
Viagem no Tempo. 

Uma experiência de projecto

André da Silva Vieira

M
 2018

MESTRADO INTEGRADO

ARQUITECTURA



Viagem no Tempo
Uma experiênc ia de pro jec to



Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, orientada 

pelo professor doutor Helder Casal Ribeiro, apresentada 

por André da Silva Vieira na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto em Setembro de 2018.



Ao Paulo e à Susana pela oportunidade de dar continuidade à 

aprendizagem como membro da sua equipa num ambiente em 

que se faz arquitectura

Aos colegas da PROD pela boa disposição em todos os 

momentos e pela ajuda quando ela foi mais necessária.

Ao Helder, pela paciência e pela assertividade que mostra em 

todos os momentos, permitindo crescer em cada conversa na 

valorização do essencial.

Ao meu grupo de amigos que fez este percurso a meu lado. 

Pelas noites de brincadeira e pelos dias de trabalho pois sem 

eles a viagem não seria igual.

À Carolina, por todo o apoio, por toda a compreensão e por 

caminhar sempre a meu lado, projectando comigo.

Ao meu grande pai Zé, à minha querida guardiã Lurdes e ao 

brincalhão do meu irmão Tiago, por serem a família ideal sem 

que nada disto seria possível. Por serem os amigos sempre 

presentes e prontos a ajudar. Por serem o exemplo que quero 

seguir

À minha mãe, por ser a minha força e a minha motivação, 

sempre. 



Resumo/Abstract

Introdução

Ponto de partida
O escritório

A obra

A encomenda
Aproximando lugares

Rede de estações

Espaço de comunicação

Divulgação

A intervenção
Análise do invólucro

Estratégia no desenho

Adaptação ao lugar

Prática

Referências Bibliográficas

Índice de imagens

6-7

8-11

14-19

20-43

46-49

50-57

58-63

64-69

72-141

142-147

148-171

172-176

178-180

182-187





6

Resumo

A presente dissertação propõe o estudo e análise 

da prática da arquitectura a partir da compreensão 

do seu processo de desenho, aprofundando as 

opções de projecto tendo em conta a criação de 

uma estratégia de intervenção e a sua respectiva 

implementação na paisagem construída do Alto 

Minho.

O trabalho decorre de um período de estágio 

no escritório “PROD Arquitectura & Design” e 

incide sobre um programa cultural designado por 

“Viagem no Tempo”, promovido pela Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho.
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Abstract

The present dissertation proposes the study and 

analysis of the architecture practice through the 

understanding of its design process, deepening the 

project options and taking into account the creation 

of an intervention strategy and its respective 

implementation in the constructed landscape of the 

Alto Minho.

The work is based on an internship at the “PROD 

Architecture & Design” office and focuses on a 

cultural program called “Viagem no Tempo” (Time 

travel) promoted by the Comunidade Intermunicipal 

do Alto Minho.
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Introdução

O trabalho, que surge da colaboração em regime de estágio com 

a “PROD Arquitectura & Design”, propõe o estudo e análise da 

prática da arquitectura como membro integrante de um processo de 

projecto. Com base numa encomenda específica com o programa 

bem definido pretende-se desconstruir um processo de criação 

em que o desenho de uma estratégia de intervenção se assume 

como elemento de conexão e a aproximação ao momento artístico, 

à valorização do lugar e à criação de uma experiência a ele 

associada.

Partindo do projecto “Viagem no Tempo”, encomendado pela 

Comunidade Intermunicipal ao escritório PROD Arquitectura e Design 

de Viana do Castelo pretende-se explorar o processo de trabalho 

desde a ideia original do projecto à interpretação do programa de 

forma a perceber a lógica da intervenção e o desenho final.

Este projecto prevê a criação de uma rede de divulgação do Alto 

Minho através da criação de estações de projecção dos núcleos 

temáticos que se integram nos dez concelhos da região. Partindo 

desta premissa, pretende-se em cada um deles intervir sobre 

um espaço cedido pelas autarquias de forma a criar condições 

à projecção e valorização da história e da cultura percorrendo 

tempos e espaços.
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Destacando-se as várias fases do processo, pretende-se perceber 

a trajectória da proposta através dos temas de desenho que se 

levantam nos diferentes momentos, possibilitando uma leitura geral 

da intervenção e do desenho dos espaços.

Através de uma leitura da linguagem do escritório baseada nos 

princípios que regem o desenho das suas propostas, será possível 

entender a estratégia desenvolvida neste projecto específico na 

exploração do desenho enquanto resposta a um programa e aos 

objectivos desta encomenda.

O trabalho estrutura-se em 3 momentos. Num primeiro momento 

apresenta-se o escritório, enfatizando o seu processo de trabalho 

através da exploração da obra construída. Neste sentido, pretende-

se analisar os temas de desenho na abordagem aos diferentes 

conteúdos programáticos. 

Num segundo momento, explicita-se a encomenda. Através da 

apresentação da entidade promotora, CIM, estabelece-se uma 

relação com os objectivos do projecto, explorando as metodologias 

e a estratégia de intervenção que esta propõe. Analisando o 

programa, faz-se uma leitura das raízes do projecto, partindo da 

génese dos conteúdos de forma a perceber a construção da ideia 

e a fundamentação do projecto enquanto produto de divulgação da 

região.
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Num terceiro momento, apresenta-se a estratégia geral de 

intervenção. Partindo de uma análise dos lugares seleccionados, 

cria-se a base para intervenção através de uma leitura geral que 

interfere com o desenho dos espaços. 

A narrativa que se quer criar, mostra-se segundo as referências, as 

metodologias e as ferramentas do processo de criação do Atelier, 

visando o desenvolvimento de uma estratégia única que visa 

intervencionar os dez espaços como uma linguagem coerente. 

Partindo da diversidade encontrada, explora-se a implementação 

da estratégia na individualidade dos contextos, numa leitura de 

cada espaço como momento autónomo do projecto, que faz parte 

de um todo com um propósito único.

Em tom de conclusão, reflecte-se sobre o valor da prática da 

arquitectura enquanto chave de desenvolvimento da aprendizagem, 

explorando a participação neste projecto que levanta as questões 

essenciais da arquitectura e do desenho enquanto motor do 

processo de trabalho.

Fig.1
Muralha de Valença

Registo pessoal
Valença, 2018
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O Ponto de Partida

O escritório

A obra
Casa no lugar do Eirado
Prédio na rua Duque de Saldanha
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A PROD Arquitectura & Design é um atelier de Arquitectura situado no 

centro histórico de Viana do Castelo. De pequenas dimensões e com 

uma equipa relativamente reduzida, o escritório consegue tirar partido 

destas características para se impor com o seu processo projectual 

próprio direccionado para a qualidade, para a maturação e para o 

acompanhamento do projecto. 

Esta ideia de arquitectura parte da sensibilidade de olhar para o projecto 

com capacidade de desenhar cada momento com o seu espaço, com o 

tempo e com a sistematização possível e adequada.

Este atelier foi fundado em 2009 pelo arquitecto Paulo Carvalho e pela 

arquitecta Susana Correia, ambos formados na Escola de Arquitectura da 

Universidade do Minho.  

O arquitecto Paulo, defende a sua tese de doutoramento1 na qual desenvolve 

um trabalho de investigação que aborda a forma como a técnica construtiva 

pode relacionar-se com o desenho e construção da arquitectura. Esta 

abordagem quase técnica, permite perceber a importância do desenho do 

pormenor no processo do atelier.

A atenção ao detalhe e aos processos construtivos é uma constante na 

forma de pensar a arquitectura. Associado às novas tecnologias e ao 

respeito e conhecimento pela construção artesanal e vernacular, assume-

se uma forma sólida de fazer arquitectura e de produzir a obra. 

1 Detalhe (des)materializante: 
tecnologia, estrutura, design. 
Desenvolvimento de uma técnica 
de ligação de vidro reforçado; 23 de 
Julho de 2014; Universidade do Minho; 
Faculdade de Arquitectura

O  escritório
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Esta produção que se desenvolve numa procura pela sistematização, não 

se caracteriza por um processo desenfreado e incoerente, procurando 

antes uma ideia como base do processo que se torna um sistema em que 

a construção é o objectivo final da arquitectura. 

A maturação desta ideia e a passagem pela experiência e pela 

investigação, fazem com que o processo se transforme, na maior parte 

das vezes, em obra construída. É uma forma de fazer arquitectura que 

procura nas referências e no desenho a resolução dos problemas, e no 

detalhe construtivo a substância do pormenor que fecha um conjunto e 

apresenta um todo.

A sistematização que se está a construir no escritório, embora possa ser 

entendida como uma ajuda à produção, é na verdade uma ferramenta 

de apoio ao projecto, uma libertação do pensamento em detrimento 

duma “perda” de foco e de tempo na gestão do processo. Ganhando 

tempo e capacidade de pensar o projecto, a qualidade vai traduzir-se na 

arquitectura e na caracterização do seu desenho. 

Procura-se cada vez mais estabelecer detalhadamente as diferentes 

etapas do projecto, qualificando cada uma de forma sólida para que o 

projecto não fique desfalcado em nenhuma delas. 

A primeira ideia, a sua concolidação e finalmente a materialização em 

obra são todas etapas de um processo que se quer ligado e conectado ao 

ADN do escritório, na procura de uma linguagem e de uma arquitectura.
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Fig.2
Casa das quatro casas, Penafiel

Vista exterior em acompanhamento 
de obra

Cedência PROD

Fig.3
Casa no Lugar do Eirado, Esposende
Vista Interior em acompanhamento 

de obra
Cedência PROD
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O escritório tem vindo a desenvolver uma série de projectos desde a sua 

concepção até à formalização. Desenvolvendo uma linguagem própria, 

tem vindo a conseguir materializar em obra as suas ideias de arquitectura, 

com a possibilidade de pensar o projecto e de acompanhar a execução 

até ao final. 

Esta possibilidade nasce logo de uma abordagem ao cliente muito clara, 

em que são demonstradas as vantagens de um acompanhamento ao 

longo de todo o processo por parte do arquitecto, que culmina com 

a simbiose entre a necessidade e a ideia do cliente, aprimorada pela 

atenção e pelo desenho do escritório.

Nesta obra construída, o Atelier caracteriza-se por desenvolver projectos 

de vários âmbitos, com clientes distintos e com encomendas ímpares. 

Nesse sentido, a abordagem ao projecto rege-se pela ideia de arquitectura, 

pela atenção ao desenho e pelo desenvolvimento do pormenor, que, 

embora apresentem formalizações distintas adaptadas a cada lugar e a 

cada necessidade, se lêem como uma linguagem própria. 

Desde a pequena intervenção interior, ao grande empreendimento 

turístico, o atelier apresenta já uma variedade de obra consequente e com 

uma amplitude programática diversificada, o que permite cada vez mais 

desenvolver a sua prática em diversas frentes, para diversas entidades.
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Fig.4 
Hotel Paço Vitorino, Ponte de Lima

Cozinha, Vista do existente
Cedência PROD
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A habitação unifamiliar aparece também com visibilidade no que toca a 

trabalhos desenvolvidos, apresentando diferentes propostas em diferentes 

quadrantes, sendo pontualmente substituída pela habitação colectiva. 

Apresentando-se como soluções isoladas, sem uma relação de conjunto 

tão vincada, fazem com que a sua formalização possa materializar-

se mais variadamente, com desenhos mais característicos e até mais 

aproximados ao desejo do cliente. 

Quando nos voltamos para a habitação colectiva, o escritório assume 

um papel mais determinante na proposta do conjunto, pois não havendo 

desde logo o cliente do fogo, a proposta volta-se muito para o desenho do 

todo e para uma linguagem que toma conta do edifício, sendo o interior 

desenvolvido na proximidade e na mesma linha de pensamento. 

Temas como a forma de entrar e a forma de viver o espaço doméstico 

apresentam-se como similares na abordagem a estas tipologias. 

Pensando-se e desenhando-se ambientes similares, com restrições 

e necessidades claramente diferentes, os temas de desenho que se 

encontram nestes projectos adaptam-se consoante a formalização e a 

linguagem pretendida.
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A obra em questão é apresentada como um exemplo em que as 

condicionantes e as necessidades do cliente se materializam no desenho 

do Atelier. A proximidade e o acompanhamento constante do processo 

por ambas as partes (arquitecto e cliente), revela-se na forma como as 

questões são tratadas progredindo à medida que o projecto se desenvolve.

A casa vive de um ambiente criado pela sua presença, com a relação que 

vai estabelecendo consigo mesma e com os espaços desenvolvidos. O 

contexto no qual se insere, caracteriza-se maioritariamente pela habitação 

unifamiliar, sem desenho de conjunto, pontual e sem relação 

Não havendo desejo de conexão com esta envolvente, o projecto opta por 

se desenvolver virado para si mesmo, procurando os temas de desenho 

na transição entre o interior e o exterior.

A fragmentação volumétrica caracteriza os ambientes e é influenciada 

tanto pelo programa que se desenvolve no interior como pelo espaço que 

se lhe opõe no exterior, moldando-se não só às depressões do terreno, 

como também às necessidades do habitante. 

Uma distribuição que busca caracterizar cada espaço com autonomia, 

encontrando na sua posição, no seu programa e no seu ambiente as suas 

potencialidades, a sua materialização e a sua arquitectura.

.

A obra

Casa no lugar do Eirado
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É através de um muro de pedra que se faz o contacto com a “rua”, que 

se caracteriza por ser uma via despida de sentido urbano e virada para 

a passagem rápida do automóvel. Um muro tradicionalmente produzido e 

que se evidencia pelo seu detalhe e pela sua “rudeza” enquanto objecto 

artesanal, de pedra miúda compactada pelo seu próprio peso. 

Lê-se como uma barreira, um plano entre o ambiente habitacional e o 

movimento da estrada, assumindo um corte visual e atmosférico das 

duas realidades, deixando apenas imaginar uma volumetria e um diálogo 

entre o primeiro plano de pedra e um segundo plano, distante e diferente, 

em reboco branco. 

Esta barreira é quebrada em dois momentos: um primeiro de entrada 

pedonal na casa que se desenha no sentido da habitação. Evitando o 

contacto com a estrada, opta por se localizar numa alargamento de 

menor dimensão, mais protegido e virado a norte. Um segundo momento 

designadamente automóvel que conduz ao volume da garagem. 

Este volume da garagem é chave neste momento de entrada pedonal 

e automóvel, pois enquanto em planta se caracteriza pela autonomia e 

distância em relação ao corpo principal da casa, volumetricamente é 

conectado pela pala que se projecta da parte habitacional.

Neste sentido, este momento desenha-se como uma entrada protegida 

composta por dois espaços distintos com o mesmo sentido programático,. 

Enquanto a linguagem do volume é mantida através da continuidade do 

material, salvaguardam-se as questões funcionais decorrentes deste 

momento.
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Fig.5
Casa no lugar do eirado, Esposende

Vista interior da sala em 
acompanhamento de obra

Cedência PROD



23

Este carácter material que unifica o conjunto continua a ser desenvolvidao 

no volume adjacente composto por dois pisos, numa distribuição diluída 

em que o momento central é o “estar” e o dínamo de progressão para 

os outros espaços.. 

Na organização da casa, verificam-se por um lado quartos que se 

projectam sobre o piso inferior de forma a aproveitar a luz e a temperatura 

de sul, enquanto outros se viram para um plano verde a poente que se 

relaciona com a piscina.

A transição desenha-se através de um pano de vidro que é colmatado pelos 

enfiamentos de paredes e padieiras que se projectam desde o interior. 

Desta forma cria-se uma varanda a sul de dimensões consideráveis em 

que o interior vive duma aproximação visual sobranceira com o exterior, 

privilegiando a privacidade e o conforto do espaço. 

A poente é priveligiada a sensação de contacto directo com o exterior, 

numa transição física fácil e desimpedida que salvaguarda a privacidade 

do momento de dormir. 

