos residentes cosmopolitas.
 Não é um modelo de substituição, mas um modelo de adição, um 
parque para e junto da metrópole, cidade, vila, aldeia, etc., integrado com o 
sistema de transportes para pessoas e para mercadorias.
 O parque de produção agrícola é uma grelha de pilares cilíndricos 
que servem de suporte para construções genéricas (weak and spread 
urbanization).
 Grupos de infraestruturas como telhados, paredes, painéis solares, 
antenas, pergolas, plataformas suspensas do chão, estábulos, sombreamentos, 
etc. que flutuam de acordo com as necessidades e com a transformação 
constante da sociedade:

A
Separação entre forma e tecnologia;
Banir a relação entre construção de tecnologias e a forma 
dos edifícios;
Banir a relação entre a electrónica e os produtos electrónicos;

B
Separação da forma e da função;
Os instrumentos electrónicos têm de ser flexíveis para ser 
transportados para qualquer sítio;
A função de um lugar não pertence a um significado (casa, 
escritório, fábrica, etc), mas a um software que altera 
lugares;
Software que especializa actividades em tempo real.

 O modelo é, assim, uma malha que estrutura funções de caráter 
intemporal. Tipologias em movimento servem de apoio, de transporte ou de 
armazém à cultura e produção agropecuária e criam diversos e espontâneos 
abrigos, espaços de lazer, de habitar e de trabalho. 
 

1972

Exodus, or the voluntary prisoners of Architecture
Lucas (Rem) Koolhaas (1944) 

 
 The Exodus, or the voluntary prisoners of Architecture, é um 
projecto para um corredor que divide a metrópole (Londres) em duas partes (a 
boa e a má).  
  Um corredor dividido em 10 praças-blocos, que pretendem definir 
uma nova ordem para a caótica e arruinada metrópole: a parte boa, que está 
excessivamente povoada, e a parte má, que está abandonada.

Área de Recepção
Depois de ultrapassar o muro, um espaço de espera, um 
lobby de boas vindas.
No terraço da Área de Recepção há umas escadas que dão 
acesso à Área Central.

Área Central
Os antigos edifícios oferecem residências temporárias aos 
recentes prisioneiros voluntários. Praça-bloco destinada 
para o período de adaptação e de treino para a entrada da 
nova ordem (corredor).

A Praça da Cerimónia
A praça preta. Que protege os residente do mundo exterior.

A Ponta do Corredor
A frente para a velha metrópole. Alguns edifícios da velha 
metrópole são incorporados, outros serão destruídos na 
nova ordem.

O Parque dos Quatro-Elementos
Dividida em quatro praças, por quatro diferentes pisos a 
diferentes cotas: Ar, Deserto, Água, e Terra.
Praça Ar com pavilhões que emitem cheiro e gases 
aromáticos para efeitos alucinantes.
Praça Desertos, reconstrução da paisagem do Egipto.
Praça Água, um lago com ondas.
Praça Terra, com montanhas.

A Praça das Artes
A zona industrial. Local onde os residentes se satisfazem 
com os objectos.
Três edifícios, um museu e duas escolas.

Os Banhos
Condensador social. 
A parte privada são celas individuais ou para grupos se 
exporem ou para experimentar novos comportamentos 
e diferentes desejos. A parte pública é definida por duas 
arenas para performance e pelos Banhos.

O Instituto de Transações Biológicas
Para emergências de estado físico e para crises de estado 
mental.
Dividido em quatro partes: Hospital, Três Palácios do 
Nascimento (do nascimento até à morte)  
Sendo o último destinado para o crucifixo, o local onde 
estão arquivados as bibliogafias dos residentes. Usados para 
planear o futuro.

O Parque de Agressão
Desporto de agressão. Uma área de recreação de desejos 
agressivos postos em confronto.
Duas torres: uma continua e infinita espiral e outra torre de 
42 pisos, juntas criam um campo magnético, um campo de 
batalha.

A Residência
Pequenos palácios. Para cada prisioneiro voluntário uma 
parcela de terreno para cultivo privado.
parcela de terreno para cultivo privado.
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Cronologia

Autor ProjectoData

3A

1A

2A

1B

2B

3B

4A

Owenite Village

Phalansthère

La Ciudad Lineal

The Garden City-The Three Magnets

The Satellite Town
  

Roadtown

La Cité Industrielle

Une Ville Contemporaine

The Polynuclear Metropolis

Plano Obus

Robert Owen

Charles Fourier

Arturo Soria y Mata

Ebenezer Howard

Raymond Unwin

Edgar Chambless

Tony Garnier

Le Corbusier

Erich Gloeden

Le Corbusier

1817

1847

1882

1898

1902

1910

1917

1922

1923

1930

1771-1858

1772-1837

1844-1920

1850-1928

1883-1940

1870-1936

1869-1948

1887-1965

1888-1944

_

4B

5A

5B
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Testemunho da Árvore para o Fruto

 
 Mas antes, começa por ser uma linha 
mestra (cor verde). Que se integra com a existente 
(cor negra). A criação da linha surge com a intenção 
de integrar o novo objectivo na vila de Arronches, 
mas também de abrir novas possibilidades de 
transitar e usufruir os espaços
 A linha mestra que circunda a vila e que 
liga às restantes aglomerações e por conseguinte às 
Metrópoles.
 No interior da linha mestra, há o rio Caia 
e a ribeira de Arronches, ambos são linhas de água 
que se cruzam com a linha mestra por três pontes: 
de Stª. Maria (A), Nova (B), do Crato (D) e o viaduto 
(E). A respectiva implantação e topografia desenha 
um “V”.

 No entanto, a estratégia de escolher 
Arronches decorre da intenção de desenvolver um 
contexto de Campo. Dar qualidade e criar atracções, 
para, por um lado, atrair pessoas e, por outro,  
revitalizar zonas com potencialidade.
 A Metrópole e o Campo devem crescer em 
sintonia. O Campo pode alimentar a Metrópole, assim 
como a Metrópole pode apoiar o Campo. 
 É fundamental, pensar que Campo é 
Campo,  e Metrópole é Metrópole, que ambos têm uma 
identidade específica. Mas a especificidade não pode 
servir de impedimento para desenvolver o Campo. O 
Campo não necessita de ser submisso, nem a Metrópole 
tem de ser sempre o centro das atenções/atracções.
 A Metrópole pode ser a “mente” e o Campo 
o “corpo”. A Metrópole pode focar-se em aperfeiçoar 
o Campo, assim como o Campo pode focar-se em 
estimular a mente. A mente precisa de um corpo para 
andar, assim como um corpo precisa de uma direcção.

 A proposta tem como o objectivo 
desenvolver a prática da agricultura em Arronches, 
através da integração de um modelo de cooperação.
Dar solo, água e sombra necessário para o cultivo da 
Terra.

 
 O que seria uma mente se possuísse 
vários corpos? Corpos espalhados pontualmente pelo 
território, com características e/ou identidades próprias, 
que mutua e colectivamente estimulassem a Mente?
Os corpos tornam-se satélites na órbita da Metrópole. 
Os satélite tornam-se centros, paragens, locais de estar, 
locais de viver, locais de consumo, locais de trabalho, 
imagens de referência, as vítimas.

 A importância de definir distância, e orientar 
as pessoas para os centros, os pontos de interesse ou os 
pontos de necessidade.
Controlar as distâncias significa melhorar a rede de 
fluxos e de transportes entre pessoas e mercadorias. É 
também criar um equilíbrio de facilidades, entre o que 
está perto e o que está longe.