Este desenho dos quartos enfatiza o programa privado recatado, através 

da abertura recuda que se reflecte numa transição interior exterior 

controlada que dilui o espaço e privilegia o sentimento híbrido de conforto 

e de experiência exterior. 
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Fig.6
Casa no lugar do eirado, Esposende

Planta do Rés-do-chão
Cedência PROD e produção pessoal
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A sala, ampla, soalheira e central, é o motor comunicativo da casa, 

aparecendo conectada com as outras divisões deste piso, com o piso 

inferior e com o exterior. Através de outro pano de vidro, desta vez 

protegido pela pala que se projecta para lá da cobertura, a sala dialoga com 

exterior através de uma transição directa, em que se oferece condições 

de permanência ao espaço verde e simultaneamente uma experiência de 

frescura ao interior. 

Sendo este o ponto de conexão do programa que cose os momentos de 

um piso fragmentado, é nele que se faz também a ligação ao piso inferior. 

Assumindo-se como um momento diferente, este piso é desenhado de 

forma distinta, com uma conotação mais tectónica que apresenta um 

ambiente mais encerrado. 

Embora virado a sul, os rasgos são pontuais e consideravelmente mais 

estreitos, aproveitando a depressão do terreno nesta zona para fazer a 

ligação ao exterior. Apresentam-se como buracos para a entrada de luz 

em forma de feixe, que não pretende estimular a passagem mas que 

permite a transição física e visual. Estes vãos são rasgados numa parede 

de pedra que assume um papel de sustentação do piso “nobre” e que 

enfatiza o diálogo com o material do muro de limite do lote. 

Na sua composição, este piso alberga um programa mais permeável 

que é distribuido através de outro espaço de estar para um quarto mais 

distante e que passa quase despercebido no viver da habitação.
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Fig.7
Casa no lugar do eirado, Esposende

Vista do interior do quarto em tosco
Cedência PROD
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O distanciamento em relação à envolvente, a vivência consigo mesma 

e a distribuição interior assente numa ramificação desde o momento 

do “estar” são pontos-chave no desenho deste projecto. Assum-se 

assim como uma obra que nasce dum processo de ajuste de ideia e de 

proximidade à necessidade e ao desejo do cliente 

A atenção ao detalhe e à materialidade, associado ao desenho de 

pormenor, enriquece o desenvolvimento do todo na relação entre as 

partes, criando um desenho coeso que torna a habitação familiar apenas 

o pretexto para oa criação arquitectónica

No desenvolvimento de cada aspecto da encomenda, cria-se a linha 

condutora que se distancia da simples e monótona repetição, evitando 

dar as mesmas respostas para problemas distintamente diferentes.

Assim, poderemos afirmar que os programas variam, o projecto se 

desenvolve e a arquitectura acontece.
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A transição de um programa unifamiliar para um contexto de habitação 

colectiva levanta novos desafios ao mesmo tempo que repete alguns dos 

conceitos no desenho da arquitectura. A forma de habitar o espaço e 

o sentido de vivência doméstica é patente em ambos os momentos, 

diferindo no entanto as condicionantes e restrições projectuais que prvém 

de diversos factores. 

A relação arquitecto-cliente é desde logo um momento diferente no 

que toca a objectivos, desejos e influências. O cliente passa de um 

interveniente de acção experiencial do espaço para uma entidade de 

exploração do conjunto, tornando-se a ideia do “todo” mais crucial no 

diálogo com o arquitecto.

Uma mudança que logo à partida terá implicações no desenvolvimento do 

projecto e no trabalho do escritório enquanto coordenador do processo. .

O projecto em questão, trata-se de um prédio de habitação colectiva 

com quatro pisos mais cave situado no centro do Porto, na rua Duque 

de Saldanha. Uma zona de grande densidade e marcada por diversas 

intervenções ao longo dos anos no que diz respeito ao desenho da cidade. 

A edificação existente faz gaveto, tendo por isso dois alçados dominantes 

e um desenho que ocupa quase a totalidade do lote.

Prédio na rua Duque de 
Saldanha
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O projecto nasce da vontade de transformar e reabilitar o edifício que já se 

desenvolve num programa de habitação mas que apresenta deficiências 

quer a nível construtivo quer a nível conceptual. 

Mantendo esse mesmo programa de habitação, pretende-se dotar o 

edifício de estacionamento e de um momento de distribuição qualificado 

e definido, algo que até então não se verificava, e que tornava a relação 

com a rua pouco relevante. Esta relação pretende ir para além do formal, 

procurando o diálogo entre tempos e a tensão entre materiais.

Historicamente, o edifício aparece como uma construção de três pisos, 

inicialmente do século XIX e tipicamente burguesa com uma ocupação 

bastante mais reduzida do lote, que se distinguia pela libertação do gaveto 

e o isolamento perante as outras construções existentes. 

Com uma linguagem muito própria, é na década de 40, que aparece uma 

volumetria que desenha o gaveto para ganhar área útil e introduz uma 

caixa de escada que liga o edifício existente aos envolventes.

Uma formalização que confere uma certa complexidade ao edifício, pois 

para além de transformar o seu sentido urbano,  intervém sobre ele 

construtiva e formalmente. A estrutura em madeira do edifício original 

mantém-se enquanto na volumetria que é acrescentada vigora uma 

estrutura à base do betão, com lajes aligeiradas e paredes em alvenaria.
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Fig. 8
Prédio na Rua Duque de Saldanha

Porto
Fotografia da construção orginial

Cedência PROD
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Em termos urbanos, a ocupação do lote torna-se quase total e a construção 

consolida duas frentes de rua. Um processo que nasce da vontade de 

acrescentar densidade habitacional e que desliga a construção pré-

existente do seu propósito de cidade.

A abordagem a este corpo em mutação é feita com uma certa distância, 

tentando em primeiro lugar perceber o edifício no seu todo. O estudo da 

sua história e a necessidade de entender o processo de desenvolvimento 

do edifício são preocupações que persistem ao longo de todo o processo, 

visando quer o momento construtivo, quer o desenho de cidade, passando 

também pela fundamentação programática do mesmo. 

Uma vez que é a base programática que se pretende manter, a busca 

dos temas de projecto assentam principalmente em dois momentos: A 

entrada e o todo; que permitem dar uma leitura de conjunto ao edifício 

através do desenho da relação com a rua.

A entrada é desenhada como um ponto de estabilização do projecto, 

um momento em que são dadas respostas a diversas questões. São 

problemas que surgem do programa mas que rapidamente se transformam 

em soluções volumétricas que permitem ao edifício ganhar o sentido de 

conjunto que procura. 

Esta recepção, funcionalmente, associada ao acesso de pessoas é neste 

caso conectada também ao acesso automóvel, num momento único, 

partilhando sensações e materializando uma chegada ao edifício. 
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Fig. 9
Prédio na Rua Duque de Saldanha

Porto
Fotografia da construção da década 

de 40
Cedência PROD
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Este momento de entrada desenha um recuo a toda a altura do edificado, 

fazendo aqui claramente uma interacção com o fluxo da rua, assumindo-

se como um momento especial no volume gerado. Um gesto, que para 

além de caracterizar formalmente um movimento, se traduz na atribuição 

do ênfase ao momento do habitar. 

Esta volumetria recuada que integra também a caixa de escadas e a 

distribuição para os fogos, é desenhada como um momento diferente a 

nível estrutural. Materializando-se num corpo de betão em que se mostra 

no interior, é revestido no exterior pela mesma “capa” que se verifica nas 

outras fachadas do edifício. 

Uma dinâmica de desenho que destaca este corpo na lógica de conjunto, 

define um momento especial que se assume como um conector do 

complexo.

A criação deste plano recuado em relação à rua, para além de procurar 

distanciamento e destaque do edifício burguês original, é mote para o 

desenho do piso superior. Marcadamente novo, lê-se no mesmo plano 

que esta fachada recuada, deixando que a leitura de rua se mantenha 

como anteriormente. 

Coberto por uma estrutura inclinada, relaciona-se com a envolvente e 

desparece no olhar desde a rua, deixando espaço para uma leitura de 

continuidade da mesma.
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Fig.10 
Prédio na Rua Duque de Saldanha

Porto
Vista do inetrior actualmente

Cedência PROD
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O afastamento em relação ao plano dos pisos inferiores permite a criação 

de varandas, que, rematadas com muros consideravelmente altos, são 

sentidas como pertenças do espaço interior e vividos como tal, não se 

assumindo demasiadamente expressivas na volumetria resultante. 

Tanto o afastamento do piso superior como o desenho do volume da 

entrada nascem de uma atenção ao corpo burguês original. O desenho  

deste volume é caracterizado por uma expressão significativa na 

leitura de conjunto através da sua volumetria e da sua materialidade. A 

projecção deste corpo em relação à entrada desenha a continuidade com 

a envolvente resultando numa aproximação ao carácter original da rua e 

à forma como o edificio respirava na relação  com a vizinhança. 

Em termos materiais opta-se pela manutenção e reabilitação dos 

revestimentos, permanecendo o desenho das cantarias e recuperando as 

zonas de reboco. As caixilharias que mantêm ao máximo o seu desenho 

original, são apenas actualizadas de forma a cumprir os desígnios 

técnicos exigidos. Muita desta caixilharia partilha do trabalhado da pedra 

da fachada, e está presente no projecto e no desenho de cada uma a 

vontade de trazer todas essas peças para a construção das portas e 

janelas.

A coesão do projecto assenta muito no diálogo do corpo burguês com a 

ampliação da década de 40. Uma conexão complexa que é resolvida no 

desenho da fachada e na solução programática.
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Cedência PROD e produção pessoal
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O programa habitacional assemelha-se ao existente na forma como 

desenha cada piso como um fogo. As áreas requeridas e as pré-

existências determinam este tipo de organização que varia quando o 

programa original assim o define. 

O momento de entrada no fogo é desenhado como lugar de transição 

através do pé direito mais baixo, da planta quadrada e da deslocação 

dos enfiamentos dos vãos que fazem desvanecer o ambiente cru da 

caixa de escadas e do corpo da entrada. Desta forma, dão lugar a uma 

atmosfera de vivência associada ao habitar que desemboca directamente 

para um corredor de distribuição, localizado já dentro da parte burguesa 

do edifício.

É respeitado no esquema de organização, o corpo original que se mantém 

quase intacto quer a nível formal, quer a nível material. Recuperando-

-se revestimentos, vãos e lambrins, mantém-se o ambiente outrora 

predominante. Este momento é associado ao espaço de “estar” em que 

programas como salas, distribuição e escritórios são os mais repetidos 

aproveitando as áreas mais generosas e as atmosferas já consolidadas. 

De realçar que esta zona é preservada a nível construtivo, desde 

lajes a paredes de forma a preservar a atmosfera burguesa. Com uma 

composição em madeira que é mantida, permanece o desejo de construir 

uma atmosfera que evoca o tempo e o existente, desde a cor ao ruído.
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Fig.12 
Prédio na Rua Duque de Saldanha

Porto
Planta do Rés-do-chão

Cedência PROD e produção pessoal
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Por seu turno, os quartos, embora possam aparecer esporadicamente no 

corpo original direccionados a outros usos, são encaixados na ampliação 

da década de 40 que define uma zona com uma geometria complexa que 

resulta do fecho do gaveto. Aproveitando a estrutura com base em betão 

já existente, assume-se este momento como a zona de dormir. 

Materialmente mais abstracta, distingue-se da zona de permanência, já 

sem a presença do lambrim e com o reboco a imperar nas paredes 

e no tecto. A continuidade espacial desenha-se através da solução do 

pavimento, que define um soalho em espinha na evocação do existente, 

diluindo-se para lá do “estar” e aparecendo na zona dos quartos com um 

ambiente quente e aconchegante. Opção que se repete no revestimento 

das casas de banho, com o mosaico hidráulico.

Este corpo de ampliação recebe ainda a cozinha e a lavandaria que se 

vira para o interior do lote. À cozinha, é associada uma outra zona da 

estar que nasce do encerramento das varandas existentes e permite 

ganhar espaço interior. 

As zonas de sala estão conectadas por uma caixilharia arredondada 

no rés-do-chão e por grandes vãos nos restantes pisos, criando-se 

um fluxo e um só momento de estar. Esta distribuição repete-se nos 

pisos um e dois, sendo quase integralmente semelhante no rés-do-chão, 

variand apenasno momento da entrada e na cozinha, onde permanece a 

configuração existente. 
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Cedência PROD e produção pessoal
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O piso 3, como já anteriormente foi referido, vive de um desenho distinto. 

Desde o recuo do plano da fachada à presença da cobertura inclinada, 

apresenta características formais que se reflectem na organização espacial 

do fogo. Com uma entrada associada ao momento de distribuição, este 

fogo, ao fazer parte de um piso inteiramente novo, não apresenta sinais 

da materialidade original, e é construído com distinção e afastamento em 

relação aos restantes. 

Tirando partido das coberturas inclinadas que se reflectem no interior, 

o espaço é dinâmico e vive numa constante tensão que é dada pela 

geometria dos tectos. Este desenho do espaço permite criar ambientes 

mais estáveis nos quartos e divisões mais expressivas na sala de estar 

e jantar. 

A cozinha, que estão conectada à sala, projecta-se no alinhamento dos 

pisos anteriores e é lida partilha da mesma composição. Tanto a sala 

como os quartos abrem-se para as varandas já mencionadas.  

Volumetricamente, o corpo construído na década de 40 é mantido quase 

integralmente e é na construção e no desenho das fachadas que se 

procuram os temas de desenho para aproximar os diferentes tempos. 

Através da proporção dos vãos deste corpo novo, que são quase 

integralmente redesenhados, adaptam-se e aproximam-se tempos, numa 

composição métrica rígida que vai buscar o original e se materializa 

como novo.



42

GSPublisherVersion 0.0.100.100

F

Fig.14
Prédio na Rua Duque de Saldanha

Porto
Planta do piso 3

Cedência PROD e produção pessoal



43

Caixilhos novos e minimalistas desenham o alçado através da repetição dos 

vãos conferindo-lhe uma nova expressão. Uma opção que se caracteriza 

pela sua adaptação numa leitura do conjunto. Os vãos são rasgados 

numa parede de ETICS que se quer o mais abstracta possível, apenas 

expressiva nas linhas de alheta que marcam os pisos e aproxomando-os 

à proporção original. 

Esta linguagem projecta-se para além do edifício original e repete-se no 

volume da entrada que partilha da mesma ideia de desenho de fachada, 

procurando uma linguagem que abraça o edifício. Para além deste desenho 

de proporção do alçado, são ainda fechadas as varandas existentes no 

contacto com o edifício do lado, tornando o plano contínuo e deixando a 

variação volumétrica para o recuo do último piso. 

O projecto, apesar de ainda não estar construído, é vivido no seu processo 

complexo de responder a várias premissas em simultâneo. A relação 

com o sistema estrutural e com o sistema construtivo é revelador da 

problemática patente. Proximidade e distância são conceitos amplamente 

abrangidos no processo de projecto, em que é na sua relação que 

assentam os temas, o desenho e as opções tomadas, caracterizadoras 

da materialização final do edifício. 

Os momentos de toque, os planos desfasados e a diferença de texturas 

são factores de uma mesma equação que buscam o seu equilíbrio na 

criação de ambientes, no desejo de atmosferas e na evocação da memória 

procurando a continuidade na composição dos extractos.
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Encomenda

Aproximando lugares
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A 27 de Agosto de 2008, o decreto lei no 45/2008, constitui a Comunidade 

Intermunicipal do Alto-Minho. Esta comunidade assenta o seu trabalho 

num ideal de, “fazer do Alto Minho um espaço de excelência ambiental 

com capacidade de desenvolver uma nova conjugação de recursos 

e actividades turísticas, de energias renováveis, de acolhimento 

empresarial e de provisão de serviços de proximidade com qualidade e 

modernidade, que respondam aos desafios de competitividade, coesão e 

sustentabilidade”2. 

Assumindo-se como uma entidade que promove um movimento de 

descentralização, o seu aparecimento acontece numa procura pela 

continuidade no associativismo intermunicipal, sendo sucessora das 

Associações de Municípios e Gabinetes de Apoio Técnico dos Vales do 

Minho e Lima e posteriormente da Comunidade Urbana Valimar e da 

Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho.

“As autarquias locais prosseguem as suas atribuições através do exercício 

pelos respectivos órgãos das competências legalmente previstas, 

designadamente: De consulta; De planeamento; De investimento; De 

gestão; De licenciamento e controlo prévio; De fiscalização.”3

Com competências definidas, a CIM Alto Minho centra a sua acção 

no planeamento e gestão económica, social e ambiental do território, 

procurando o desenvolvimento e articulação dos investimentos na 

perspectiva Intermunicipal. O desenvolvimento direccionado a nível 

regional promove o planeamento e as actuações de entidades públicas a 

seu cargo.

Aproximando lugares

2 Informação relativa à CIM Alto 
Minho disponível em http://www.cim-
altominho.pt/gca/?id=343

3 Definição de competências das 
Comunidades Intermunicipais pela 
Lei 75/2013 publicada em Diário da 
Républica no 176/2013, Série I de 
2013-09-12
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Apresenta-se essencialmente como um momento de articulação entre os 

municípios, defendendo os seus interesses e servindo como ponto de 

contacto no desenvolvimento de cada um e da região. 

Neste contexto, a sua área de intervenção abrange desde os serviços 

de administração central aos pelouros directamente relacionados com a 

gestão económica, social e cultural do Alto Minho.

“A prossecução das atribuições e o exercício das competências das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais devem respeitar os 

princípios da descentralização administrativa, da subsidiariedade, da 

complementaridade, da prossecução do interesse público e da protecção 

dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das atribuições 

do Estado.”4

Numa região vasta e pontuada pela diversidade e pela grande oferta 

cultural, esta comunidade assume um papel de grande relevância no que 

diz respeito à gestão na descentralização. 

Absorvendo competências atribuídas pelos órgãos máximos do estado, 

distingue-se como foco de intervenção na região que, conhecendo 

fragilidades e potencialidades, apresenta as condições para dinamizar 

o Alto Minho, colmatando as lacunas e desenvolvendo os seus valores.

4 Príncipios gerais das Comunidades 
Intermunicipais pela Lei 75/2013 
publicada em Diário da Républica no 
176/2013, Série I de 2013-09-12
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Fig.15 
Publicação da CIM Alto Minho

Mapa com os  principais pontos de 
interesse dos dez concelhos do Alto 

Minho
Acessível em: 

http://www.cim-altominho.pt/ 
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Neste sentido, a CIM Alto Minho, tende a exercer o seu trabalho numa 

relação próxima com outras entidades que partilhem de ferramentas e 

ideias similares de desenvolvimento do Alto Minho. 

“Cabe às comunidades intermunicipais assegurar a articulação das 

atuações entre os municípios e os serviços da administração central, nas 

seguintes áreas: (...) h) Promoção do desenvolvimento económico, social 

e cultural;”5

Para além do território diversificado, a região apresenta conteúdos 

diversos, ricos e vastos que a tornam interessante e complexa. Os contextos 

históricos e culturais que dialogam nesta porção de território são de tal 

forma variados que dificultam a tarefa da sua recolha e organização.

O binómio formado pelo tempo e espaço que aparece na génese da 

encomenda da CIM Alto Minho resulta deste trabalho de análise da 

diversidade cultural como método de divulgação da região.

5 Definição de competências das 
Comunidades Intermunicipais pela 
Lei 75/2013 publicada em Diário da 
Républica no 176/2013, Série I de 
2013-09-12
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Um trabalho que envolve uma acção transversal ao território num sentido 

de associativismo nos contextos e nos conteúdos, encontra numa entidade 

como a CIM a ferramenta ideal para explorar as suas potencialidades. 

Esta acção de abrangência pressupõe um gesto único de aglomeração, 

ao mesmo tempo que atenta à especificidade e à particularidade de cada 

situação.

“Criação da rede de Estações “Alto Minho 4D -Viagem no Tempo”, uma 

rede de dez rotas cronológicas culturais baseadas na história e nos bens 

patrimoniais do Alto Minho, que possa contribuir para a promoção da 

autenticidade e da identidade do território e para a mobilidade turística 

na região”.6

A premissa que lança este projecto assenta na relação entre o espaço 

e o tempo, a história e a sua relação com o lugar, o momento temporal 

e a sua acção perante um território, a importância do “frame” no fluxo 

cronológico e as consequências que se repercutem no tempo. 

Desta forma, a simbiose entre espaço e tempo que acontece no megalítico 

e se verifica no século XXI, dá o mote para a divulgação da região. 

Partindo dos conteúdos existentes, é possível desenhar a valorização do 

território através da sua organização e de um planeamento de divulgação.

6 Objectivo geral definido pela CIM no 
primeiro brifieng de apresentação do 
projecto

Rede de Estações
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Todas estas premissas assentam na filosofia de intervenção de uma 

entidade como a CIM, tornando-a o núcleo gestor ideal para um trabalho 

deste efeito. 

A sua acção neste contexto, abre-se em diversas frentes, desde a 

definição de objectivos, a materialização da ideia, a procura de parceiros 

para auxílio da concretização do projecto, a orçamentação e gestão de 

fundos até à própria divulgação da rede.

10 lugares, 10 sítios 10 ambientes. Uma viagem

É na proximidade cultural que assenta a ideia de criação de uma 

conectividade, que mesmo recorrendo fortemente à tecnologia, assume-

se substancialmente como uma experiência ligada à região, ao lugar e à 

memória. 

A interactividade tende a voltar-se para uma experiência de ambiente 

que, relacionando-se com a história do sítio, procura criar no visitante 

a vontade de conhecer um próximo ponto da rede. A leitura do lugar 

assume-se assim, relevante na relação do todo, na medida em que é na 

sua génese, no seu legado e no seu espaço que se irão criar condições 

para o projecto se desenvolver. 

O contexto em que se insere e as transformações que sofre ao longo do 

tempo farão com que a leitura se formate de acordo com os conteúdos 

apresentados, o que envolve um olhar sobre estas questões de forma a 

chegar à linguagem que poderá coser e conectar a rede.
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Fig.16 
A vila de Melgaço

Vista do cimo da torre de menagem
Registo pessoal

Melgaço, 2018
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Neste sentido, e assumindo esta ideia de relevância do lugar, são 

assinalados no mapa do Alto Minho os pontos que criarão a rede. 

São estudados locais com interesse histórico e cultural por si só mas 

que, ao longo do processo terão que se tornar parte de um todo lógico, 

assimilando conteúdos diversos e relacionando-se com estes na criação 

da composição que se pretende.  

Os lugares que serão foco de trabalho e exploração dos conteúdos 

coincidem com as capitais de concelho do Alto Minho: Arcos de Valdevez, 

Caminha, Cerveira, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Valença e Viana do Castelo. 

É na ligação deste locais e na criação de pontes entre eles que assenta 

o trabalho da CIM. Incidindo numa filosofia de conexão, encontra neste 

projecto temas para a criação de relações que ultrapassam a distância e 

transformam a região num ponto singular e diversificado, com uma leitura 

clara, quer para os seus habitantes quer para o visitante. 

Nesta valorização da região, tende-se a criar oportunidades de potenciar 

cada lugar, de contar as suas histórias e assim proliferar a ideia de 

divulgação da cultura de cada um, convergindo para o objectivo de unificar 

e valorizar a região.
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Fig.17 
Muralha de Valença

Registo pessoal
Valença, 2018
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A história que se quer contada no âmbito deste projecto assume no 

momento de materialização da ideia o carácter de linha que unifica a 

rede. 

Assim sendo, esta linguagem confere ao projecto a coerência entre 

as singularidades de cada local e a unidade do todo, encontrando no 

discurso cultural e histórico da região, a ferramenta com que se pauta o 

seu desenho. 

O conteúdo apresenta-se desta forma como a ferramenta de relação com 

o lugar, tornando-se o pretexto que cria a ligação com o sítio e que 

partindo das suas singularidades se transforma num capítulo da história 

a ser contada. 

Para além de se procurar uma coesão de discurso a nível territorial, existe 

a vontade de construir uma coerência na exposição cultural e histórica da 

região, criada através de um percurso cronológico intrinsecamente ligado 

ao lugar.

Partindo-se do megalítico e da arte rupestre, evoca-se as raízes e o 

primitivismo, seguindo-se depois a cultura castreja na exploração da 

Idade Antiga, onde aparece ainda um vislumbre da ocupação romana. 

Posteriormente, e passando já para a Idade média, apresenta-se o 

românico vinculado à identidade da nacionalidade, transitando depois 

para uma exploração dos mosteiros associados às ordens religiosas. 



56

Fig.18 
Museu Regional de Paredes de Coura

Confronto entre o novo volume e a 
casa pré-existente

Registo pessoal
Paredes de Coura, 2018
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Na transição para a idade moderna e já no seio do renascimento são 

abrangidos também os descobrimentos, os castelos e fortalezas, e por 

fim, numa posição de colmatação deste período aparece o barroco. 

Já no final desta linha chega-se à contemporaneidade assinalando a 

arquitectura tradicional com o ênfase na aproximação ao ambiente rural 

sendo complementada posteriormente por uma alusão ao futuro, à 

modernidade, à arte e à criatividade. 

Estes conteúdos, no contexto deste projecto, transformam-se em 

momentos dentro do percurso temporal que se quer divulgar. O seu 

carácter expositivo leva assim à criação de rotas dentro de cada lugar, 

isto é, a cada concelho e de acordo com o seu património, é atribuído um 

conteúdo, ao qual está subjacente um período cronológico. 

Contudo, esta atribuição não se resume a um local específico, assumindo-

se como um labirinto patrimonial que exponencia a relação com o 

conteúdo e faz dele o mote para a sua valorização.

Permitindo assim a criação de uma viagem dentro da singularidade 

de cada lugar, é importante ressalvar que a dinâmica de percurso e de 

descoberta abrange toda a região, na medida em que existe um movimento 

transversal na exposição dos conteúdos. 

Apesar destes permanecerem fixos a uma localização específica, fazem 

uso do sistema em rede para conectar todo o conjunto e fazer referência 

aos outros pontos, evocando o restante património e divulgando desta 

forma todo o Alto Minho.



58

A ideia de simplicidade e de unificação subjacente a este projecto 

desenvolvido pela CIM tem como principal entrave a complexidade que 

se cria ao longo do processo. A variedade de lugares e de conteúdos, 

indispensáveis para a leitura da região na sua riqueza cultural, tendem a 

tornar esta rede num labirinto de relações e ideias incapazes de dialogar 

e se valorizar entre si. 

A memória, enquanto motor de conexão subjacente a esta viagem, tende 

a perder-se ao longo do caminho, no meio de conceitos de património, na 

quantidade de informação e na variedade cultural que cada ponto singular 

tem para oferecer. 

Neste sentido, a riqueza de cada situação torna à partida difícil a 

valorização do local seguinte, fazendo enfraquecer a relação de diálogo 

unitário que se pretende.

Ciente desta complexidade e de forma a contrariar esta situação, a CIM 

sentiu a necessidade de reforçar este sentido de memória enquanto 

dínamo do projecto. É através da criação momentos de repetição que 

se vai destacar o sentido de conjunto e a ideia de continuidade da rede, 

ao mesmo tempo que apostando na adaptação ao local se realçará a 

identidade do sítio.

Uma opção que se torna em simultâneo num gesto de reconhecimento do 

lugar na sua importância singular e na enfatização do sentido de rede.

Espaço de 
comunicação
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Neste contexto, o espaço onde acontece a comunicação dos conteúdos 

desenvolve-se num local pré-definido e num desenho de momentos 

comuns, podendo através das suas relações tornar-se capaz de transmitir 

sensações singulares dentro dum ambiente numa mesma linguagem. 

Estes objectivos traduzem-se na concepção das Estações do Tempo, que 

se definem como momentos de evocação do Alto Minho enquanto rede, 

ao mesmo tempo que se transformam em pontos singulares de exposição 

de conteúdo e de interactividade com o património. 

O espaço físico assim definido inicialmente pela CIM, requere valências 

similares e comuns a todos os pontos, na perspectiva de valorização do 

conteúdo expressada através da repetição. 

Torna-se assim importante para o projecto a criação de um percurso 

dentro do espaço. Numa dinâmica de transição entre ambientes definidos 

e direccionados para a concentração e disseminação de informação, 

recorre-se às novas tecnologias e procura-se uma relação próxima com 

o visitante no sentido de imersão sensitiva como foco de interacção e 

comunicação da experiência. 

No desenho destes ambientes, o portal apresenta-se como primeiro 

momento essencial do espaço, assinalando rápida e eficazmente o 

momento de entrada na estação. Pretende-se portanto que este elemento 

possibilite a sua fácil repetição em todos os lugares, enfatizando a ideia 

de projecção da memória, numa aproximação às premissas do projecto.
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Fig.19 
Esquema de organização do epaço 

da estação apresentado pela CIM no 
priemiro brifieng
Cedência PROD
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Num segundo momento aparece um elemento 4D, inicialmente sem 

materialização definida, é assumido como o momento de interacção com 

o conteúdo, comunicação de recursos e ligação ao património e ao sítio. 

Um momento que aparece neste esboço do espaço com uma certa 

indefinição no panorama do projecto, assumindo-se como algo em aberto 

que poderá evoluir com o desenvolvimento do processo de trabalho.

Associado a este momento aparece no diagrama de concepção do espaço 

uma “área central”, caracterizada pela polivalência e ambivalência 

programática. Podendo estar associada aos restantes pontos do programa 

é um espaço também ele em aberto, ainda sem certezas quanto à sua 

necessidade. O centralismo da estação volta-se no entanto para um 

próximo momento. 

O espaço de projecção apresenta-se como o ponto alto do percurso. Na 

procura por um ambiente imersivo é neste ambiente que se pretende que 

haja a maior capacidade comunicativa da estação. Idealizado como um 

espaço fechado e de acesso controlado, assume-se como um momento 

mais recatado, associado à transmissão de informação mas sobretudo à 

divulgação da imagem do projecto. 

A aposta numa projecção imersiva aponta para o desejo de mostrar 

de forma inovadora conteúdos culturais e históricos, potencializados 

pelo distanciamento em relação ao espaço físico e assumindo uma 

desmaterialização do lugar destacando o conteúdo.
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Numa fase terminal do percurso apresenta-se a zona de informação 

complementar. Aproximando-se novamente à tecnologia, pretende-se a 

sua diluição no espaço ao materializar-se como um momento livre, sem 

barreiras e que se pode ler quer como entrada quer como saída. 

Uma zona onde o visitante tem acesso a conteúdos extras e 

complementares numa perspectiva da assimilação da mensagem para 

além da projecção e da interacção. 

Com este complemento, opta-se por uma libertação da zona de projecção 

e por um realce no que diz respeito à interacção em relação ao espaço 

e ao conteúdo, usufruindo de técnicas expositivas mais arriscadas 

salvaguardando-se a passagem de informação.

O espaço vive assim de 5 momentos, que em situações particulares e 

sempre que o projecto o exigir podem ser reduzidos ou acrescentados, 

mediante a ideia de adaptação ao local físico subjacente. 

Desta forma a CIM quer potenciar o percurso e a sua leitura enquanto 

viagem de conhecimento que no seu carácter adaptável apostam na 

deambulação entre ambientes e na conjugação do ponto de partida com 

o ponto de chegada como factor atractivo e sensorial da experiência.

Fig.20 
Interior doa torre de menagem de 

Melgaço
Registo pessoal

Melgaço, 2018
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Mediante a ideia consolidada e definida, o projecto requer uma atenção ao 

nível do detalhe e das valências que serão necessárias para materializar 

e dar forma ao mesmo. Neste sentido e partindo duma estabilização da 

forma e do conteúdo, parte-se para a selecção dos responsáveis pelas 

diferentes etapas do processo, assumindo a CIM o papel de gestão e 

organização de todo o processo. 

As pastas como orçamentação, investimento e divulgação fazem parte 

do âmbito de intervenção desta Comunidade, que delega outro tipo de 

responsabilidade a entidades externas públicas e privadas mediante a 

área de intervenção de cada uma e o contributo que possam transmitir 

ao projecto. 

Assim sendo, a comunidade promove a selecção de outras instituições 

mediante as valências que o projecto requer, fixando objectivos 

de intervenção e procurando as melhores ferramentas para o seu 

desenvolvimento. 