Desenvolimento em Ponto, o Satélite Desenvolvimento em Linha, a Órbita

1A / 2A

3A

5A

1B

12B

2B/5B

4A

10A

11A

A B

Centro  

Distância  

Mapa 2

Mapa 1 / 2 / 3

Objectivo

“The Garden of Earthly Delights”

EixoMapa 4

V
AB

C

 A proposta com o objectivo de 
desenvolver a prática da agricultura implanta-se no 
“V”. Assim a linha transforma-se em dois corredores 
verdes unidos às pontes, com acessos para a vila.
 É necessário um perspectiva urbanística 
capaz de estabelecer as articulações em direcção às 
aglomeração e uma perspectiva arquitectónica capaz 
de reabilitar e sugerir novos programas e pontos de 
interesse.
 Há 3 razões urbanísticas: 1- é essencial 
libertar a vila da barreira física com o rio Caia 
e a ribeira de Arronches, através da criação e/ou 
reabilitação de vários acessos e passagens entre a 
vila e os canais de água; 2- é determinante marcar 
os pontos de interesse que surgem ao longo dos 
canais de água e que têem um distância específica 
e que marcam as respetivos momentos de interesse 
e características peculiares do terreno; e 3- é 
fundamental, através da topografia, da flora e da 
fauna, introduzir percursos entre os pontos.
 E há 2 razões Arquitectónicas: 1- a 
importância de reabilitar e adicionar, os elementos 
de referência existentes e outros pontos de 
interesse, para revitalizar e qualificar AC e BC; 
2- a pertinência de criar um conjunto de tipologias 

8B/9B/15B

Mapa 1
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separadas, mas interligadas, que permitem uma 
maior facilidade e acessibilidade que permita 
promover a agricultura em características extremas 
de topografia, como a terra dura e seca, resultante 
do clima árido e caloroso e da falta de água, pouca 
no Outono e inexistente no Verão. 
 Num todo, caracterizam o “v” como um 
parque verde, actualmente inexistente na vila.
Mas que, na verdade, está desenhado de acordo com 
uma  linha mestra que, no futuro, tornar-se-á “os 
pulmões” da vila.

A proposta deriva de vários pontos de interesse que 
surgem ao longo do rio e da ribeira 
 Esses pontos são as vítimas. Há outros 
pontos, adicionados, mais tarde, para complementar 
os existentes, que são os assassinos,. Juntos geram o 
enlace.
 A situação surge quando o usuário intersecta 
num deles, no enlace entre a vítima e o assassino (15): 
As vítimas são imagens de referência, equidistantes 
umas das outras. Elas representam momentos, 
elementos da flora ou construções simbólicas. Os 
assassinos são as novas intervenções, ainda que 
minimais, são o suficiente para criar a possibilidade 
ao utilizador de vivenciar o rio e a ribeira. As 15 
intervenções são construídas para e a partir do rio e da 
ribeira através do xisto de cor negra da zona, da oliveira 
e da figueira-da-índia. 

10B

11B Há um percurso marcado, mas de 
forma subtil, fácil de seguir e um outro percurso 
aleatório sem regras ou sem limites, talvez mais 
difícil de seguir. Ambos são simbólicos e procuram 
a autonomia do residente, num processo de procura 
e de deriva. No entanto, os pontos são assinalados 
pelo pavimento e muros de suporte de alvenaria de 
pedra retirados na margem dos canais de água, pelo 
arvoredo e plantação de oliveiras e romãzeiras, pelas 
sebes da figueira-da-índia e pela presença pontual 
da Figueira, uma árvore doce de aroma e de paladar.
 
 A direcção não é de todo recusável. Ainda 
que não tenhamos uma noção clara da caminhada, 
temos sim pontos de referência que nos habituam 
a visitar ou a observar. Assim, derivando pelos 
percursos, pequenos toques ou ritmos pautam e 
guiam de forma invisível onde posso e não posso 
pisar, caminhar, cultivar e repousar.

6A

7A

8A

16A

15A

9A

 Ou seja, pensar Arronches, como um 
possível lugar-centro que alimenta outros centros.
Isto é, um centro com produção e mercado para gerar 
um raio de consumo.
Usar o modelo dos jardins agrícolas, terras que possam 
ser cultivadas, produzidas e consumidas em e para além 
de Arronches.

Arronches está a 6 km dos Mosteiros
Arronches está a 10 km da Esperança
Arronches está a 21 km de Portalegre;
Arronches está a 25km da Barragem do Caia
Arronches está a 32 km de Elvas
Arronches está a 50 km de Badajoz (ES)
Arronches está a 100 km de Évora
Arronches está a 140 km da Barragem do Alqueva
Arronches está a 233 km de Lisboa
Arronches está a 320 km do Porto

 Arronches, distrito de Portalegre, é um 
concelho com três freguesias: Assunção, Mosteiros 
e Esperança. Possui serviços religiosos, cívicos, de 
educação, de alojamento, de segurança, de cultura, de 
desporto e de mercado.

13B

 Depois de instalados o parque e o jardim 
agrícola estima-se que a produção aumente e, para 
tal, é necessário criar uma órbita e guiar a produção, 
para a respectiva industrialização, distribuição e 
criação de locais de consumo. Criar a possibilidade 
da indústria crescer juntamente com o parque verde 
e agrícola.
 O “V” para além de acrescentar mais 
espaço público, também reforça a indústria.
 
 A produção está para a distribuição e 
consumo.  É importante assumir que, no futuro, 
depois da implantação do modelo de cooperação dos 
jardins agrícolas, o sistema rodoviário e ferroviário 
esteja a funcionar, de forma a transportar para as 
proximidades e para o Norte e Sul do país.
 A linha mestra (cor verde),  permite uma 
melhor transição e acesso às zonas industriais P1, 
P2, P3 e P4 e também à estação ferroviária. (cor 
vermelha)

6B / 7B

16B

3B/4B

Divisões Administrativas 

Intersecção  

Tipologia : Solo - Água - Sombra  

Mapa 3

Mapa 6 / 7

 A delimitação e marcação do percurso está 
em saber o que é domínio privado e que é público, 
assim como as esferas que se cruzam entre ambos. Eu 
pressinto o privado, logo, não preciso de uma ordem 
para que me descreva.

Tipologia do Solo é um sistema de tanques, que 
definem porções de terra (5m x 5m) ou (5m x 10m), 
mas também que permitem misturar vários tipos de grão 
de areia: grosso, médio e fino.
Tipologia da Água é um outro sistema de tanques, que 
armazena e distribui a água. Através da gravidade a 
água começa pelo Tanque-Mãe e desce para tanques 
comunitários, que, por sua vez, distribuem para as 
hortas por sistema de gotejador e/ou aspersores.
Tipologia da Sombra são pequenas intervenções que 
fornecem abrigo e fresco às temperaturas áridas e 
calorosas do Alentejo: uma para a água e outra para o 
fogo. São espaços com referência à minha viagem à 
Índia.

Mapa 3/7  a Fábrica

 Um sistema agrícola, sustentável de 
cooperação e de sensibilização à poupança de 
água, com a intenção de não perturbar o ciclo 
normal da água do Rio, isto é, não retirar, mas 
até repor. Através do sistema de tanques de água, 
que armazenam, distribuem para as hortas e 
sucessivamente para o Rio.
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Imagem 79

Mapa 1:
baseado nos mapas do livro, Grande Atlas Mundial, de, 
Franz Debenham e Francisco Vàzquez Maure,  
Selecções do Reader’s Digest. 
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Mapa 2:
baseado em PROT Alentejo, Sub-Sistema 

Unidades de Paisagem, entre a região do Alentejo

Charneca do Tejo e Sado

Concelho de Arronches Distrito de Portalegre

Montados Peneplanície do Alto Alentejo Zona de Mármores São Mamede e Terras de Nisa
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Mapa 3:
o Rio Caia e a Ribeira de Arronches, entre as aglomerções mais próximas;
a área de influência dos círculos de cor negra corresponde à dimensão populacional;
a cor vermelha corresponde à linha ferroviária, com respectivas Estações (actualmente desactivas).
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Mapa 4:
a Água: Rio Caia e a Ribeira de Arronches, 

Arronches, Alentejo
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Mapa 5:
a Topografia,

Arronches, Alentejo
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Mapa 4:
os Satélites, 

Arronches, Alentejo
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Mapa 5:
as Linhas, existentes de cor negra e indústria de cor cinza, 

a linha da proposta de cor verde
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os Serviços



1

Do Testemunho para o  Fruto!
O porquê do Fruto?