Perante este cenário, tarefas específicas do desenho final do projecto 

como o tratamento dos conteúdos e a sua organização são entregues 

a uma entidade especializada nesse serviço, em que no trabalho em 

consonância com a CIM desde o primeiro momento confere ao projecto 

um corpo sólido que é capaz de se desenvolver

Divulgação
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Da mesma forma e também como exemplo deste trabalho conjunto, 

procura-se para cada momento especializado um responsável da área, de 

forma a alargar a equipa e tornar a abordagem à questão mais detalhada 

e controlada. 

Exemplo disto mesmo é o contributo de João Martinho Moura no momento 

da projecção imersiva, injectando no projecto a sua experiência e a 

inovação recorrente no seu trabalho. 

Também a PROD, que, enquanto gabinete de arquitectura, fica encarregue 

do controlo e desenho do espaço, ao mesmo tempo que assume a 

responsabilidade de acompanhar e equilibrar todos os momentos que 

fazem parte da Estação do Tempo.

No seu papel maioritariamente de gestão, a CIM, num momento ainda 

muito inicial do processo, sente a necessidade de publicitar e divulgar o 

projecto e a ideia por trás do mesmo, para que, o processo seja célere e a 

Viagem no Tempo se assuma como o culminar do percurso pelo território 

e pelos conteúdos. 

Define-se assim o início da viagem através de diversos eventos que 

acontecem nos 10 espaços das futuras estações e levantam de certo 

modo o véu acerca dos temas abordados em cada um delas. 
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Fig.21 
Cartaz de divulgação das conferências 
“Mundo de Culturas” - Ponte da Barca 

inseridas no projecto “Viagem no 
Tempo”

CIM Alto Minho
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A 10 de Março de 2018, no Auditório do Teatro Municipal Valadares, em 

Caminha, celebra-se o início da viagem com a abordagem “aos primeiros 

habitantes do Alto Minho” através de conferências com diferentes 

personalidades que discutem e analisam o megalitismo e arte rupestre 

na região. 

Estes eventos ao partilharem dos princípios do projecto final, trabalham 

os conteúdos numa aproximação à vertente de interactividade que no 

futuro fará parte das estações. Nesse sentido procura-se integrar em 

cada momento e em cada município, um estímulo à participação do 

interveniente. 

No caso de Caminha, através de uma visita às Gravuras Rupestres de 

Lanhelas, à Cividade de Âncora e ao Dólmen da Barrosa transporta-se o 

conteúdo para o lugar da acção, dinamizando a exposição e criando a 

interacção com o público, ao mesmo tempo que se remete para a dinâmica 

que estará patente nas futuras estações.

Um momento seguinte acontece em Ponte da Barca, já tendo passado 

entretanto por ponte de Lima onde se abordou “O mundo Romano” e em 

Monção onde o tema foi a cultura castreja.

Depois de uma manhã de conferências em que o românico esteve em 

foco, é no interior do mosteiro de Bravães, ponto singular da arquitectura 

românica em Portugal, que o Professor Alexandre Alves Costa é convidado 

a abordar o tema. 
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Fig.22 
Vista do portal românico do mosteiro 

de Bravães
Registo pessoal

Ponte da Barca, 2018
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Na sua intervenção, parte da relação que o românico estabelece com 

uma ideia de nacionalismo, através da relevância da história no desenho 

do presente, invoca intervenções e formas de intervir em que ressalva a 

importância e relevância dos extractos. 

Esta abordagem capaz de subverter certezas e abrir novos caminhos, 

vai de encontro à ideia por trás do projecto da viagem no tempo, seja 

na procura de um sentido de leitura integrada e aproximada ao lugar, 

seja num entendimento em que as partes constroem o todo e o todo é 

entendido na leitura das partes. 
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Intervenção

Análise do invólucro

Estratégia no desenho

Adaptação ao lugar
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Assumindo-se como um projecto que aborda a região como um todo, 

a CIM elege dez espaços distintivos do Alto Minho, em cada um dos 

concelhos do distrito de Viana do Castelo. Uma escolha consciente da 

dispersão destes pontos no território mas que se baseia na sua leitura 

enquanto circuito na criação de dinâmica e movimento entre eles

Relevantes a nível geográfico, histórico e patrimonial, estes espaços 

devem tornar-se ao longo do processo no momento de descoberta do 

conteúdo informativo através da relação entre as características do seu 

ambiente e a evocação histórica que se pretende.

Apesar da CIM se apresentar como uma entidade transversal na relação 

com os concelhos do Alto Minho, a “Viagem no Tempo” assume-

se maioritariamente como um projecto de cariz público, em que o 

financiamento é dividido entre a Comunidade Intermunicipal e as 

autarquias. 

Neste sentido, a selecção dos locais para as estações do projecto assume-

se como um momento de discussão entre as várias partes no qual 

são conjugadas as ideias do projecto na gestão municipal. Ao envolver 

diferentes organismos, a unificação e coerência de discurso do projecto 

passa por ler cada um dos locais seleccionados nas características que 

o identificam enquanto ponto singular e que o aproximam a uma lógica 

de rede. 

Análise ao invólucros
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Com essa finalidade, a solução passa por uma consciencialização de 

que a adaptação aos espaços será à partida um factor de relevo na 

abordagem ao projecto. Não sendo possível estabelecer desde logo um 

diálogo directo e evidente entre o espaço seleccionado e o seu futuro 

conteúdo, passará para uma fase posterior a ligação ao espaço, criando 

um novo objectivo: a valorização do espaço em função do conteúdo que 

irá albergar.

Desta forma pretende-se que seja este diálogo a criar o momento de 

unificação dos dez espaços, apostando na construção de uma linguagem 

adaptativa em que se clarifica a leitura da rede. Um gesto consciente que 

deve responder a cada momento e a cada contexto num desenho de 

apropriação e valorização do espaço.  

Assente sobre esta ideia, a CIM encontra na arquitectura e no desenho 

dos espaços a solução de congregação do projecto. Através do controlo 

espacial de cada estação, torna-se possível criar uma experiência que 

tire partido da potencialidade de cada local e que as torne legível numa 

lógica de conjunto.

Associar o conteúdo a ambientes desenhados e construídos para o 

receber, ajuda o projecto a estabilizar-se enquanto viagem através de 

uma experiência sequencial que facilita a descoberta da história do Alto 

Minho quando associada a uma experiência interactiva.
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Neste sentido a CIM enquanto entidade promotora do projecto, entrega 

a responsabilidade de gestão e desenho das estações à PROD com o 

objectivo de assegurar a preparação do espaço de comunicação e da 

coerência do percurso entre elas. Para além disso, definem-se neste 

momento pressupostos práticos de intervenção no espaço que estão 

directamente relacionados com a génese da ideia e com os objectivos 

do projecto. 

Estas regras têm como principal função estabelecer um plano base do 

projecto que o escritório deve seguir de forma a criar uma experiência 

única legível em todos os espaços. Aparecendo quase como um layout 

prévio, este plano assenta na proposta de um fluxo repetível dentro de 

cada estação com o objectivo de ligar os diferentes momentos idealizados 

para o espaço. 

Configurando-se como momentos variados, cada um apresenta 

características próprias que devem ser respeitadas, assim como a 

sequência entre eles. Questões como a capacidade de receber pessoas, 

a interacção com o visitante e o momento de exposição do conteúdo 

são temas com os quais a arquitectura tem que lidar no desenvolvimento 

deste projecto.

Numa média de 40m2 por estação, pretende-se uma normalização no 

número de lugares sentados para a projecção (10 a 12 lugares). Este 

momento que pretende ser uma experiência imersiva necessita de uma 

configuração espacial que absorva estes pressupostos programáticos e se 

torne numa atmosfera reflectora dos temas e das premissas do projecto.

Fig.23
Os dez concelhos assinaldos no 

mapa do Alto Minho
Produção pessoal
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As restantes condicionantes aparecem como particularidades de cada 

espaço e são desta forma passíveis de análise pormenorizada no diálogo 

permanente com os municípios, na perspectiva de valorização de cada 

um.

Convergindo desta forma para a criação da rede, procura-se na singularidade 

de cada espaço o mote para a unidade do todo, passando por este primeiro 

momento de análise que se interpreta como uma contextualização e 

reconhecimento do terreno no qual se fará a intervenção. 

Neste sentido o percurso de reconhecimento dos vários espaços segue 

uma trajectória de exploração temática, na qual são visados os conteúdos 

e as particularidades de cada sítio. Mais do que uma leitura geográfica ou 

topográfica do local, assume-se um movimento centrado no entendimento 

da rede como um percurso, prevalecendo o conteúdo em função do espaço 

e a relação que ambos partilham. 

O património e a cultura associados à atmosfera de cada local definem-

se como a base de leitura das estações, expondo em simultâneo temas 

e objectos num entendimento geral e singular do plano de intervenção.

Fig.24
Uma amostra do Alto Minho

Registo pessoal
Melgaço, 2018
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O município de Caminha apresenta-se numa situação estratégica 

no plano do Alto Minho, assumindo-se como momento de contacto e 

distanciamento em relação à fronteira com Espanha e numa relação 

directa com o rio Minho. O distanciamento físico criado pelo fluxo fluvial 

é complementado com um diálogo paisagístico, que abrange o monte de 

S.Tecla e a foz do Minho. 

É acima de tudo um município de fusão, que tem que aprender a lidar 

com diferentes momentos e situações geográficas e culturais distintas: 

no diálogo com Espanha a poucos quilómetros de distância; no 

atravessamento na foz do rio Coura; na relação com o património; e na 

necessidade de expansão.

Caminha organiza-se portanto na encosta da montanha de forma a tirar 

partido das vantagens topográficas e paisagísticas acima mencionadas. 

Numa posição de distanciamento em relação ao rio, desenvolve a sua 

marginal no confronto com o mesmo, assegurando o escoamento do 

trânsito sem comprometer a estabilidade do centro histórico, ao mesmo 

tempo que desimpede a paisagem e valoriza o momento de passagem 

como convite à permanência.

Neste contexto, o centro histórico funde-se com a nova malha urbana, 

criando um sistema híbrido no qual as fronteiras não existem e se 

desvanecem entre as construções medievais e a abertura de praças. Existe 

no entanto a vontade de formalização e qualificação desta centralidade na 

inserção desta malha dentro da muralha medieval e no desenvolvimento 

da Vila no que diz respeito à conexão deste património às novas vias de 

comunicação.

Fig.25
Torre do relógio
Registo pessoal

Caminha, 2018

Caminha
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Esta praça em especial, desenha-se com a centralidade de um espaço de 

paragem, o que prova o desejo de emancipação da atmosfera híbrida ao 

fazer a conjugação com eixo conector mencionado anteriormente. Neste 

contexto, o seu desenho permite criar espaço e dar azo à vivência da 

praça na relação histórica com o centro realçando-se sobretudo o diálogo 

volumétrico com a torre do relógio que marca a porta de acesso à malha 

medieval.

Ao apresentar diversos pontos singulares no interior desta atmosfera 

histórica como é o caso da igreja matriz, da muralha medieval e da 

praça associada à igreja da misericórdia, a malha do centro torna-se, 

com o seu ambiente exíguo e sombrio, o fio conector da vila, das suas 

particularidades e da sua história.

É neste contexto que surge o local atribuído pelo município para a estação 

do tempo do projecto da CIM: o Museu Municipal de Caminha  O museu 

situa-se num complexo que data provavelmente do século XVII ou XVIII 

e que serviu de tribunal e cadeia da comarca de Caminha. Apresentando 

uma ocupação quase completa do edifício existente assume muito do 

legado histórico e dos diversos programas que moldaram o seu espaço e 

a sua arquitectura.

Apesar da intervenção do projecto se situar apenas num espaço localizado 

no interior do edifício parece importante entendê-lo na sua relação com o 

espaço circundante, conscientes de que este faz parte de uma complexa 

rede urbana e que tira partido da mesma no seu desenho. 

Fig.26
Posição do Museu Municipal na Vila 

de Caminha
Produção pessoal
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Fig.4 
Espaço seleccionado para estação do 

tempo
Museu Municipal de Caminha

Produção pessoal
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Neste contexto, torna-se importante o olhar para o momento da chegada 

através do espaço público, com a mesma atenção que se analisa o espaço 

interior de intervenção. 

Esta análise converge para um entendimento de que o espaço onde se 

intervém, apesar de se tornar independente do funcionamento do museu, 

se relaciona com a vivência do mesmo na partilha de experiências e 

nos momentos que fazem parte da leitura geral da experiência que se 

proporciona ao visitante.

No seu desenho urbano, o recuo da entrada do museu em relação à rua 

adquire relevância, na formação de uma praça criadora de um momento 

exterior de chegada. Este espaço caracteriza-se por uma configuração 

rectangular, em que o complexo do museu estabelece duas das suas 

frentes. Os restantes limites continuam a propor o espaço como um 

momento sólido e definido, com a presença da biblioteca municipal do 

arquitecto Nuno Brandão Costa, que oferece o espaço ao público e partilha 

com o museu este momento de recepção.

Desta forma, o desenho da praça atribui à rua uma conotação de via 

de passagem com convite à entrada no complexo. Este diálogo que 

aqui se estabelece vai de encontro ao sentido de percurso entre tempos 

patentes no projecto, transitando entre séculos através das sensações 

experienciadas nestes espaços. Depois de um primeiro momento de 

recepção exterior chega-se à entrada do museu.

Fig.27
Museu e Biblioteca Municipal

 Registo pessoal
Caminha, 2018
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Fig.28
Espaço seleccionado para estação 
do tempo no Museu Municipal de 

Caminha
Cedência PROD e produção pessoal
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Num desenho voltado para a praça, partilha do sentimento de chegada e 

desenha-se claramente numa continuidade para o exterior usufruindo das 

sensações anteriores e introduzindo-as no espaço de recepção interior. 

É num ambiente museológico que encaixa o espaço de intervenção da 

“Viagem no Tempo”, que uma vez encostado ao extremo da ala sul 

consegue autonomizar-se em relação ao restante circuito do edifício. 

Composta por duas salas ligadas por uma passagem de proporções 

reduzidas (1,80x1,00m), a estação relaciona-se se com as restantes 

divisões com vãos de dimensão semelhante num diálogo estreito e exíguo. 

Esta característica confere a este fluxo de passagem um ar de rasgamento 

da parede que enfatiza o momento de descoberta do próximo espaço e se 

destaca em relação a um ambiente contínuo espacial. É nesta presença 

muito autónoma e independente que cada espaço cria o seu próprio 

ambiente, descobrindo o próximo na experiência de transição através da 

parede espessa de pedra.

Apesar destas duas salas em conjunto possuírem três frentes na relação 

com o exterior, o diálogo com ele, ao contrário da entrada, é praticamente 

inexistente. Isto deve-se ao facto das janelas apresentarem grandes 

dimensões e pesadas grades metálicas, reminiscentes da antiga cadeia, 

que tendem a quebrar qualquer tipo de passagem quer física quer visual. 

Estes vãos ao reduzirem o diálogo com o exterior à entrada de luz, 

conferem ao espaço um ambiente sombrio, assinalando ainda mais a sua 

expressão autónoma e independente.
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Já perto do extremo norte do país encontra-se o município de Monção. 

À semelhança de Caminha é separado de Espanha pelo Rio Minho que 

estabelece a fronteira entre as duas realidades, mas que ao mesmo tempo 

oferece as condições ideais de assentamento no território. Historicamente 

são estas condições que proporcionam o nascimento do município, que 

se encontra intrinsecamente conotado com a defesa da nacionalidade no 

desenho da sua muralha

O centro histórico desta Vila desenvolve-se exactamente dentro deste 

ambiente, que, apresentando dimensões reduzidas na comparação com 

a escala do Alto Minho, se evidencia pela apropriação e destaque do 

património na sua evolução. O respeito e a evocação da história permitem 

ao local um desenvolvimento agarrado às construções e tradições

O centro da Vila aproxima-se à malha urbana medieval, nomeadamente 

no desenho da praça central que se ramifica até ao encontro com as 

muralhas. Para além disso sendo ela que delimita este centro, a construção 

da cidade está directamente ligada ao seu desenho e principalmente ao 

desenho das suas aberturas.

Numa primeira fase, a autarquia de Monção atribui como espaço para a 

intervenção um paiol junto à muralha medieval. A opção por este lugar 

segue a ideia da integração do projecto no legado histórico da Vila, 

revelando esta coerência de intervenção no seu espaço urbano.

Fig.29
Posição do Paiol da Casamata da 

Porta do Rosal na Vila de Monção
Produção pessoal

Monção



87



88



89

No seio do centro histórico, confinante com a muralha e dispondo de 

boas ligações a partir da praça central, a posição deste ponto é desde 

logo favorável ao projecto também na relação com o largo que se lhe 

opõe. Na mesma linha de Caminha, o espaço público que antecede o 

espaço de intervenção é relevante para o projecto, apresentando-se como 

um alargamento de preparação para a entrada no paiol. 

Contudo, o facto da estrutura do paiol se encontrar ainda num estado original 

faz com que não seja possível adequar as características do projecto a 

este espaço. A necessidade de isolamentos e impermeabilização e uma 

intervenção sobre a estrutura, são necessários para que este espaço 

possa funcionar como estação, o que não é comportado no orçamento e 

na ideia da CIM chegando-se à conclusão de que não existem condições 

para usar este edifício.

Neste sentido, a autarquia propõe um novo local que se aproxima do 

anterior. O novo sítio vive numa realidade semelhante, mas com uma 

proximidade maior com a identidade da muralha ao localizar-se junto a 

uma entrada da mesma: a Porta do Rosal. 

A casamata caracteriza-se por apresentar uma estrutura que faz parte do 

desenho da muralha inserindo-se no corpo desta e apresentando uma 

espacialidade semelhante à do paiol. Uma vez que poderia albergar o 

mesmo tipo de programa desse armazém defensivo, a sua configuração 

desenha-se num corpo longitudinal abobadado, com uma série de 

aberturas exíguas para o exterior.

Fig.30
Porta do Rosal e respectivas 

casamatas
Registo pessoal

Monção, 2018
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Fig.31
Espaço seleccionado para estação do 
tempo na casamta da Porta do Rosal 

em Monção
Cedência PROD e produção pessoal
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Ao contrário do paiol que se assume como um corpo autónomo, esta 

estrutura granítica é escavada dentro da muralha e a sua entrada pode 

tanto ser feita desde a rua como pelo túnel de passagem dentro dela. Esta 

dualidade atribui ao local plasticidade nas decisões do projecto, podendo 

tanto ser trabalhada uma relação com exterior ou um controlo no diálogo 

com a passagem da porta do Rosal.

Em termos de conservação, este local apresenta um aspecto semelhante 

ao interior, no entanto ao tratar-se de uma estrutura enterrada na 

muralha a intervenção a nível de isolamentos e impermeabilizações não 

é necessária. 

Verificando-se que o pavimento é composto pelo próprio terreno natural 

assume-se desde logo a necessidade de criação de uma estrutura, não 

demasiadamente interventiva para o património, mas necessária ao 

funcionamento e qualificação do espaço enquanto estação do projecto. 

O controlo da luz solar e a área exigida associados à espacialidade 

característica, conferem ao local potencialidade ao mesmo tempo que 

se adivinha uma exigência de adaptação dada a sua configuração em 

comparação com outros locais do projecto. 

Ao assumir-se um espaço único, este ambiente é em si um tema de 

desenho, obrigando a uma intervenção diferente na adaptação à 

linguagem do projecto
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A vila de Ponte de Lima pode ser caracterizada em função da centralidade 

em relação ao distrito mediante a sua posição estratégica, na qual faz a 

interacção entre Viana do Castelo e Braga assumindo-se como um ponto 

de referência na cultura tradicional e no património histórico português. 

Desde o seu nome ao seu desenvolvimento, o rio aparece como momento 

determinante no desenho da vila ao mesmo tempo que cria a necessidade 

do seu atravessamento. Esta importância enquanto fluxo entre margens 

vigora desde a influência romana, sendo entendido como um foco de 

desenvolvimento da região ao tornar-se veículo ideal para a expansão 

económica e cultural. 

A ponte, como elemento de atravessamento, assume-se como uma 

conexão entre duas realidades distintas dentro de uma mesma vila. 

Do lado sul do rio apresenta-se o centro histórico de Ponte de Lima 

caracterizado por uma dimensão reduzida e uma malha labiríntica que se 

desenha na relação constante de contacto com o rio. 

Lugar de valorização da tradição e cultural, o seu edificado apresenta uma 

volumetria de conjunto na relação com o traçado das ruas e um desenho 

de continuidade na relação com a frente fluvial.

Num contexto assumidamente diferente aparece a margem norte da 

vila que se distingue pelo seu ambiente agrícola e natural. Esta zona 

desenvolve-se de forma mais dispersa a nível de preenchimento do 

território assumindo um desenho de conjunto apenas na relação com a 

ponte. 

Fig.32 
Vista desde a ponte romana

Registo pessoal
Ponte de Lima, 2018

Ponte de Lima
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Destacam-se as ruas pequenas e os largos que se materializam quando 

relacionados com edifícios com uma certa relevância e sempre no eixo 

que deriva do atravessamento do rio.

É nesta proximidade com a ponte, o rio e espaço verde que aparece o 

Museu do Brinquedo Português. Este complexo, para além do programa 

museológico inclui um albergue para os peregrinos do caminho de S.Tiago, 

partilhando espaços num aproveitamento do edifício pré-existente. 

Desenvolvendo-se ao longo de dois pisos caracteriza-se pela sua 

conformação rectangular, com a fachada principal voltada a sul para o 

largo da Alegria e as restantes para vias de menor dimensão e para o 

Parque do Arnado. Desta forma, a relação com o espaço público faz-

se numa dinâmica muito directa, através da interacção visual com os 

grandes vãos para o largo, ao mesmo tempo que se agarra ao ambiente 

agrícola na proximidade com a margem verde do rio.

Actualmente o acesso ao museu faz-se pelo portão do lado nascente, 

sendo esta uma forma de controlar a entrada ao aproveitar uma zona 

exterior de recepção. Esta opção liberta o espaço urbano e retira da 

fachada principal o movimento de transição para o interior conferindo-

lhe estabilidade enquanto rosto do complexo. 

Nesta dinâmica de relação com o urbano e apesar dos dois programas 

envolvidos no edifício, a fachada assume-se como um plano de 

continuidade perante todo o complexo, afirmando um só corpo e uma 

vontade de preservação do valor patrimonial do mesmo. 

Fig.33
Posição do Museu do Brinquedo na 

Vila de Ponte de Lima
Produção pessoal
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Fig.34
Espaço seleccionado para estação do 

tempo no Museu do Brinquedo 
Ponte de Lima

Cedência PROD e produção pessoal
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Neste contexto, e inserido neste complexo, o espaço destinado à 

intervenção da CIM percorre ao longo das negociações diversas divisões 

no interior do edifício até à sua estabilização final. Esta definição acaba 

por recair sobre duas salas no extremo poente do edifício. 

A particularidade deste espaço assenta sobretudo na relação que estabelece 

com a entrada. Apesar da sua ocupação pertencer maioritariamente ao 

museu, a entrada para a estação partilha do espaço de recepção do 

albergue. 

Tratando-se de duas salas de arquivo do museu, e encontrando-se neste 

momento ainda a exercer essas funções a percepção do espaço aquando 

do primeiro impacto é ainda um pouco desligada da realidade dada a 

quantidade de mobiliário a ocupar o espaço. No entanto, a sensação 

de atravessamento conferida pelo vão rasgado na parede divisória 

assemelha-se em muito a outros espaços da rede facilitando a sua 

inclusão na sequência do projecto.

A vontade de manter a ligação entre os programas existentes faz cair a 

possibilidade de ligação directa ao largo, no entanto ao partilhar de um 

ambiente já direccionado para a preparação da chegada do visitante torna 

a gestão do espaço mais controlada não sendo necessários artifícios 

adicionais para o desenho da mesma.
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Fig.4 
Espaço seleccionado 

Casamata da Porta do Rosal
Produção pessoal
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No que diz respeito à iluminação solar é de realçar duas características 

opostas. Por um lado, verifica-se uma parede que ao fazer empena 

com o edifício vizinho não apresenta qualquer abertura. Enquanto que 

por outro lado, tanto a fachada principal como a tardoz requerem um 

desenho específico no controlo das grandes aberturas de forma a garantir 

a homogeneidade do espaço. 

A atmosfera que transparece do espaço aparece bastante abstracta e 

desligada do valor patrimonial do complexo na leitura da sua materialidade. 

As texturas e o ambiente actual caracterizam-se por uma função de cariz 

mais técnica o que resulta numa composição simples e sem grande 

interesse na relação com as restantes divisões.

Neste contexto, o desafio apresenta-se através do movimento de conexão 

dos espaços ao funcionamento do albergue, partindo das vantagens 

proporcionadas pela partilha da entrada. Em simultâneo e na ideia de 

continuidade da rede, o desenho da experiência terá que lidar com vários 

temas de desenho, procurando um gesto coerente desde o material à 

conformação espacial desta estação. 

Fig.35
Vista da fachada do Museu do 

Brinquedo
Registo pessoal

Ponte de Lima, 2018
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Fig.36
Posição do Centro Interpretativo 

Fernão de Magalhães na Vila de Ponte 
da Barca

Produção pessoal

A pequena Vila de Ponte da Barca situa-se um pouco mais a nascente 

do rio Lima comparativamente a Ponte de Lima. Na sua composição e 

desenvolvimento assemelha-se e muito a esta, tanto na relação com o rio 

como no seu atravessamento. Com bastante menor dimensão, é capital 

de um concelho que vive também do seu valor patrimonial e da relação 

com o espaço verde na margem do rio, sendo nele que encontra o motor 

do seu desenvolvimento. Destaca-se sobretudo na forma como vive a 

história e parte dela para se fundamentar enquanto ponto de interesse 

cultural e tradicional. 

Sendo uma zona fortemente marcada pelo românico, esta região tem 

ligada à sua génese a intrínseca ideia de dispersão no território no 

aproveitamento das suas melhores características. Este afastamento 

leva à criação de artérias que rompem a topografia e conectam pontos 

singulares assumindo um carácter fluido na dinâmica de desenvolvimento 

da zona.

O mosteiro de Bravães, é um marco desta região e assume-se como 

exemplo deste tipo de povoamento do território. Situado exactamente ao 

longo de uma das vias de conexão ao centro histórico, este monumento 

apresenta-se como marco simbólico do romano, reminiscente da 

arquitectura da altura e da forma como se desenvolve a dinâmica desta 

vila. 

Este centro, apesar da sua pequena dimensão, ganha grande relevância 

na gestão do percurso pelo território do município. Assumindo-se como 

marco de centralidade, é nele que acontece o movimento de dispersão e 

para ele que converge a dinâmica da região, enfatizando as vias como 

momentos de conexão entre os diferentes pontos singulares.

Ponte da Barca
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Fig.4 
Espaço seleccionado 

Casamata da Porta do Rosal
Produção pessoal



103

É exactamente dentro do dinamismo de uma artéria importante que surge 

o espaço atribuído pela autarquia. Na transição desde a ponte para o eixo 

principal da Rua Concelheiro Rocha Peixoto, subtilmente encastrado na 

fachada contínua da rua, encontra-se o Centro Interpretativo Fernão de 

Magalhães. 

Com uma caracterização mínima no que diz respeito ao seu ênfase urbano, 

os seus dois pisos e apenas duas portas e duas janelas, traduzem-se 

num desenvolvimento transversal à rua numa ocupação total do lote. Este 

prolongamento pelo lote caracteriza-se também por fazer a conexão à 

rua oposta, acrescentando-lhe desta forma uma frente distinta da anterior. 

Desde a sua materialização em pedra rudimentar ao acréscimo de um piso, 

esta fachada possibilita um trabalho de controlo de cotas possibilitando 

em simultâneo um novo acesso.

Contudo, olhando para o programa de ocupação do edifício verifica-se que 

esta zona se encontra direccionada para funções de cariz mais técnico 

como escritórios e momentos de recreio num aproveitamento da sua 

planta mais alargada. 

No restante corpo do edifício localiza-se a vertente museológica e 

interpretativa. Tirando partido da sua composição longitudinal materializa-

se num movimento perpendicular à entrada em que o espaço é lido como 

um percurso contínuo entre pisos desde esse momento de acesso.

Fig.37
Vista da fachada do Centro 

Interpretativo Fernão de Magalhães
Registo pessoal

Ponte da Barca, 2018
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Fig.38
Espaço seleccionado no Centro 

Intepretativo Fernão de Magalhães
Ponte da Barca

Cedência Prod e produção pessoal
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A diferença de cotas, o pé direito e a relação com o corpo posterior tem 

reflexo directo na forma como se faz a transição entre pisos. O meio piso 

é a forma encontrada para dar resposta a todas estas questões, criando 

uma sensação espacial fragmentada em que cada espaço se transforma 

tanto num momento autónomo como numa experiência de transição para 

o próximo. 

Na linha compositiva do edifício a sala proposta para albergar a estação 

do tempo apresenta-se no último piso e no culminar deste percurso 

expositivo. Em paralelo a materialidade no espaço revela-se na adaptação 

à função, através do revestimento das paredes existentes de pedra a 

gesso cartonado e do aproveitamento da estrutura de madeira do tecto 

enfatizando a construção vernacular ali presente. 

Contudo, esta estrutura em madeira é também coberta por gesso 

cartonado, ainda que de forma parcial, assumindo um desenho curvo de 

preparação de entrada no espaço, numa relação de continuidade material 

com as paredes.

Desde cedo se levantaram diversas questões no que diz respeito à 

adequação do projecto a este espaço. Desde a sua pequena dimensão ao 

facto de se apresentar como um espaço único, levanta-se o desafio que 

envolve a criação de uma divisão que já existe noutros espaços.
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Fig.39 
Posição da torre de menagem na Vila 

de Melgaço
Produção pessoal

No extremo Norte de Portugal encontra-se a pequena vila de Melgaço. 

Com baixa densidade e intrinsecamente ligada ao seu valor patrimonial, 

a região vive numa dinâmica virada para si própria, conectada sobretudo 

ao território e à relação que vai estabelecendo com ele. 

A nível geográfico é fácil verificar que a distância para os outros 

pontos de interesse do Alto Minho levam esta autarquia a optar por 

um desenvolvimento muito centrado nas suas potencialidades e na 

exploração da cultura e da história como fenómeno de interesse para a 

divulgação do município. 

Neste contexto, o centro histórico da vila apresenta-se com reduzidas 

dimensões e reside no valor histórico da Torre de Menagem o motivo de 

concentração neste ponto do território. Numa valorização da sua posição 

privilegiada em relação à malha da vila, este elemento medieval torna-se 

o momento vertical que pontua a sua centralidade, fazendo com que a sua 

importância enquanto marco monumental se traduza na concentração da 

construção à sua volta.

No sentido urbano, assume-se como elemento vertiginoso que guia 

e direcciona o visitante e o habitante em todos os pontos da vila, 

enfatizando a centralidade como chave de leitura do valor da cultura e 

da história. Neste sentido, ao convergir o fluxo da vila na sua direcção, o 

seu protagonismo central privilegia o seu alcance no panorama territorial.  

Melgaço
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e conhecimento pela construção 

artesanal e vernacular, sustenta uma 

forma sólida de fazer arquitectura, 

de produzir obra. Esta produção 

que, querendo desenvolver-se numa 

procura pela sistematização, não se 

caracteriza
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Fig.40
Vista da torre de menagem desde 

a vila
Registo pessoal

Melgaço, 2018

Para acrescentar ao desenho deste realce, a construção aparece num 

pátio sobre elevado em relação ao restante edificado, elevando o seu 

significado enquanto monumento e preparando a chegada à Torre. Este 

vazio urbano traduz-se no pátio de armas que é circunscrito por uma 

muralha lançada à volta da vila e que circunscreve o centro histórico na 

evocação do castelo erigido por D. Afonso Henriques.

Com esta importância na vivência do espaço urbano, interiormente a 

Torre alberga um espaço expositivo e arqueológico ao mesmo tempo que 

serve de miradouro para a restante paisagem. Neste sentido e tendo em 

conta todo este seu realce no enquadramento da peça no tecido da vila, é 

necessário enfatizar a importância da escolha deste lugar para receber a 

estação do tempo proposta pela CIM.