2

Como se deve ler o Fruto?



3

e tornou-se num Fruto, 
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 e o Fruto
~ 1 ~

 O Fruto corresponde à proposta final, que resultou da metodologia de pensamento 
e de  trabalho que se concretizou na construção da Árvore. Um processo conceptual onde 
a Semente, é o tema a problematizar, a Árvore a causa investigada e disposta e o Fruto a 
projecção do tema. O Fruto é, então, a aplicação prática da base teórica sobre um caso 
de estudo concreto num momento específico. No entanto, este processo pode ser infinito 
e contínuo. 

 O Fruto é infinito, porque a Árvore não tem limites, o que quer dizer, que o 
Fruto pode aumentar ou diminuir de conteúdo ou de simbolismos, de acordo com o 
número e a complexidade de autores que compõem a estrutura final da Árvore. Este 
limite, depende, apenas, do tempo, e das respectivas prioridades, que se assumiu para 
organizar a investigação teórica e a correspondente execução prática que resultou do 
que, em suma, se assimilou.
 Daí a existência do Testemunho, a última fase da metodologia da Árvore, que 
é uma fase que está em constante metamorfose, que acompanha o limite e o número 
de autores, o tempo de agenda e, por fim, que assume a síntese possível no momento 
presente resultante do grau de crescimento da Árvore. 
 As escolhas dos autores são subjectivas, mas também sugeridas pela discussão 
entre os intelectuais da área, pelo o orientador, professores e  colegas. Os autores são o 
sumo da proposta prática, são a síntese e a crítica da maneira como o contexto Campo 
e o contexto Metrópole têem sido pensados e abordados, são o suporte teórico e a razão  
construção  pessoal das razões que levaram a realizar “esta” proposta para Arronches, no 
Alentejo.
 O Testemunho são tópicos sob outros tantos tópicos, que se foram construíndo, 
alternando ou permanecendo, de acordo com as convicções ou, então, de acordo com a 
força simbólica de cada referência, de cada autor investigado.

 O Fruto também é contínuo, já que a proposta final poderá, ou não, pertencer 
a um outro tipo de desenvolvimento projectual, quer no contexto do Campo quer no 
contexto da Metrópole. Quer isto dizer, que no futuro, este Fruto ou esta proposta, poderá 
originar uma outra Árvore, uma outra base de pensamento, onde outros autores podem 
ser integrados, investigados e devidamente documentados, dispostos, comparados e 
registados como testemunho para desenvolver um outro Fruto ou uma outra proposta.
 As expressões Desenvolvimento em Ponto, o Satélite e Desenvolvimento em 
Linha, a Órbita surgiram a partir dos avanços e dos recuos da investigação. Não há 
uma melhor, nem uma pior solução, ou uma boa ou uma má aplicação, apenas, para 
já, há dois tipos de desenvolvimento projetcual que foram documentados, dispostos, 
comparados e testemunhados. Ambos têm características positivas e negativas, que 
dependem do contexto físico e temporal. Reconhece-se que o contexto físico remete 
para as características do território, dos materiais, etc., enquanto o contexto temporal 
remete para a questão cronológica – o momento – onde se insere, para a progressão do 
conhecimento ou do estado de espírito e de arte em que se vive.
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 Testemunho:
 Fruto, é a proposta de um Jardim das Delícias, um jardim público, florestal e 
agrícola, com água e sombra, para a vila de Arronches. 
 Os únicos jardins que existem na vila são de grama curta e de poucas árvores que 
estão cortadas simetricamente e à dimensão dos canteiros.
 Na proposta para o Jardim das Delícias, as árvores são encaradas como templos, 
não são penteadas, mas são protagonistas e templeficadas para criarem espaços. Há vários 
templos de árvores que variam de acordo com os momentos que vão surgindo ao longo do 
Rio e da Ribeira. Daí o nome das espécies das árvores, para a definição dos momentos.
 Estes momentos – as vítimas e o assassinos– são elementos da flora, tais como as 
árvores, as pedras, o rio e a ribeira, são entradas ou saídas para o jardim, são elementos 
ou construções simbólicas, são lendas que a paisagem memorizou ou são pontos de 
miradouro para a vila. A vítima é as existências e o assassino a respectiva valorização. 
 Desta forma criou-se um duplo percurso, um minimal e outro praticamente 
inexistente, que serpenteiam o Jardim das Delícias a concretizar, até alcançar as vítimas e 
os assassinos, remetendo, desta forma, para dois termos propostos, respectivamente, por 
John Hejduk e Bernard Tschumi, que se referiu atrás. 

1 Vítima: a Ponte Stª. Maria  (A)  Assassino:“a Porta do Plátano”

2 Vítima: as Quintas   Assassino:“a Praça da Figeira”

3 Vítima: a Casa    Assassino:“o Pátio da Figueira”

4 Vítima: a Fonte Santa   Assassino:“a Passagem da Figueira-da-Índia”

5 Vítima: as Capoeiras   Assassino:“a Porta da Figueira”

6 Vítima: a Barreira   Assassino:“a Espiral entre a Romãzeira e a Oliveira”

7 Vítima: a Pedra da Mentira  Assassino:“o Porta da Oliveira”

8 Vítima: as Pedras   Assassino:“a Porta das Canas”

9 Vítima: a Ponte do Crato (C)  Assassino:“o Anfiteatro da Figueira”

10 Vítima:  o Rochedo   Assassino:“as Piscinas de Pedra”

11 Vítima: a Passagem   Assassino:“a Porta dos Jardins Agrícolas”

12 Vítima:  a Tipologia Solo  Assassino:“os Jardins Agrícolas”

13 Vítima: a Tipologia Água  Assassino: “os Jardins Agrícolas”

14 Vítima: a Tipologia  Fogo  Assassino: “os Jardins Agrícolas”

15 Vítima: a Ponte Nova (B)  Assassino:“a Porta do Plátano”
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 A estes momentos (vítima versus assassino) foram associados, remetendo 
para a Divina Comédia, duas fotografias que revelam o “paraíso” e o “inferno”, que 
correspondem ao retrato por altura do Inverno-Primavera e do Verão-Outono, ao verde e 
ao amarelo, ao vivo e ao morto. Os diferentes momentos foram explorados e desenhados a 
escalas de aproximação que variam de acordo com a sua pertinência para a representação 
e com o grau de importância para o tema  em questão – a prática da agricultura. 
 Para a prática da agricultura, desenvolveu-se um assassino, para três vítimas que 
correspondem ao 12, 13 e 14.
 Assim, e de forma sistemática, as vítimas e os assassinos que não envolvam 
de forma directa com o tema principal – a prática da agricultura – são compostos pelas 
respectivas fotografias, planta e corte nas escalas 1.1000 e 1.200. 
 Os momentos que estão envolvidos directamente com o tema - 12, 13 e 14 -, 
são compostos por uma fotografia, do Verão-Outono*, plantas, cortes, perspectivas e 
colagens nas escalas 1.1000, 1.500 e 1.100.
  Foi necessário romper com uma leitura clássica e reformular uma maneira de ler 
e ver a dissertação, com o propósito de fornecer ao leitor a possibilidade de analisar, em 
simultâneo, a Árvore e o Fruto, isto é, os autores e as referências com os mapas, com a 
estratégia de implantação, juntamente com as respectivas vítimas versus assassinos.
 Os mapas, em folhas de esquiço, sobrepostos, servem para entender o 
desenvolvimento morfológico de Arronches no seu território, os pontos/satélites e 
as linhas/órbitas, assim como as razões urbanísticas e arquitectónicas que levaram a 
realizar a proposta.  
 As vítimas versus assassinos estão organizados e sistematizados como um 
arquivo, devidamente enumerados do 1 ao 15, correspondendo a duas sequências lineares 
que se apresentam nas plantas AC e BC.  Estes dois eixos constituem os dois braços 
do “V”, descritos no Testemunho e representados à escala 1.1000, que corresponde ao 
desenvolvimento global do projecto.
 As plantas  AC para Ribeira de Arronche e BC para o Rio Caia, são  folhas 
desdobráveis e encontram-se depois das vítimas versus assassinos, na parte final da 
dissertação, antes da síntese.
 

*
Não há registos fotográficos 
referentes à altura Inverno-
Primavera.
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Imagem  87

Diagrama 30:
15 Vítimas versus 15 Assassinos 
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1Vítima:   a Ponte Stª. Maria  (A) 
Assassino: “a Porta do Plátano”

Vítima:    as Quintas   
Assassino: “a Praça da Figeira”

Vítima:  a Casa  
Assassino: “o Pátio da Figueira”

Vítima:   a Fonte Santa
Assassino: “a Passagem da Figueira-da-Índia”

Vítima:   as Capoeiras
Assassino: “a Porta da Figueira”

Vítima:   a Barreira
Assassino: “a Espiral entre a Romãzeira e Oliveira”

Vítima:  a Pedra da Mentira
Assassino: “o Porta da Oliveira”

Vítima:   as Pedras
Assassino: “a Porta das Canas”

Vítima:  a Ponte do Crato (C)
Assassino: “o Anfiteatro da Figueira”

Vítima:   o Rochedo
Assassino: “as Piscinas de pedra”

Vítima:   a Passagem
Assassino: “a Porta dos Jardins Agrícolas”

Vítima:   a Tipologia Solo
Assassino: “os Jardins Agrícolas”

Vítima:   a Tipologia Água
Assassino: “os Jardins Agrícolas”

Vítima:   a Tipologia Fogo
Assassino: “os Jardins Agrícolas”

Vítima:  a Ponte Nova (B)
Assassino: “a Porta do Plátano”
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Imagem  88

Fotografia 1:
do Inverno-Primavera
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Imagem  89

Fotografia 2:
do Verão-Outono
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Vítima:

Ponte de Santa Maria de construção em betão e granito cinzento, rodeada de Plátanos. Corresponde à letra A.
A ponte é uma das pontas do “V”, um elemento de ligação para a cidade de Portalegre, a Oeste e vila de
Campo-Maior, a Este.

Imagem  90 

Planta 4: 
da Ponte Stª Maria (A) para a Porta do Plátano
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Imagem  91

Corte 1

Assassino

Propõe-se a reabilitação de duas escadas existentes nas extremidades da Ponte, de granito cinzento e entre os 
Plátanos. 

As escadas tornaram-se a porta de entrada e/ou de saída. 
Abaixo da Ponte idealizou-se a possibilidade de cruzar a Ribeira, através da reposição aleatória de pedras pelo 

leito do canal de água. 
E assim se criou “a Porta do Plátano”.
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Imagem  92

Fotografia 3:
do Inverno-Primavera
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Imagem  93

Fotografia 4:
do Verão-Outono
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Imagem  94  

Planta 5: 
das Quintas para a Praça da Figueira

Vítima

As traseiras das Quintas são os alçados para a Ribeira. Entre as Quintas e a Ribeira há coisas legais e ilegais.
Há cercas e “esquemas” de rega que puxam a água do Inverno-Primavera, e há muros de alvenaria de pedra que 
delimitam o que é privado para o que é público.
O sinistro é um sinal de falta de orientação, organização, estima e intelecto.
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Imagem  95

Corte 2

Assassino

Reabilitaram-se as cercas e os muros, que delimitam o privado do público, para criar um percurso. 
O percurso tornou-se numa rua, que oferece outro alçado ao sinistro. O percurso/rua começa/termina na Ponte 

de Stª Maria até alcançar o Eucalipto. O Eucalipto é a maior árvore da Ribeira, mas também o local onde se 
estabelece uma vista intrigante para a Vila. Aqui criou-se uma praça que articula com a rua e com as quintas. 

Plantou-se uma Figueira que guia o caminhante pela deriva, mas que também lhe dá sombra, quando as 
temperaturas são extremas, e fruta, para acompanhar o descanso e a fruição da vista para a vila. 

E assim, se criou “a Praça da Figueira
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Imagem  96

Fotografia 5:
do Inverno-Primavera
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Imagem  97

Fotografia 6:
do Verão-Outono
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Imagem  98  

Planta 6: 
da Casa para o Pátio da Figueira

Vítima

Casa de três volumes com duas pocilgas. A Casa flutua pelo caudal da Ribeira e oferece vista para o alçado 
oeste da Vila. Está junta da Fonte Santa. A casa possui um sistema antigo de rega que servia outrora o terreno 
e os serviços de higiene do inquilino. O terreno é agora cultivado por outro alguém. A casa é uma construção 
de alvenaria de pedra, rebocada de branco por dentro e por fora. A cobertura é uma estrutura de madeira 
com revestimento tradicional, de telha de Marselha. Ou, que outra foi. Agora está abandonada, destruída e 
vandalizada.
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Imagem  99

Corte 3

Assassino

Reabilitou-se a Casa, para se tornar num alojamento e numa cozinha comunitária, com o objectivo de servir o 
Jardim das Delícias. Das pocilgas fez-se um quarto. Nos 2 volumes da extremidade, outros 3 quartos, todos, 

com acesso para o exterior e para o volume do meio. 
O volume do meio é público: com a sala de estar, a cozinha e a lareira.

Entre os volumes e as antigas pocilgas, desenhou-se um pático para regularizar as geometrias e receber o 
percurso. No meio do pátio plantou-se a segunda Figueira, para a sombra, para a vista e para o fruto.

E assim, se criou “o Pátio da Figueira”.
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Imagem  100

Fotografia 7:
do Inverno-Primavera
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Imagem  101

Fotografia 8:
do Verão-Outono
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Imagem  102 

Planta 7: 
da Fonte Santa para a Passagem da Figueira-da-Índia

Vítima

A Fonte Santa é uma das 7 fontes de Arronches. Na primeira observação, não tem qualquer interesse. Mas 
apresenta a curiosidade de estar implantada numa linha de água, em direcção à Ribeira. Nessa linha de água, há 
um percurso de oliveiras. Desenha algo simbólico a caminho da fonte. 
A fonte é de alvenaria de pedra e está escondida debaixo de terra. Para a alcançar é necessário acompanhar uma 
sebe longa e alta de forasteiras Figueiras-da-Índia.  
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Imagem  103

Corte 4

Assassino

Destruiu-se para construir. Mudou-se só a estética. A forma é minimal e procura as existências. O material 
mudou-se para o betão, para assumir uma clara distinção, entre o que já não faz parte do antigo.

 Deixou-se a fonte debaixo de terra, “para quem acha que o intelecto está em ir ao fundo da terra/questão, em 
busca de água/sabedoria”. (Jaisalmer, Rajasthan, Índa, 2016-17)

Da fonte gerou-se uma linha, a partir  da geometria de implantação das longas e altas Figueiras-da-Índia, em 
direcção às antigas Capoeiras e ao novo Miradouro, em suma, em direcção à Vila, pela Ribeira.