Tendo sido alvo de diversas intervenções ao longo do tempo, a Torre 

apresenta hoje uma configuração ainda muito próxima do seu original 

no que diz respeito à sua volumetria. De planta quadrangular e fracturada 

apenas através da inserção de pisos, a torre assume-se na sua forma 

exterior como uma peça de granito única, pousada sobre o pátio e 

rematada pelas ameias de defesa características da época.

A entrada faz-se aproximadamente a um terço da altura da torre e 

para esse efeito verifica-se hoje em dia a presença de uma escada em 

estrutura metálica que faz a ligação num único lanço desde o pátio até à 

porta de entrada. 
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Fig.41 
Espaços seleccionados na torre de 

menagem
Melgaço

Cedência PROD e produção pessoal
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Dividida em quatro momentos, a entrada acontece no primeiro destes 

pisos. Actualmente o interior da torre apresenta as paredes originais em 

granito e as lajes são construídas à base de madeira, com a estrutura 

de composição inteiramente à vista. Assim como as lajes, as escadas de 

transição entre pisos apresentam-se com o mesmo material, criando um 

percurso que estabiliza o espaço. 

Cada piso assume-se como um espaço independente, caracterizado pelo 

pé direito generoso. Neste momento o piso superior alberga o espólio 

permanente da mostra ao público enquanto o piso inferior se caracteriza 

pela mostra das suas fundações.

Os espaços dedicados à intervenção da CIM apresentam-se como sendo 

duas destas salas. Partilhando o piso de entrada com a restante dinâmica 

da torre, será no piso inferior e superior que se fará a intervenção para 

o projecto.

O valor patrimonial nesta estação está desde logo associado e a sua 

relação com os conteúdos a apresentar demonstra-se muito facilmente 

só pela experiência de entrada num lugar de interesse histórico com 

esta atmosfera. Assim sendo esta intervenção adquire um elevado grau 

de responsabilidade à luz do seu potencial e do respeito perante um 

monumento como este 

São circunstâncias muito próprias e assumidamente diferentes dos outros 

espaços intervencionados em que o desenho dos diferentes momentos 

de projecto partirá já de um ambiente criado pela configuração da torre 

e que terá que se transformar e moldar para receber conteúdos e criar a 

experiência de rede que se pretende.
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Fig.42 
Localização do Hospital Velho na 

cidade de Viana do Castelo
Produção pessoal

Capital do Distrito, Viana do Castelo apresenta-se como o centro de 

convergência de todos os municípios. A sua posição geográfica reflecte 

a sua importância enquanto ponto de entrada no território e o seu porto 

marítimo assume-se como elemento essencial ao desenvolvimento da 

região. 

No que diz respeito à cidade, a estrutura urbana assume-se bem mais 

definida e alargada do que os restantes municípios devido sua maior 

dimensão o que se traduz num desenho da malha promotor do seu 

crescimento e dos seus diálogos. Seja com o rio, seja com a montanha, 

Viana caracteriza-se através dos pontos paisagísticos tirando partido de 

cada detalhe para se valorizar enquanto cidade e capital do distrito. 

Muito agarrada à sua tradicionalidade, destaca-se uma vontade de 

sublimação do centro urbano como momento ideal de mostra da história 

e da cultura. Uma dinâmica de monumentos, praças e vias de elevada 

importância configuram a atmosfera da cidade: na presença do eixo 

que rasga a malha urbana e conecta o rio aos caminhos-de-ferro; na 

centralidade proporcionada pelo diálogo entre o chafariz e os paços do 

concelho; e na distância que monumentaliza o templo no cimo do monte.

Neste enquadramento a proposta da CIM é recebida pela autarquia com 

um desejo de remeter o projecto para o centro histórico, na linha de outros 

municípios e preservando a memória e o sentido de rede do projecto.

Viana do Castelo
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Fig.43
Vista da fachada Norte do Hospital 

Velho desde a Praça da Erva
Registo pessoal

Viana do Castelo, 2018

Assim, surge neste contexto o Hospital Velho, que se caracteriza desde 

logo pela situação particular em relação à sua localização. No contexto 

da cidade a Praça da República assume-se desde sempre como o centro 

político e cultural da cidade. 

Desde a presença dos Paços do Concelho à conotação tradicional do 

espaço, o sentimento experienciado transporta o local para uma posição 

de destaque a nível do desenho urbano, que se traduz no desenvolvimento 

do edificado e da malha envolvente, moldando edifícios e abrindo novos 

espaços.

Um desses espaços que nasce da sua importância é a Praça da Erva. 

Este alargamento assume-se pequeno quando  comparado com a escala 

urbana, absorvendo no entanto um ambiente com diversas conotações. 

Pode assumir-se que se trata de uma preparação para a vizinha Praça da 

República, assim como se pode ler uma dinâmica de rótulo convergência 

de várias artérias importantes. Em simultâneo torna-se um ponto ideal 

de “estar” quer pela sua proporção quer pela sua atmosfera distinta dos 

outros pontos da cidade. 

O Hospital Velho é uma das edificações que conforma a praça ao construir 

uma frente que desenha o alçado sul da praça e permite a passagem 

para rua com o mesmo nome. Com uma arquitectura caracterizada pela 

sobreposição de vários extractos, espelha-se também no desenvolvimento 

do seu programa a plasticidade e indefinição.
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Fig.44 
Espaço seleccionado no Hosptial 

Velho
Viana do Castelo

Cedência PROD e produção pessoal
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Lar de muitas e variadas funções ao longo dos tempos, o interior 

apresenta divisões reduzidas, arcos de granito, pisos de madeira, vãos 

desiguais e uma formalização de planta sinuosa e indefinida. De forma 

a dar resposta ao vários programas que albergou, o espaço interior 

apresenta divisões com diferentes e variadas configurações, sendo difícil 

atribuir uma sensação de conjunto ao complexo. 

O pátio central assume-se deste modo como o momento mais estável 

no momento em que comunica com os dois pisos do edifício e na forma 

como alberga o ponto de chegada e de recepção. É a partir dele que se 

faz o acesso à sala que recebe a estação do tempo.

Este espaço desenvolve-se numa sala única na parte sul do complexo, 

fazendo empena com o edifício vizinho. Neste ponto em particular, o tema 

da luz não entra na equação do projecto uma vez que só se verificam 

vãos na parede que se relaciona com o pátio e que estão protegidos pela 

cobertura que protege a galeria de acesso ao espaço.

Este tipo de acesso na relação com o exterior abre a possibilidade de 

um desenho da atmosfera diferente de outros casos na construção dos 

seus momentos. A análise feita a este espaço traduz-se numa evidente 

necessidade de criação de divisórias de forma a garantir momentos 

autónomos e definidos. Assim, conjugando dinâmicas de acesso às 

características do interior, verifica-se uma estação que terá que ser 

adaptada aos princípios de intervenção desde o desenho da atmosfera, 

à dinâmica da sequência da experiência.
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Fig.45 
Posição do Paiol de Marte na Vila de 

Valença
Produção pessoal

O concelho de Valença aparece no mapa como mais um ponto conectado 

ao legado histórico português. Como noutros casos já apresentados, 

esta Vila desenvolve-se na relação com o rio e posiciona-se na sua 

proximidade pelas vantagens territoriais, paisagísticas defensivas que ele 

confere.  

Este ponto do Alto Minho assume-se diferente das restantes, desde 

logo por uma autonomia espacial e atmosférica em relação ao espaço 

envolvente. A vivência dentro da muralha confere a esta capital de 

município um ambiente que se relaciona com a fortaleza, com o desenho 

da defesa e com o sentimento de segurança no interior.

O desenvolvimento da Vila faz-se cada vez mais fora da muralha, mas 

é no seu interior que se capta a essência do crescimento da mesma 

demonstrando o paradoxo entre a necessidade de se criar barreiras e 

defesas na época medieval e o desejo expansão e conexão ao restante 

município hoje em dia. Nesta intrínseca rede de objectivos ressalva-se o 

respeito pela muralha e pelas questões históricas que esta evoca.

Assinalando as raízes desta Vila e indo de encontro à sua conotação 

defensiva e protectora, a escolha para o espaço da CIM recai sobre o Paiol 

de Marte.

Valença
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Fig.46
Vista exterior do Paiol de Marte

Registo pessoal
Valença, 2018

Esta estrutura de vocação defensiva revela a sua preponderância no 

desenho urbano desta Vila, destacando-se pelo grande vazio que se lhe 

opõe. O momento de implantação do paiol é estrategicamente desenhado 

na relação com a muralha e na sua autonomia volumétrica em relação 

ao aglomerado da Vila. Esta opção lê-se no grande espaço aberto na 

sua frente e na forma como se mantém o distanciamento das restantes 

construções. 

Esta formalização nasce também da sua função de armazenamento. 

Albergando sobretudo material de guerra e munições, o distanciamento 

em relação à povoação é determinado de forma a assegurar a segurança 

da Vila e complementada com o fácil acesso através da muralha. 

Para além da sua posição enfatizar o seu distanciamento em relação à 

dinâmica da Vila, o  muro alto que o circunscreve realça ainda mais o 

seu ambiente independente. Não permitindo desde logo descobrir a sua 

volumetria, enaltece uma forma de entrar labiríntica e uma descoberta 

faseada. 

Actualmente, depois de transpor o muro fazemos a entrada no complexo 

através de uma estrutura contemporânea cuja função se centra na 

recepção do visitante. Composta por uma caixilharia metálica e uma 

abertura completa para o exterior, este espaço de distribuição lê-se como 

um momento de relação com a volumetria que se adivinha.
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Fig.47 
Espaço seleccionado no Paiol de 

Marte
Valença

Cedência PROD e produção pessoal
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Este corpo que se vislumbra desde a entrada caracteriza-se por uma 

pesada estrutura coberta por um telhado onde se adivinham dois volumes. 

No entanto, entrando no espaço do paiol propriamente dito, verifica-se 

uma grande discrepância entre o aspecto exterior e o interior. 

A chegada é feita através de uma câmara longitudinal e abobadada que 

possui aberturas de acesso em ambas as extremidades. Um espaço escuro 

e sem aberturas para além da porta de entrada, tem como transição um 

rasgo numa parede espessa que leva o visitante até ao espaço principal. 

Este ambiente assume-se como o momento principal da estrutura, sendo 

exactamente igual ao anterior em termos de configuração difere apenas 

em termos de escala. Apresentando um encerramento completo em 

relação à entrada de luz, as únicas aberturas são frestas exíguas que 

atravessam a parede de forma labiríntica e escondem a luz proveniente 

do exterior assumindo uma função de ventilação do espaço.

O estado de conservação do espaço encontra-se muito próximo ao 

original e o seu desenho nomeadamente em perfil tem grande potencial 

na relação com o projecto aproximando-se em muito ao que se verifica 

em Monção. 

A conjugação de dois momentos conectados associado à secção particular 

que apresenta, caracterizam este local com diversos temas de projecto, 

conferindo liberdade e responsabilidade ao desenho na construção de 

uma atmosfera relacionada com a existente.
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Fig.48 
Posição da Igreja do Espírito Santo na 

Vila de Arcos de Valdevez
Produção pessoal

No extremo do distrito e numa relação de alguma distância face aos 

outros municípios encontra-se a pequena Vila de Arcos de Valdevez. A 

proximidade do parque nacional da Peneda Gerês transforma este lugar 

num ponto isolado no território, que tira partido da sua autonomia para 

criar um ambiente próprio. Este ponto do território caracteriza-se pelo 

seu sentido de transição temporal. Ao contrário de outros concelhos, esta 

pequena Vila conjuga no seu território diversos extractos temporais que 

possibilitam uma aproximação ao presente no diálogo com o passado.

Esta diferenciação aparece desde logo na composição do tecido edificado 

da Vila. Ao contrário dos outros centros históricos, o seu espaço 

urbano apresenta uma disposição mais moderna, mais desafogada e 

mais liberta de contextos históricos. Numa vivência constante com a 

paisagem, relaciona-se com ela na proximidade e na distância, criando 

condições para o contacto com o rio, assim como a libertação da vista na 

experiência da paisagem.

Numa posição sobranceira ao rio, tirando partido de um lugar de destaque 

em relação à vila, aparece a Igreja do Espirito Santo. Aproveitando a 

sua cota de implantação elevada, permite ver e ser vista, vivendo em 

simultâneo a vila e a paisagem. Uma localização pertinente que exibe a 

monumentalidade da construção desde a cota baixa e é complementada 

com uma forma de chegada controlada da parte Norte. 

É através do Jardim dos Centenários que se desenha o momento de 

chegada, dando continuidade ao relacionamento da vila com o espaço 

verde.

Arcos de Valdevez
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Fig.49
Vista do exterior da Igreja do Espírito 

Santo
Registo pessoal

Arcos de Valdevez, 2018

A instalação da estação do tempo surge neste local na procura da 

transição para o barroco, e esta igreja é assumidamente um ponto de 

destaque nessa ideia. A construção inicia-se em meados do século 

XVII apresentando uma composição que se caracteriza pela presença 

de uma única nave, revestida a talha de estilo assumidamente barroco, 

aparecendo posteriormente a construção da torre sineira e da capela-mor. 

Os trabalhos arqueológicos e de preservação patrimonial abriram as portas 

à entrada no projecto da CIM, mas ao longo do processo de negociações 

verificou-se a necessidade de permanência do culto nesta igreja, o que 

inviabiliza uma intervenção permanente neste espaço. A solução recai 

assim sobre a sacristia, situada lateralmente e com entrada pelo exterior.

De fomra a priveigiar a experiência do espaço de culto, definiu-se que a 

entrada se faria pelo interior da igreja, enfatizando o estilo barroco e o 

sentido de unidade do projecto.

Depois do atravessamento da nave única, aparece a sacristia que 

apresenta uma planta rectangular, com uma porta de acesso a outra sala 

de um lado e dois grandes vãos na parede oposta. O tecto apresenta-se 

praticamente original e revela um desenho barroco semelhante ao do 

corpo principal da igreja, materializando-se em madeira e assumindo 

uma geometria particular na composição do espaço.
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Fig.50 
Espaço seleccionado na Igreja do 

Espírito Santo
Arcos de Valdevez

Cedência PROD e produção pessoal
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As características deste espaço são apresentadas como as ferramentas 

de trabalho, tirando partido da sua composição e do seu desenho na 

construção da atmosfera espacial. Desta forma, a preservação da talha 

de madeira dos bancos e da zona de preparação para o culto, assumem 

relevância como tema de desenho na proposta de intervenção.

Um dos pressupostos com o qual o escritório tem que trabalhar é o facto 

de permitir a contínua utilização deste espaço com a sua função original, 

o que se deverá reflectir na forma como se desenha o circuito e como se 

materializa a experiência espacial. 

Partindo destas questões, e tendo em vista as necessidades requeridas 

para o projecto, potencia-se a utilização do restante corpo da igreja para 

outros momentos, precavendo-se o respeito e a flexibilidade na gestão 

do complexo.
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Fig.51 
Posição do Museu Regional na Vila de 

Paredes de Coura
Produção pessoal

Num contexto aproximado à época contemporânea, o concelho de 

Paredes de Coura apresenta-se como momento de exploração da cultura 

tradicional do Alto Minho neste projecto da “Viagem no Tempo”. 

Ao contrário de todos os outros espaços que recebem as estações 

do projecto, este centro de vila não se caracteriza pelo aglomerado 

urbano de carácter histórico, sendo a dispersão e o seu ambiente 

híbrido a característica essencial numa atmosfera ainda muito ligada à 

tradicionalidade agrícola.

Desde o desenvolvimento das artérias à composição do edificado, a 

malha desta Vila transmite a sensação do aldeamento tradicional que 

se desenvolveu, mantendo particularidades provenientes da sua história. 

Muito mais ligado à tradição popular que à história da sua fundação, 

distingue-se pela quantidade de fronteiras que apresenta com os restantes 

municípios, aproveitando a história de muitos deles e encontrando neste 

seu ambiente a unidade que lhe é característica.