E assim, se criou “a Passagem da Figueira-da-Índia”.
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Imagem  104

Fotografia 9:
do Inverno-Primavera
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Imagem  105

Fotografia 10:
do Verão-Outono
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Imagem  106  

Planta 8: 
das Capoeiras para a Porta da Figueira

Vítima

As Capoeiras são um conjunto (des)ordenado de pocilgas e de galinheiros que, por ordem política local e por 
constituírem um crime à higiene pública, foi ordenado abandonar. As pocilgas e as capoeiras tornaram-se peças 
abandonadas de uma quinta abandonada (ao Triunfo dos Porcos, de George Orwell, 1945), de chapa enferrujada, 
de plástico derretido e de madeira podre.
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Imagem  107

Corte 5

Assassino

Para as Capoeiras, desenhou-se uma Porta de entrada e/ou de saída para a Ribeira, em direcção à Fonte Santa ou 
à Vila. 

A Porta é, também, um miradouro para a Serra de São Mamede, no sentido Norte, junto das freguesias dos 
Mosteiros e da Esperança. Para a sombra, para vista e para a fruta, plantou-se a terceira Figueira.

E assim, se criou “a Porta da Figueira”.
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Imagem  108

Fotografia 11:
do Inverno-Primavera

104



Imagem  109

Fotografia 12:
do Verão-Outono
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Imagem  110  

Planta 9: 
da Barreira para a Espiral entre a Romãzeira e a Oliveira

Vítima

A Barreira é um muro de alvenaria de pedra rebocado com argamassa. É sinistro, arredondado, sem simetrias, 
pequeno e longo. Rasga e desce o terreno em direcção à ribeira. A meio do muro, há um portão de 70 cm de 
largura e 1 metro de altura. O portão, de ferro enferrujado, abre e fecha para uma Terra de ninguém. Para 
alcançar o portão é preciso saltar: descer e subir as rochas de granito que descem juntamente com o muro
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Imagem  111
Corte 6

Assassino

Duplicou-se o muro original. ‘Rodou-se’ a cópia do muro a 90º e, por fim, dispôs-se o mesmo, de forma a ficar 
paralelo com o já existente . Criou-se uma espiral de passagem, um género de portal, que abre para dois mundos 

paralelos. De um lado, plantaram-se árvores de frutos vermelhos, doce e aromática, do outro  árvores típicas, 
verdes e amargas

 - a Romãzeira e a Oliveira. 
E assim, se criou “a Espiral entre a Romãzeira e a Oliveira”. 
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Imagem  112

Fotografia 13:
do Inverno-Primavera
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Imagem  113

Fotografia 14:
do Verão-Outono
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Imagem  114  

Planta 10: 
da Pedra da Mentira para a Porta da Oliveira

Vítima

A Pedra da Mentira é uma grande rocha de granito suspensa. E é uma lenda: Quem subir à Pedra e disser uma 
mentira, vai cair e ser levado pelas águas da Ribeira. 
Sem água, a Pedra da Mentira jaz no nada. Perdeu o efeito místico e o direito de pertença.
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Imagem  115

Corte 7

Assassino

Propõe-se uma praça com um banco, em direcção à Mentira. Procura-se
 rejuvenescer a imagem da Pedra como um símbolo de orientação da Vila. Marca-se uma Porta, para relembrar 

que antigamente existia uma, na Rua das Portas do Rio, de entrada e saída do Castelo.  
O desenho do banco é curvo e circunscrito pela Pedra da Mentira. 

Do banco para a Ribeira plantam-se Oliveiras para reforçar o misticismo e a sombra.
E assim, se criou a “Porta da Oliveira”. 
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Imagem  116  

Planta 11: 
das Pedras para a Porta das Canas

Vítima

As pedras são um conjunto de peças de granito, afastadas e dispostas de forma regular pela Ribeira. Elas 
permitem a passagem pedonal, mas também a livre circulação da água.
Da Vila, para alcançar as Pedras, é necessário percorrer um caminho estreito e em zig-zag entre terrenos 
privados. O caminho é público, mas não aparenta.
Do outro lado, depois das Canas e das Pedras, é terra de ninguém: não há nada.
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Imagem  117

Corte 8

Assassino

Propõe-se um novo traçado para o caminho. Pavimento em xisto negro, retirado directamente da ribeira e 
disposto sobre a gravilha. Assim, assinala-se a distinção entre o que é público e o que é privado. E de forma 

minimal, assinala-se um percurso em direcção à terra do nada.
 Das Canas abre-se uma Porta.

E assim, se criou “a Porta das Canas”
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Imagem  118

Fotografia 15:
d Inverno-Primavera
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Imagem  119

Fotografia 16:
do Verão-Outono
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Imagem  120  

Planta 12: 
da Ponte do Crato (C) para o Anfiteatro da Figueira

Vítima

A Ponte do Crato (C) é a mais antiga das três pontes. Como o nome indica, fazia parte de uma rota entre o Crato 
e Arronches. 
A ponte sofreu e tem vindo a sofrer inúmeras transformações e manutenções. No entanto, continua com 
aparência do sistema constructivo Romano.
Esta zona acolhe o cruzamento do Rio e da Ribeira, criando uma bacia larga e profunda.
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Imagem  121

Corte 9

Assassino

Propõe-se um anfiteatro em direcção à Ponte do Crato. Umas escadas, largas e circulares com a mesma 
geometria da praça da Pedra da Mentira. O círculo é marcado por um pavimento de xisto negro retirado do Rio e 
da Ribeira e desenhado de acordo com a implantação das Oliveiras existentes, que, por coincidência, geram um 

pentágono.  
Entre o pentágono e o círculo de xisto negro há um banco que acompanha o limite do círculo, mas que também 

abraça a quinta Figueira, para a sombra, para a vista e para o fruto. A quinta Figueira marca assim o fim, ou 
o início, de um segundo percurso, que apenas oferece ao caminhante uma presença de orientação. Liberta o 

caminhante para divagar pelo Jardim das Delícias, sem sentir a presença de uma direcção obrigatória.
E assim, se criou “ o Anfiteatro da Figueira”. 
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Imagem  122

Fotografia 17:
do Inverno-Primavera
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Imagem  123

Fotografia 18:
do Verão-Outono
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Imagem  124  

Planta 13: 
o Rochedo para as Piscinas de Pedra

Vítima

O Rochedo é uma massa de rocha de granito talhada, deslocada, partida e aberta. São gigantes paredes e um 
longo chão que seguem ao longo do caudal do Rio. As marcas de erosão, feitas pelo tempo e/ou pelo Homem, 
são diversas e apresentam formas complexas. Dão a percepção de movimento, que varia através do nosso 
posicionamento e das intermitências entre luz e sombra. Num todo, geram espaços naturais que não foram 
pensados nem programados.
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Imagem  125

Corte 10

Assassino

Propõem-se várias piscinas ao longo da massa de granito, para aproveitar os espaços formados pelas cicatrizes 
e pelas marcas da erosão. De um lado, pequenas marcações de acesso, 1, 2 ou 3 degraus, aqui e ali, de modo 
a facilitar a passagem em sítio de difícil acesso. Do outro, a continuação de um percurso pavimentado com a 

pedra de xisto negro retirada do Rio.
E assim, se criaram “as Piscinas de Pedra”.
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Imagem  126

Fotografia 19:
do Inverno-Primavera
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Imagem  127

Fotografia 20:
do Verão-Outono
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Imagem  128  

Planta 14: 
o a Passagem para a Porta dos Jardins Agrícolas

Vítima

A Passagem é um outro caminho, pouco marcado e talvez nunca usado, que segue a implantação de uma cerca 
que delimita uma propriedade privada.
O caminho liga o Rio a um percurso entre quintas. O percurso é de areia e mistura-se com o descampado. Ele 
une a Pedra da Mentira à Ponte Nova (B) e outras quintas.
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Imagem  129

Corte 11

Assassino

Propõe-se reforçar esta passagem, como uma intenção urbanística geradora de futuros planeamentos urbanos. 
Numa ponta, junto ao percurso, um local para estacionar o carro. Na outra ponta, uma Porta.

Esta Porta introduz o Rio, mas também o acesso aos Jardins Agrícolas. Avança-se para a família de tipologias: 
do Solo, da Água e do Fogo.

E assim, se criou “a Porta dos Jardins Agrícolas”. 
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Imagem  130

Fotografia 21:
do Verão-Outono
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Imagem  131

Planta 15:
da Tipologia do Solo para os Jardins Agrícolas
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Imagem  132

Fotografia 22:
Arredores de Varanasi, Uttar 
Pradesh, Índia, 2016-17
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Planta 16: 
da Tipologia Solo para os Jardins Agrícolas

Vítima

A Tipologia do Solo, é o primeiro elemento crucial para a prática da agricultura. 
Implanta-se entre a cota do Rio e a cota 270. 

Assassino

Faz parte de um conjunto de tanques para o tratamento do Solo, que oferecem ao inquilino várias possibilidades 
de fazer agricultura não prejudicando o ciclo normal do Rio, da flora e da fauna.
O conjunto de tanques é desenhado através de uma malha de 5mx5m. 
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Corte 12

Uma medida que, segundo as proporções das Hortas Pedagógicas de Guimarães, que nos serviram de referência, serve para alimentar 
uma família de 4 a 5 elementos.

Propõe-se uma estrutura de tanques que se molda ao terreno, inspirada pelo sistema de tanques agrícolas nos arredores de Varanasi, 
Uttar Pradesh, Índia.

A estrutura de parcelas agrícolas está dividia em 4 pontos. Esses pontos são espaços comunitários, compostos pelos tanques de água e 
armazéns para arrumos de utensílios, de comida, etc.

O tanque permite ao inquilino misturar os vários tipos de solos: areia de grão grande, médio e fino, sem os perder por processos de 
erosão. Os muros dos tanques, são de alvenaria de pedra de xisto negro, retirado do Rio, com acabamento, na face superior, em cal.

Os muros têm 60 cm de altura, o suficiente para servir de assento, para as horas de lazer e descanso, mas têm também a altura 
suficiente para se saltar, subir e descer entre as parcelas dos vizinhos. Pontualmente, há devidos acessos para facilitar as subidas.

 Os muros têm uma largura de 80 cm, com o objectivo de serem percorríveis. Isto é, para as pessoas que percorrem, trata-
se de um jardim. Eles têm largura suficiente para acolher um sistema próprio de rega e uma estrutura de ferro, ambos escondidos entre 

a alvenaria. 
A estrutura ferro possibilita construir uma estufa ou um viveiro. 

 E assim, se criou o Solo, o primeiro passo para “os Jardins Agrícolas”.
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Fotografia 23:
do Verão-Outono
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Planta 17: 
da Tipologia Água para os Jardins Agrícolas

Vítima

A Tipologia da Água, está implantada num morro à cota 280. 

Assassino

Propõe-se outro sistema de tanques, mas de distribuição de águas para os tanques do Solo.
 A Água é o segundo elemento crucial para se fazer agricultura. Para tal, é necessário criar um sistema que 
recolhe, armazena, distribui e por fim recicla a água.
Criou-se um sistema entre tanques comunitários de água geridos por um Tanque-Mãe. O Tanque-Mãe é um 
reservatório de água, mas também um espaço de estar e de sombra. É este que recolhe, armazena e distribui, por 
força da gravidade, a água para os restantes tanques comunitários.
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Corte 13

Propõe-se um Tanque-Mãe que é inspirado pela visita à Torre de Sombras de Le Corbusier, 1957-65, 
Chandigarh, Haryana, Punjab Índia. 

A estrutura absorve a luz solar de forma indirecta e em três alturas específicas do dia: uma parte de manhã, 
uma parte ao meio dia e outra parte à tarde. Coincidem com Este, Sul e Oeste, deixando em aberto o alçado 
correspondente a Norte. Assim, o interior está sempre fresco, porque o espaço não está exposto ao Sol e, as 

poucas vezes que recebe luz solar, não tem tempo de absorver o calor para o interior. 
O Tanque-Mãe parte do mesmo princípio. Começa por ser um quadrado, com um pilar ao centro, tal como uma 

árvore, que segura a cobertura. As paredes são substituídas por uma estrutura delgada, que apenas serve para 
controlar a luz, o calor, o acesso e as passagens.

O pavimento é de pedras de xisto negro e estrutura em betão, de cofragem em madeira.
Com o tempo o betão assume a cor do ambiente e torna-se num espaço apoderado pela Natureza.

E assim, se criou a Água, o segundo passo para “os Jardins Agrícolas”.

137

1.5

2.1



Imagem  138

Perspectiva 3:
da Tipologia Água para os Jardins Agrícolas
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Fotografia 24:
Torre das Sombras,
Le Corbusier, Chandigarh, 
Haryana, Punjab, Índia, 
2016-17
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Fotografia 25:
do Verão-Outono
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Planta 18: 
da Tipologia do Fogo para os Jardins Agrícolas

Vítima

A Tipologia do Fogo é o terceiro elemento que compõe o sistema dos Jardins Agrícolas.
Está implantado num morro, que pertence à cota 280, a mesma cota da Tipologia Água.

Assassino

Propõe-se um altar para a paisagem, inspirado no jardim Bada Bagh, Jaiselmer, Rajasthan, Índia. 
Um espaço coberto e aberto para receber o Rio. De dia fornece sombra e de noite oferece abrigo. 
Como na típica casa alentejana, a tipologia Fogo, o espaço é desenhado em torno de uma lareira, para dar a 
possibilidade aos caminhantes ou aos agricultores de cozinharem a comida e aquecerem-se nas alturas mais 
frias.
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Corte 14

 Começa por ser uma planta com a forma de um quadrado e, tal como na Tipologia Água, apresenta apenas um 
pilar que sustem uma cobertura de duas águas. A inclinação das águas é diferente e cada uma delas protege uma 

altura específica do sol, para criar sempre sombra de manhã e de tarde.
O altar desenvolve-se em dois tipos de degraus de diferentes alturas. O de cima, para observar a vista para o 

Rio, e o de baixo para aproveitar o espaço interior da lareira. A construção é de betão, revestida por tijolo de cal 
e argila da zona.   

O interior é exposto ao exterior, para receber a lareira. Materializa um pátio escondido entre o altar e a cobertura 
inclinada. As paredes que recebem as vigas do pilar são mais baixas no pátio interior, com o objectivo de 

receber a luz da manhã, 
mas também para possibilitar a vista para o lado Norte e Este, para a Serra de São Mamede.

E assim, se criou o Fogo, o terceiro passo para “os Jardins Agrícolas”. 
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Imagem  143

Perspectiva 4:
da Tipologia do Fogo para os Jardins Agrícolas
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Fotografia 26:
Bada Bagha, Jaisalmer, 
Rajasthan, Índia, 2016-17
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Fotografia 27:
do Verão-Outono
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Planta 19: 
da Ponte Nova (B) para a Porta do Plátano

Vítima

Ponte Nova, de construção em betão e granito amarelo e cinzento, rodeada por Plátanos. Corresponde à letra B.
A ponte faz parte do Itinerário Principal 2 de ligação a Portalegre, a Oeste, e a Elvas, a Este.
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Corte 15

Assassino

Propõe-se um Porta de entrada e/ou saída para o Rio. Através da introdução de duas escadas, entre os Plátanos e 
em cada lado do Rio.