O crescimento e projecção nacional que apresenta assentam numa aposta 

de aproximação da cultura tradicional à contemporaneidade encontrando 

no Museu Regional de Paredes de Coura a sua formalização. Assumindo 

uma posição à entrada da vila apresenta várias fracções compositivas de 

um todo que conecta o seu espólio à identidade tradicional da Vila.

Paredes de Coura
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Fig.52
Vista do exterior da casa do Museu 

Regional
Registo pessoal

Paredes de Coura, 2018

A atribuição deste lugar para a estação recai muito neste sentimento 

de tradição e regionalidade patente no museu, complementada pela 

arquitectura popular de um dos corpos do complexo. 

Este momento do museu nasce de uma casa rural que remonta ao início 

do século XVIII e forma conjunto com as três galerias que compõe o 

corpo contemporâneo do museu funcionando num sentido de conjunto 

em que a apresentação do espólio parte das exposições permanentes 

para uma vivência do espaço rural dentro da casa.

Dentro desta dinâmica, a intervenção é apontada para se materializar 

completamente na casa rural tornando-se assim autónoma e tirando 

partido dos seus espaços. Este corpo composto por uma cozinha, dois 

quartos e uma a sala conectada pelo corredor de distribuição, pela sua 

configuração não se assemelha a outras estações do tempo. 

No entendimento que a atmosfera existente é um tema de projecto a ser 

trabalhado, a configuração da casa prevalece no seu desenho e nos seus 

materiais garantindo a sua originalidade. 

Desta forma surge a possibilidade de usar a recepção do museu como 

espaço de entrada no projecto da “Viagem no Tempo”, mantendo-se aos 

restantes momentos da estação no interior da casa rural.



134

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Fig.53
Espaço seleccionado para estação do 

tempo na casa do Museu Regional
Paredes de Coura

Cedência PROD e produção pessoal
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A utilização destes dois pontos potencia a sensação de utilização do 

complexo como um todo, possibilitando o uso do espaço exterior como 

mecanismo de transição entre momentos. Este espaço exterior oferece 

condições de estabilidade, na medida em que apresentando uma planta 

rectangular, dialoga com a casa à cota da entra na cozinha e transita para 

a sala de estar através de uma série de degrau assumindo um carácter 

de preparação para a experiência. 

No interior a casa define-se pelos espaços de pequena dimensão abrindo-

se com mais amplitude na sala com o pé direito a crescer consequente da 

sua estrutura em maceira. 

Apresentando-se em bom estado de conservação verifica-se uma 

diferenciação ao nível dos acabamentos que derivam do seu estilo 

vernacular predominando o reboco na zona dos quartos e da sala 

enquanto a cozinha se distingue pela pedra original à vista.

Complementado com o mobiliário original e a decoração tradicional, a 

experiência desta casa está desde logo assegurada, sendo pertinente 

manter este espólio e tirar partido destas relações espaciais existentes 

como acontece nos Arcos de Valdevez. 

Na perspectiva da rede de intervenção torna-se um momento distinto 

dos restantes na sua configuração espacial e no seu estilo arquitectónico, 

assumindo temas particulares que se vão reflectir na forma de adaptação 

do desenho à intervenção.
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Fig.54
Posição do fórum cultural na Vila de 

Cerveira
Produção pessoal

O último local do percurso surge como momento final na trajectória 

cronológica que se percorre neste projecto. Depois da evocação da 

memória, da aproximação ao passado e de um desenvolvimento através 

do tempo, o município de Cerveira e o conteúdo a ele associado introduz 

o futuro como momento seguinte nesta rota temporal. 

Esta conotação destina-se a Vila Nova de Cerveira e enquadra-se num 

contexto híbrido que toca em ambas as extremidades da linha do tempo 

que aqui se representa. Lugar com uma presença histórica distintiva, 

assume-se na mesma linha de Valença, Monção e Melgaço através da 

relação com o rio Minho no momento da sua edificação, estabelecendo-

se enquanto monumento medieval de dimensão reduzida.

O seu desenvolvimento parte dos mesmos pressupostos e remete 

para a expansão desde a centralidade medieval até ao encontro com 

a modernidade. O eixo compositivo da Vila faz jus a este movimento 

de expansão tocando os diferentes momentos temporais que se leêm 

através do vasto património que pontua a sua malha.

Desta forma, Vila Nova de Cerveira apresenta uma aproximação à realidade 

coerente e respeitadora do seu legado, ao mesmo tempo que tira partido 

do relacionamento com Espanha na quebra de barreiras territoriais e 

culturais. Tendo em conta esta capacidade transitória, a Vila serve como 

ponto de entrada de novos conhecimentos e destaca-se pelo acolhimento 

dos mesmos e a sua repercussão enquanto foco de cultura.

Cerveira



137

e conhecimento pela construção 

artesanal e vernacular, sustenta uma 

forma sólida de fazer arquitectura, 

de produzir obra. Esta produção 

que, querendo desenvolver-se numa 

procura pela sistematização, não se 

caracteriza



138



139

Fig.55
Vista do exterior do Fórum Cultural 

de Cerveira
Registo pessoal

Cerveira, 2018

Nesta abertura cultural, surge a Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira 

coma primeira edição desta mostra de Arte  a acontecer em 1978, marcado 

pelo pós 25 de Abril. Caracterizada pela repressão artística em que nasce, 

esta exposição cresce com um ímpeto de mostrar e divulgar a arte 

enquanto motor de dinamização cultural, social e política.

Neste sentido inovador e transformativo, a relação com o desenvolvimento 

e a procura do futuro confere à localidade este sentido promotor de 

cultura e tradição. Conscientes do potencial para o projecto da “Viagem 

no Tempo”, vê-se no edifício que alberga esta bienal o local ideal para 

a evocação do futuro enquanto culminar do processo de descoberta e 

divulgação do Alto Minho. 

Este complexo denomina-se Fórum Cultural de Cerveira e destina-se a 

albergar os diversos espaços de apoio à realização da Bienal. Construído 

em 2001, é constituído por dois corpos que se complementam na função 

de dar corpo a esta mostra internacional, ao mesmo tempo que se criam 

espaços para a exposição e para uma incubadora de produção artística 

de forma a precaver a continuidade e o futuro da arte neste local.

O edifício localiza-se a Norte do centro histórico, numa área que privilegia 

o crescimento da Vila com a ligação a boas infra-estruturas ao mesmo 

tempo que partilha da proximidade com o rio Minho. 
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Fig.56
Espaço seleccionado para estação do 

tempo no Fórum Cultural
Cerveira

Cedência PROD e produção pessoal
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A volumetria do edifício demonstra a sua ligação à Arte, apresentando 

um desenho de alçado quase escultórico na relação com a Avenida das 

Comunidades Portuguesas, onde se posiciona a entrada recuada em 

relação ao fluxo da mesma, permitindo um momento mais controlado. 

No seu interior, o espaço destinado à intervenção surge localizado junto 

à entrada, numa posição lateral em relação ao foyer de exposição e 

distribuição. A sala em questão pode assumir diferentes configurações 

uma vez que uma das suas paredes, constituída por um painel metálico 

perfurado, pode mover-se e estender o espaço expositivo. 

A sala quando encerrada resume-se a um espaço de arrumação, 

iluminada através de um painel na parte superior da parede exterior em 

policarbonato que deixa passar a luz controlada e uniformemente.

Apresentando uma planta rectangular e numa cota mais baixa em relação 

ao foyer de entrada, o espaço assume a sua descaracterização mediante 

o programa que lhe tem sido incutido. O acesso ao espaço localiza-se 

no lado oposto à entrada do edifício, assumindo-se a necessidade de 

autonomização dos programas.

Apesar do ambiente contemporâneo, a atmosfera do espaço assemelha-se 

a outros pontos da rede, podendo-se partir de temas semelhantes e criar 

ambientes singulares, tirando partido das diferenças e potencialidades 

de cada um.



142

Assumindo o princípio estratégico de divulgar o Alto Minho, propõe-se a 

construção de um módulo expositivo que se repete nos dez concelhos do 

distrito. Definindo o percurso como tema chave da estação, desenvolve-se 

o seu desenho através da fragmentação do programa em momentos que 

se relacionam com os núcleos temáticos e os suportes expositivos.

O carácter interactivo do projecto associado aos conteúdos informativos 

do programa define um diagrama de composição da estação assente em 

cinco momentos. Partindo de um portal introdutório que anuncia o projecto, 

a estação desenha-se numa fase inicial na relação com o elemento 4D 

que proporciona a primeira experiência de interacção, desenvolvendo-se 

depois através de um momento de transição definido como área central. 

Na fase final do percurso, o espaço de projecção através do seu carácter 

expositivo assume-se como o momento alto da experiência, colmatado 

posteriormente com a zona de informação complementar que conclui 

esta sequência. Através desta organização do programa, propõe-se um 

desenho circular em que o momento inicial e final coincidem.  

A interpretação destes princípios na relação com os locais seleccionados 

dão o mote para o escritório desenvolver a sua estratégia de projecto. 

Partindo de uma análise global dos espaços verifica-se desde logo que o 

circuito entre cinco momentos principais se torna excessivo. 

Estratégia no 
desenho
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Tendo em conta que a maioria dos espaços se desenvolve em dois 

compartimentos principais conectados por um vão, o desenho do percurso 

deverá admitir uma transformação do diagrama inicial e adaptá-lo ao 

carácter do sítio.

Assim sendo a estratégia assenta na definição de dois momentos 

principais que são complementados por um terceiro que faz a transição 

entre eles. 

Através do seu enquadramento nos compartimentos mais estáveis da 

estação e assumindo o programa direccionado à divulgação dos conteúdos 

e à interacção com eles destacam-se o elemento 4D e o espaço de 

projecção como chave do desenho do percurso.

Inserido nesta sequência espacial, sente-se a necessidade de criar um 

elemento que se associa ao vão existente e se desenhe como corpo de 

transição entre os dois momentos principais evocando a experiência de 

viagem no tempo  

Com esta nova distribuição do programa, o portal identificativo do projecto 

e a zona de informação complementar como não necessitam de um 

espaço desenhado para o desenvolvimento da sua função integram o 

projecto na partilha do espaço dos momentos principais e na relação com 

o edifício que alberga a estação.
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Assumindo-se como o ponto de entrada na estação, o momento de 

interacção desenha-se tendo em conta um programa ainda indefinido. 

O elemento 4D, que se apresenta como a âncora deste espaço, ao não 

possuir uma formalização concreta, faz com que este espaço que o recebe 

assuma um carácter de abertura em relação à sua função. 

Partindo deste critério o momento é proposto como um compartimento 

amplo e desobstruído assumindo um ambiente escuro em que a luz 

natural é bloqueada e se controla a propagação do som.  

No desenho de um revestimento uniforme, o espaço constrói-se através da 

utilização de um cortinado em tecido que cobre por completo os limites do 

compartimento. Esta opção estratégica nasce como resposta à repetição 

deste módulo pelos vários concelhos ao desenhar esta membrana que 

anula o ambiente existente e realça a identidade do momento criado. 

Apresentando-se como uma solução a nível da coesão do espaço, este 

material permite também um controlo da entrada da luz natural no espaço 

definindo uma barreira opaca em relação aos limites que controla em 

simultâneo a propagação do espaço evitando o diálogo com os materiais 

existentes.

No desenvolvimento do percurso, o espaço de projecção aparece como o 

segundo momento de destaque na estação. Assumindo-se como o ponto 

alto na transmissão dos núcleos temáticos, o seu desenho associa-se 

sobretudo ao carácter expositivo do programa.
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Ao prever as condições técnicas que valorizem a projecção dos conteúdos, 

o espaço desenha-se na continuidade do momento anterior prolongando 

a experiência do ambiente escuro e insonoro. 

Precavendo os mesmos temas da luz e do som, este momento introduz a 

posição do visitante e a tela de projecção no desenho do compartimento. 

A tela desenha-se num plano paralelo à parede de maior dimensão do 

compartimento de forma a ganhar a maior área possível para a projecção. 

Com o objectivo de criar uma experiência de imersividade, este plano 

desenvolve-se para as paredes vizinhas através de uma geometria curva, 

envolvendo o espaço e conferindo o ambiente unitário que se assemelha 

ao anterior. 

Através desta configuração o próprio plano criado pela tela responde à 

questão da luz e do som uma vez que à semelhança do espaço anterior 

se assume como a membrana que reveste o espaço e anula o existente.

O compartimento desenha-se também na definição da posição do 

visitante através de uma linha de bancos que se encosta à parede oposta 

à tela. 

Garantindo-se a maior distância possível em relação à projecção, os 

bancos assentam sobre uma plataforma que provém do momento anterior 

e que direcciona o visitante para a sua posição no espaço.
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Este elemento para além da definição do movimento, assume uma função 

técnica no desenho deste momento, adquirindo uma posição ligeiramente 

elevada em relação ao pavimento que cria um vazio necessário para a 

passagem dos mecanismos da projecção. Através do seu prolongamento 

vertical, desenha-se o encosto do visitante ao mesmo tempo que se 

garante um suporte eficaz para as ferramentas de projecção.

Todas estas opções desenham um ambiente autónomo em relação ao 

existente que se valoriza numa relação muito directa com o programa. 

Na construção desta sequência, o momento de transição entre os dois 

compartimentos principais assume-se como âncora no desenho do 

percurso. Através da introdução de um elemento autónomo dentro do 

espaço, destaca-se o movimento entre momentos como experiência 

aglutinadora do projecto.

Tirando partido do vão existente que conecta os compartimentos, 

desenha-se o túnel como prolongamento da experiência de transição 

que se desenvolve desde o espaço de interacção em direcção à projecção. 

Apresentando a secção do vão nas suas proporções, o elemento define-

se como um corpo que se projecta no espaço e se assume destacado dos 

ambientes criados na sua geometria e no seu material.
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Na procura de um contraste com os ambientes escuros o túnel apresenta-

se como um corpo metálico dourado que assume uma identidade simbólica 

no espaço evocando um dispositivo de transporte no tempo.

Enfatizando este conceito o interior constrói-se com planos espelhados 

nas paredes e no tecto que desenham a transição como uma experiência 

de passagem, desconstruindo o espaço e assumindo-se como um 

momento de carácter performativo dentro do percurso.

O pavimento que nasce do interior do túnel desenvolve-se para o espaço 

de projecção transformando-se na plataforma que acontece nesse 

momento, diluindo-se no seu ambiente.

Assim, a transição desenha-se através de um destaque dentro da estação 

assumindo-se como um elemento representativo da viagem no tempo 

como identidade do projecto através da repetição e da relação com o lugar.

Através de um desenho que responde ao programa, a estratégia proposta 

garante à partida a relação com o lugar uma vez que encontra os temas da 

sua construção na aproximação às suas circunstâncias, desenvolvendo 

os momentos numa leitura de conjunto dos espaços que se apresentam. 
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Fig.57 
Torre de menagem e Vila de Melgaço

Registo pessoal
Melgaço, 2018

Após delinear a estratégia geral de intervenção, o escritório sentiu a 

necessidade de fazer uma aproximação aos dez lugares seleccionados 

para o projecto. Precavendo a diversidade existente, propõe-se um desenho 

próprio de cada estação baseado na estratégia e na sua adaptação aos 

temas que se levantam da génese do lugar.

Neste sentido verifica-se a existência de lugares cujas características 

permitem implementar a estratégia de uma forma directa, isto é, o 

espaço existente apresenta uma configuração que permite implementar 

os princípios estabelecidos consolidando o sentido de percurso e os 

momentos subjacentes ou seja, dois espaços amplos conectados por 

uma abertura..

Contudo, a natureza de outros locais não se identifica de forma tão direta 

com a estratégia estabelecida. Caracterizados por um compartimento 

único que acolhe todos os momentos da estação, o escritório assume a 

necessidade de introduzir um elemento arquitectónico que fragmenta o 

espaço, como princípio de intervenção. 

Desta forma a criação dos vários momentos decorrentes da estratégia 

é garantido através do desenho de uma massa em gesso cartonado 

que divide o compartimento único e autonomiza dois espaços, prevendo 

desde logo o vão de conexão entre eles.

Para além destes, apresentam-se casos em que o programa existente ou 

a configuração do espaço exigem uma reinterpretação da estratégia na 

adequação ao local, necessitando de uma transformação do desenho da 

estação na adequação ao espaço existente.