E assim, se criou a “Porta do Plátano”.
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Planta 20:
da Ribeira de Arronches, AC

1
a Ponte de Stª. Maria (A)
a Porta do Plátano
2
as Quintas
a Praça da Figueira
3
a Casa
o Pátio da Figueira
4
a Fonte Santa
a Passagem da Figueira-  
   da-Índia
5
as Capoeiras
a Porta da Figueira

6
a Barreira
a Espiral entre as
   Romãzeiras e as Oliveiras
7
a Pedra da Mentira
a Porta da Oliveira
8
as Pedras
a Porta das Canas
9
a Ponte do Crato (C)
o Anfiteatro da Figueira
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Planta 21:
do rio Caia, BC

8
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a Portas das Canas
9
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11
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a Tipologia Solo
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a Tipologia Fogo
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 Era uma vez uma Terra, uma Terra dividida em duas partes: a boa parte e a má 
parte. Rapidamente os habitantes da má parte fugiram para a boa parte. A má parte ficou 
abandonada 2.

 Na pintura de William Wyld, Kersal Moor, 1806, entende-se que há duas 
Terras distintas e individuais, uma que cresce e outra que estagnou. No horizonte e 
representada por uma névoa poluente, está a Metrópole, que aparenta estar sempre a 
crescer. Contrapondo-se ao horizonte e em primeiro plano, está o Campo representado 
por uma paisagem verde e tranquila, que aparenta estar estagnado.
 As cidades cresceram, estenderam-se e fragmentaram-se, tornando-se estruturas 
multifuncionais de grande dimensão3. Os campos estagnaram e foram abandonados num 
“Adeus, ó Terra, Adeus linda serra, De neve a brilhar, Adeus aldeia, Que eu levo na 
ideia, De nunca mais voltar”4.

 “a cidade muitas vezes lá de longe 
chama-os, persegue-os até aos sonhos, 

para empregar na indústria, nas obras de 
carácter urbanístico, no comércio e na 

força pública”1.
 

José Luís Pinto Machado, 1965

Mas

 Síntese

2

KOOLHAAS, Rem, MAU, 
Bruce. S,M,L,XL. New York: 
The Monacelli Press, 1995.

1

MACHADO, José Luís Pinto. 
Alguns problemas do mundo 
rural português. Lisboa: 
CEUHEDP, 1965.

3

MARQUES, Teresa. Dinâmicas e 
desafios territoriais-Documento 
de Enquadramento Preliminar. 
2005.
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Por Gustave Doré

MILTON, John.  Conceição G. 
Sotto Maior.  O Paraíso Perdido. 
Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 
1667, p.339.
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William Wylf,
Manchester from Kersal Moor, 
1806-89 

Obtida em, https://www.
royalcollection.org.uk/
collection/920223/manchester-
from-kersal-moor, consultado em 
25 de Setembro, 2017.
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4

DOMINGUES, Álvaro, Vida no 
Campo. Porto: Dafne Editora, 
2011, p. 24.  



 A Terra boa e a Terra má de outrora casaram-se, estão agora, de relações cortadas 
(para a composição pessoal das ilustrações de Gustave Doré). 
 O pobre e o bruto campónio não teimam em reconciliar-se com a culta e 
contemporânea citadina. 
 O país – Portugal – “litoralizou-se” 3, urbanizou-se e sucessivamente densificou-
se no litoral. Este processo deveu-se à industrialização e a matrizes de povoamento 
expansionistas, ao assentamento de um elevado número de pessoas educadas, civilizadas, 
dinâmicas de espírito culto e ao avanço industrial e tecnológico, da educação e da cultura, 
da saúde e da higiene, dos serviços, etc., que se concentraram na faixa costeira.
 Simultaneamente, o interior estagnou ou, por outra, sem visão, sem inovação 
e sem tendências positivas de povoamento, carente de planeamento e de raciocínios 
educados, cultos, experientes e jovens, vai sofrendo drásticas mudanças e transformações 
na paisagem, culminando no êxodo rural e na extinção da prática da agricultura. 
 Porém, não há Terras boas, nem há Terras más. A Terra é e será sempre um dos 
principais problemas que se impõem ao planeamento e à construção do território.
 Há um estigma social e industrial que cresceu e cresce, e que separou e separa o 
contexto do Campo do contexto da Metrópole.

 No entanto, quer o campónio, quer a citadina, trabalham a Terra, mas de forma 
distinta e individualizada.
 A presente Dissertação de Mestrado quer ligar as duas Terras, quer responder 
ao distúrbio de comunicação e de funcionalidades entre partes, quer ser uma resposta à 
necessidade de pensar, planear e construir um todo, para terminar com os preconceitos e 
as respectivas conotações negativas. 
 As partes deixam de existir para se pensar em construir uma reflexão e uma 
proposta que aborde o território como um todo, tal como em Buon Governo, de Ambrogio 
Lorenzetti, 1338-39.

 Através de um pensamento geral, que procura actuar num contexto particular, 
a dissertação começa por estabelecer uma metáfora a partir do tríptico The Garden of 
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Por Gustave Doré

MILTON, John.  Conceição 
G. Sotto Maior.  O Paraíso 
Perdido. Rio de Janeiro, 
Edições de Ouro, 1667, p.95.
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Eartlhy Delights, de  Hieronymus Bosch,  1503-15. Assume-se, a partir dele, uma reflexão 
crítica sobre o conflito entre duas terras distintas e individuais: o Campo e a Metrópole. 
 O tema da agricultura surgiu associado a uma intenção de ligar as duas Terras;
de pensar agricultura como um instrumento para gerar actividade productiva e social, 
capaz de contribuir para um crescimento equilibrado entre urbanizações, isto é, um 
desenvolvimento mútuo e colectivo entre Campo e Metrópole.
 A potencialidade de um Estado está no saber dominar o território, na arte de 
trabalhar a Terra, a Água e o Clima, para deles colher os frutos. Está na arte de distribuir 
logicamente as funções, os programas, as actividades e os residentes pelo território.
 O Campo e a Metrópole têm uma identidade e uma personalidade que as define 
como tal, que é importante manter, mas isto supõe sincronizar as tarefas entre eles: o Campo 
precisa de pessoas, de intelecto e educação, de tecnologia e laboratórios. A Metrópole 
precisa de terra, de espaços verdes, de mantimentos que podem ser produzidos e criados 
em território nacional. 
 

 A dissertação parte do pressuposto que o Campo deve alimentar a Metrópole, 
assim como a Metrópole deve intelectualizar o Campo.

 Para avançar no conhecimento implementou-se uma metodologia que se definiu 
como a Árvore. O objetivo principal era documentar um debate teórico, lançado a partir de 
dois trabalhos pessoais e académicos que exploraram o tema da Agricultura. 
 A narrativa desenvolvida ao longo da investigação prosseguiu comparando as 
alternativas recorrendo a vários autores de várias áreas, que abordaram o problema do 
conflito entre o Campo e a Metrópole. 
 Identificaram-se, assim, dois cenários, dois tipos de desenvolvimento morfológico 
das aglomerações, que foram dispostos em duas Árvores: considerando – Campo é 
Metrópole e Metrópole é Campo – que crescem e desenvolvem-se em sintonia: o 
Desenvolvimento em Ponto, o Satélite, e o Desenvolvimento em Linha, a Órbita.
 Por fim, testemunharam-se as vantagens de cada forma de desenvolvimento, para 
se criar um programa e um guia para executar num contexto particular: o de Arronches, no 
Alentejo.
 A primeira Árvore explora  o Desenvolvimento em Ponto, o Satélite, que sugere 
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O contexto de Metrópole

Por Ambrogio Lorenzetti, Il Buon 
Governo, 1338-39

CASTELNUOVO, Enrico.
Ambrogio Lorenzetti, Il Buon 
Governo. Electa, Milano 1995, 
p.46.
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uma teoria de implantação pontual no território, ou seja, como um um corpo que gravita 
em torno de outro. Esta implantação permite distribuir as funções e os residentes em várias 
parcelas. O objectivo é distribuir várias tipologias agrícolas, de forma proporcional e em 
torno da grande aglomeração ou das grandes aglomerações. É uma questão de escala, de 
produção, distribuição e consumo entre residentes. Depois de alcançar um limite, nasce 
outro satélite, de forma proporcional, através de um malha hexagonal. Assim um corpo 
amplia-se para um grupo e sucessivamente para outros grupos; num conjunto geram uma 
rede compacta e autossustentável que trabalha para o próprio, mas inevitavelmente para 
o próximo, porque estão directa e indirectamente conectados. O residente pode possuir 
Terra num Ponto e Casa noutro Ponto.
 A segunda Árvore explora o Desenvolvimento em Linha, a Órbita, que sugere 
uma implantação linear pelo território. Esta implantação permite aliviar o excesso de 
massa de funções e de residentes pelas trajectórias entre as aglomerações. O objectivo 
é distribuir várias tipologias agrícolas, dispostas de forma contínua pelas sucessivas 
órbitas.
 Por fim, gera-se outra rede compacta, onde as órbitas das aglomerações são 
habitadas, cultivadas e produzidas para fornecer trabalho, mantimentos, controlo e 
segurança ao território. O residente pode possuir Terra na Linha, e Casa na ponta da 

Linha (e vice-versa).
 Ambos os modelos, o Ponto, o Satélite e a Linha, a Órbita, que se investigaram 
consideram o desenvolvimento da prática da agricultura como o elemento chave capaz 
de estabelecer a sintonia com o desenvolvimento funcional e o crescimento morfológico 
das urbanizações, Campo é a Metrópole (e vice-versa).  
 Em suma, estes dois tipos de desenvolvimento urbano, do Ponto e da Linha, 
originaram e/ou foram originados, por dois tipos de propostas, de tipologias agrícolas, 
que pontuais ou linearmente garantem a disponibilidade de Terra aos residentes, para 
trabalhar, para cultivar ou para descansar.

 Do geral, para um contexto particular, realizou-se uma terceira proposta e uma 
diferente tipologia agrícola; desta vez para uma aglomeração de pequena escala, num 
contexto de Campo. 
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O contexto de Campo

Idem, p.46.
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 Arronches é uma vila do Alentejo, situada a Norte, junto à fronteira da Serra de 
São Mamede e de Espanha. É uma localidade como tantas outras vilas do interior: é pouco 
valorizada, explorada e desenvolvida, mas também é tranquila e com qualidade de vida. 
Mas Arronches tem um clima severo e de extremos, muito quente no Verão, muito frio 
no Inverno, e carece de chuva. Por isso, o Solo e a Água foram, são e serão sempre um 
problema, porque dali, não se consegue trabalhar de forma fácil e devida a Terra.
 Planear e definir um modelo com a intenção de gerar e promover a arte de cultivar 
é, também, saber dominar as características do território e, por fim, projectar tipologias 
para solucionar falhas e problemas.
 A Agricultura é a arte de cultivar a Terra, para dela colher frutos. É uma actividade 
económica e social que depende das práticas e dos ciclos da Natureza. 
 A prática enquanto acto ou efeito de praticar, remete para o culto de fazer 
agricultura, para os costumes, as experiências, as tradições e os hábitos de a realizar, quer 
de forma ancestral, hermenêutica ou tradicional, quer tecnológica. 
 Os ciclos da Natureza correspondem às diversidades e/ou monotonias do território: 
da água, do solo, do clima, da flora e da fauna; que variam consoante as épocas: Primavera, 
Verão, Outono e Inverno.
 A prática da agricultura é um processo produtivo, complexo e inconstante, que 
necessita de sabedoria e/intelecto para saber plantar, semear, criar, regar, podar e colher, 
para, depois, voltar a semear. 
 No que se refere ao Solo reconhece-se que é necessário cuidar dele e torná-lo 
fértil, e a Água subentende que é preciso recolher, armazenar, regar e, por fim, reciclar.
 Para tal, desenvolveu-se um sistema composto por uma família de tipologias que 
organizam e facilitam o processo produtivo no Alentejo: para o Solo, para a Água e para o 
Fogo (de forma literária) e para a Sombra.
 Para o Solo, projectou-se um conjunto de tanques que definem parcelas de terra, 
e a possibilidade de cultivar no exterior ou em estufa. A tipologia tem a forma de tanque, 
porque permite misturar solos de grão de areia grande, médio e fino, mas também evita 
perder os nutrientes do solo misturado, através dos processos de erosão, característicos na 
zona do Alentejo-Norte, como a Peneplanície.
 Para a Água, projectou-se um outro grupo de tanques, mas para as águas. Os 
tanques são comunitários e são alimentados por um Tanque-Mãe, que armazena e distribui, 
através da força da gravidade e por um sistema próprio de rega. O Tanque-Mãe  envia para 
os tanques comunitários, para os tanques de Solo e por fim para o Rio. 
 Para o Fogo, projectou-se um altar para apreciar o Rio de dia e de noite. De dia, 
o altar expõe-se para o exterior, de noite protege-se para um pátio, que é desenhado para 
uma lareira.
 As propostas correspondem a espaços produtivos, mas também a espaços sociais, 
de carácter comunitário que são projectados para responder às temperaturas de extremo 
calor. 
 Estes espaços, para além das funções que apresentam e das atmosferas que 
produzem, geram fresco. Estão direcionados para Norte e a pouca luz que entra, é de forma 
indirecta. As aberturas estão à sombra, têm profundidade, estão inclinadas e orientadas 
para uma hora específica da manhã, do meio dia e da tarde.
 
 Num todo, formam um grupo compacto de ocupações ou morfologias, que 
permitem projectar um espaço de produção com um espaço social. Mas também de integrar 
várias faixas etárias e respectivas instituições e serviços, em várias alturas do dia, para e 
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com o Rio e a Ribeira, para o Jardim das Delícias.
 
 A proposta para Arronches é assim uma derivante de um processo longo e 
complexo, que nasceu do problemático conflito entre o Campo e a Metrópole, do 
crescimento individual e morfológico entre as urbanizações de grande, média e pequena 
escala no território. - Da Semente para a Árvore.
 Através da problemática apresentada, foram revistos dois projectos pessoais e 
investigados mutuamente com grupos de autores de várias áreas. Os projectos exploram 
a prática da agricultura como uma ferramenta para ligar os contextos, as Terras. E os 
autores agrupam exemplos de pensamentos e soluções para unir as Terras: Campo é 
Metrópole e Metrópole é Campo.
 Da investigação e da comparação, surgiu a categorização em dois tipos de 
desenvolvimento morfológico das e entre as aglomerações: o Ponto e a Linha, quer de 
forma pontual e/ou quer de forma linear.
 Ambos os projectos pessoais e os grupos de autores foram explorados por 
uma metodologia específica, que permitiu criar conclusões e programas para aplicar na 
proposta final.- Da Árvore para o Fruto.
 De um problema, para a estruturação de uma componente teórica, para uma 
proposta prática.- De um princípio geral, para aplicar num contexto em particular, - em 
Arronches, no Alentejo, o Fruto.
 
 Era uma vez uma Semente, que cresceu e desenvolveu para uma Árvore e tornou-
se num Fruto!
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