Adaptação ao lugar
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Fig.4 
Espaço seleccionado 

Casamata da Porta do Rosal
Produção pessoal

Fig.4 
Espaço seleccionado 

Casamata da Porta do Rosal
Produção pessoal
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Fig.58 
Proposta para a estação do tempo 

Museu Municipal de Caminha
Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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Num primeiro grupo surgem os locais como Caminha, Ponte de Lima, 

Melgaço e Valença onde a configuração do espaço existente apresenta 

dois compartimentos com um desenho próximo ao proposto na estratégia 

evidenciando alguma diversidade no que diz respeito à forma como 

dialogam entre si.

As plantas de Ponte de Lima e Caminha apresentam-se muito 

semelhantes no desenho do espaço. Separados por uma espessa parede, 

os compartimentos dialogam através de um vão que permite a transição 

entre eles.

Através da implementação da estratégia criam-se os ambientes de 

uma forma muito semelhante, tirando partido de uma membrana de 

revestimento que colmata a diversidade dos materiais existentes e desenha 

os momentos de interacção e projecção com a mesma linguagem.

Em ambos os espaços, este gesto responde à necessidade de controlar 

a luz natural e o som assumindo-se como uma barreira que cobre os 

paramentos e os vãos existentes e confere a atmosfera escura e a 

insonorização necessária para estes momentos.

O túnel desenha-se através da sua introdução no vão existente. 

Destacando-se como elemento representativo do projecto, define o 

momento de transição ao mesmo tempo que constrói a experiência 

performativa desenhada na estratégia.
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Fig.59
Proposta para a estação do tempo 

Paiol de Marte em Valença
Cedência PROD e produção pessoal

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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O desenho defensivo do paiol de Marte em Valença, caracterizado pelos 

dois compartimentos abobados e um pequeno corredor que os conecta, 

permite uma implementação pragmática da estratégia.

Os momentos de projecção e interacção assumem a configuração das 

duas salas existentes com a interacção num primeiro momento, com 

dimensões mais reduzidas, e a projecção num segundo compartimento 

com maior capacidade. 

Apesar do local não levantar as mesmas questões de iluminação natural, 

o tecido reveste os planos das paredes aproximando o desenho destes 

momentos ao ambiente delineado pela estratégia geral.

Contudo, o momento de projecção neste paiol define-se através do 

aproveitamento da geometria curva da sua abóbada no desenho da tela. 

Aproveitando a imersividade da projecção conferida pela curvatura do tecto 

propõe-se que o visitante assuma uma posição deitada na plataforma do 

pavimento.

Através de uma ligeira derivação da estratégia que parte da circunstância 

do lugar, a estação desenha-se num mesmo sentido de percurso mantendo 

o túnel como elemento representativo da viagem no tempo na sua relação 

com o corredor existente.
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Fig.60 
Proposta para a estação do tempo 

Torre de menagem em Melgaço
Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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A organização da Torre de Menagem em Melgaço, decompõe-se em 

três espaços que correspondem aos três pisos da torre, assumindo uma 

fragmentação que se aproxima dos momentos definidos na estratégia.

A questão que se levanta nesta situação, deriva da composição vertical 

do seu programa. O acesso define o piso intermédio, assumindo uma 

separação entre os compartimentos inferior e superior que albergam o 

momento de projecção e de interacção respectivamente.

O carácter do túnel enquanto elemento representativo do projecto desenha-

se assim como a chave de aproximação à estratégia através da sua 

adaptação ao contexto. Assumindo a configuração da escada de acesso 

ao piso inferior, a transição desenha-se num movimento descendente 

de conexão ao momento de projecção fazendo a sua apresentação no 

espaço de recepção da torre.

O compartimento inferior assimila o momento de projecção num desenho 

aproximado ao paiol de Valença, onde a tela se define através do 

aproveitamento do plano de granito da parede existente. A plataforma por 

sua vez ajusta-se ao espaço através de um desenho em anfiteatro que 

permite definir a posição do observador com a distância suficiente em 

relação à projecção.

Da mesma forma, o momento de interacção define todo o piso superior 

da torre, ajustando-se à planta vigente e desenhando o ambiente com 

recurso à membrana de tecido que reveste o espaço e lhe confere 

identidade enquanto parte do percurso.
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Fig.61 
Escada no interior da torre de 

menagem
Registo pessoal

Melgaço, 2018

Partindo de uma implementação cristalina da estratégia, estes espaços 

desenham-se através de uma adaptação dos temas gerais ao contexto 

envolvente, fortificando o sentido de percurso e a leitura dos seus 

momentos.

Com um carácter diferente, os espaços de Cerveira, Monção, Viana do 

Castelo e Ponte da Barca apresentam um compartimento único. De forma 

a aproximar estes ambientes ao percurso da estratégia, desenha-se uma 

massa que fragmenta o espaço existente e define os dois momentos 

autónomos de interacção e projecção.
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Fig.62 
Proposta para a estação do tempo 

Fórum Cultural de Cerveira
Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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O espaço seleccionado no Museu da Bienal de Cerveira apresenta uma 

planta rectangular que divide o compartimento em dois momentos. 

Contudo, a configuração desequilibrada não apresenta as condições 

necessárias para a implementação da estratégia.

Neste sentido opta-se pela demolição da parede existente e o desenho 

de uma novo elemento que define os compartimentos com áreas 

semelhantes. 

Partindo da estrutura de gesso, desenha-se esta fragmentação evocando o 

sentido de percurso ao localizar num primeiro compartimento o momento 

de interacção que se relaciona com o acesso ao espaço e num segundo a 

projecção com um carácter autónomo.

Assegurada uma aproximação à estratégia através desta fragmentação, 

o momento de interacção desenha-se através da membrana de tecido 

que reveste o espaço e da apresentação do túnel como elemento 

representativo do projecto. 

No segundo compartimento, a tela curva e a linha de bancos constroem o 

momento de projecção que se aproxima assim do desenho da estratégia.
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Fig.63 
Proposta para a estação do tempo 

Centro Interpretativo Fernão de 
Magalhães em Ponte da Barca

Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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O centro de interpretação Fernão de Magalhães em Ponte da Barca, para 

além de apresentar um compartimento único caracteriza-se também 

por uma planta longitudinal que dificulta a implementação directa da 

estratégia. 

Neste contexto o desenho do momento de projecção é valorizado através 

da posição da massa em gesso que fragmenta o espaço. 

Através de uma apropriação quase total do espaço, a projecção desenha-

se maximizando a dimensão da tela e o número de lugares sentados, 

fazendo com que a o elemento em gesso se aproxime das escadas de 

acesso. 

Desta forma, o momento de interacção é reduzido enquanto o túnel é 

desenhado no prolongamento da escada enfatizando o movimento do 

visitante. 

Apesar de uma formalização distanciada da estratégia geral em que o 

momento de interacção perde protagonismo, destacam-se a estabilização 

da projecção e o desenho do túnel como compromisso em relação ao 

percurso entre momentos e aproximação à lógica de conjunto do projecto.
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Fig.64 
Proposta para a estação do tempo 

Hospital Velho em Viana do Castelo
Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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A planta sinuosa apresentada pelo Hospital Velho de Viana do Castelo, 

implica desde logo uma adaptação na implementação da estratégia. Para 

além de exigir a fragmentação do espaço nos dois momentos principais, 

a dimensão reduzida do compartimento existente não permite uma 

introdução do túnel como momento de transição entre a interacção e a 

projecção.

Numa primeira fase, a massa em gesso desenha a fragmentação 

equilibrada do espaço existente definindo os momentos de interacção e 

projecção com uma área semelhante. Neste sentido, o espaço de projecção 

integra-se no primeiro compartimento tirando partido do seu desenho 

amplo e aberto que permite incluir a tela curva e definir a posição do 

visitante através da construção dos bancos em anfiteatro com o número 

de lugares exigido.

Esta alteração no desenho da estratégia que faz uma inversão no 

sentido do percurso apresenta implicações no desenho do momento de 

transição. Desta forma, o túnel é introduzido na abertura que faz o acesso 

ao momento de projecção, assumindo um desenho de destaque num 

primeiro impacto com a estação. 

Assim, o momento de interacção desenha-se através do revestimento em 

tecido que evoca a estratégia assumindo uma certa autonomia em relação 

ao percurso que deriva da sua posição no edifício. 
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Fig.65 
Proposta para a estação do tempo 

Casamata da Porta do Rosal em 
Monção

Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de interacção
2. Momento de transição (Túnel)
3. Momento de projecção

1

2

3
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Por fim, o paiol de Monção apresenta-se como um compartimento único 

com necessidade de fragmentação que deriva do seu programa militar. A 

forma como este espaço amplo se desenvolve longitudinalmente dentro 

da muralha exige a introdução do elemento em gesso que define os dois 

compartimentos previstos na estratégia.

Contudo, o escritório sente a necessidade de criar um momento de 

recepção no desenho do percurso como resposta ao contexto deste 

edifício. 

Este momento introdutório desenha-se através do cortinado que faz o 

revestimento do momento de interacção, cria-se uma membrana que 

define a autonomia dos dois espaços mas que permite um diálogo fácil 

entre eles.

Através do elemento em gesso cartonado define-se o momento de 

projecção que é desenhada à semelhança de Valença, tirando partido do 

tecto abobadado como elemento de projecção. Neste caso em particular, 

o desenho da plataforma que define a posição deitada do observador, 

abrange todo o pavimento existente em resposta à sua irregularidade.

O túnel desenha o momento de transição através do destaque no momento 

de interacção, enfatizando o percurso dentro da estação.
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O compartimento único que se apresenta como característica principal 

destes locais, levanta a necessidade de criação de um princípio de 

fragmentação na aproximação à estratégia, mantendo no desenho do 

percurso o compromisso com as restantes estações do projecto. 

Os casos de Arcos de Valdevez e Paredes de Coura assumem um carácter 

de tal maneira diferente que obriga a uma adaptação da estratégia na 

relação com o espaço alterando mesmo o seu desenho e o percurso que 

se delineou.

Através de uma leitura aproximada do lugar verifica-se que os programas 

da Igreja do Espirito Santo e da Casa do Museu Regional apresentam um 

ambiente que é importante manter e que torna difícil a implementação 

directa da estratégia.

A compartimentação exibida na Casa do Museu Regional de Paredes de 

Coura que decorre do programa habitacional que albergou, apresenta uma 

fragmentação em cinco momentos de área bastante reduzida que se 

distanciam do desenho tripartido proposto pelo escritório. 

Com uma vontade de conservação do ambiente da casa, a estratégia 

adapta-se no desenho dos seus momentos moldando-se à composição 

existente.
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Fig.67 
Proposta para a estação do tempo 

Casa do Museu Regional de Paredes 
de Coura

Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de transição (Túnel)
2. Momento de projecção

1

2
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De forma a tirar partido de todas as divisões, a estação desenha-se num 

primeiro momento ao estabelecer a zona da cozinha como um ambiente 

de preparação para a experiência mantendo o carácter regional existente. 

O espaço do corredor, através da conotação de movimento e de um 

desenho esguio e comprido, assume-se como o momento de transição 

patente na estratégia. 

Reinterpretando o túnel como processo de transição, desenha-se o 

corredor com o seu carácter espelhado assumindo-se assim a experiência 

performativa adequada ao contexto.

Por sua vez o momento de projecção desenha-se através da manutenção 

do ambiente existente. Tirando partido da sua configuração, elimina-

se uma das paredes para que o espaço possa ser entendido na sua 

totalidade. 

Definindo a linha de bancos na continuidade do corredor de transição, 

propõe-se que seja as próprias paredes da casa a definir a tela de 

projecção.

Com esta adaptação da estratégia o momento de interacção não encaixa 

dentro do programa da casa sendo por isso localizado no átrio de 

recepção do museu.
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C-06

C-08

Fig.68 
Proposta para a estação do tempo 

Igreja do Espírito Santo em Arcos de 
Valdevez

Cedência PROD e produção pessoal

Legenda
1. Momento de transição (Túnel)
2. Momento de projecção

1

2
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Num outro contexto que se destaca também pela pertinência do programa 

existente no desenho da estação, a Igreja do Espirito Santo apresenta a 

sacristia como o momento de projecção. 

Numa mesma lógica de preservação do ambiente existente, o momento 

desenha-se através da utilização das paredes existentes como tela de 

projecção, criando-se uma plataforma que se desenvolve no centro do 

espaço e recebe os bancos numa organização circular que permite a 

percepção total do compartimento. 

O túnel desenha o acesso a este momento através da sua introdução na 

parede existente. Uma vez que se pretende manter o culto neste espaço, 

este elemento é reinterpretado e desenha-se numa aproximação ao 

caso de Paredes de Coura. Através do revestimento desta passagem com 

eespelhos evoca-se a experiência de transição da estratégia, evitando-se 

que o corpo do túnel interfira com o programa religioso.

O momento de interacção uma vez mais excluído do percurso da estação 

por questões programáticas localizando-se junto ao momento de acesso 

à Igreja, assumindo uma função introdutória ao projecto.

Assim, o desenho da individualidade de cada lugar assume-se como uma 

apropriação da estratégia geral através do desenho de cada momento 

na relação com o ambiente existente, enfatizando-se o percurso como 

âncora do desenho e evocação da viagem no tempo.
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Prática A oportunidade de colaborar com a PROD num regime de estágio 

profissional, abriu a possibilidade de um primeiro contacto com a prática 

da arquitectura num contexto real. O facto de estar incluindo numa equipa 

de projecto que desenvolve a arquitectura desde o estudo prévio ao 

acompanhamento de obra permite fazer uma análise sobre os temas de 

desenho que se levantam nas várias fases do seu desenvolvimento. 

Ainda próximo da dinâmica da escola, este estágio surge depois de uma 

experiência em Itália através do programa Erasmus e num contexto de 

final do curso. Estar no cruzamento destas realidades abre uma reflexão 

sobre o desenho, sobre o processo de trabalho e sobre a arquitectura 

partindo dos diferentes ambientes e dos instrumentos que se usa em 

cada um deles.

Ao estar inserido no atelier, percebe-se que os temas abordados no 

contexto prático aproximam-se na maior parte do processo de trabalho 

àqueles que são abordados nos projectos desenvolvidos na escola. A 

escala, a proporção, a espacialidade e atmosfera são aprofundados em 

ambas as circunstâncias, assumindo-se como ferramentas de trabalho 

do arquitecto e elementos pertinentes no desenho do espaço abstracto ou 

na construção de uma obra real.

Apesar da utilização das mesmas ferramentas, o contexto prático 

apresenta um processo mais faseado que se caracteriza pela relação com 

as entidades municipais e pela preponderância do cliente no desenho dos 

diferentes momentos. 
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Através de um processo fragmentado, o projecto constrói-se na resposta 

às exigências destas entidades exteriores, envolvendo avanços e recuos 

que se reflectem na formalização final e que envolvem uma atenção 

particular ao detalhe e respectivo pormenor construtivo numa fase muito 

precoce do processo.

A natureza do projecto temático, Viagem no Tempo, que acompanhei 

desde a primeira fase, permitiu levantar questões particulares de desenho 

na resposta a uma encomenda de cariz público.

Neste projecto, apresentado pela CIM, os objectivos inicias não se 

configuram como um programa estabelecido à priori, definindo antes um 

conceito base que interpreta o conteúdo que se quer divulgar. Este tipo 

de encomenda está associado tanto à entidade promotora como ao cariz 

turístico do projecto e conferem uma certa liberdade no que diz respeito à 

sua interpretação e ao seu desenvolvimento enquanto desenho coerente 

delineando uma estratégia geral para o conjunto, sem perder noção das 

suas partes.

A proposta constrói-se como uma solução que convoca estes conceitos 

no desenho dos diversos espaços através da afirmação de uma estratégia 

geral de intervenção transformando-se, assim, num momento de 

aprendizagem onde a resposta a uma encomenda específica se multiplica 

em dez desenhos diferentes. 
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Neste contexto destaca-se a importância da estratégia que permite 

controlar o todo com o desenho das partes e na adaptação aos diferentes 

momentos temáticos. Fragmentação, conexão, transição e momentos 

são conceitos chave que se desenvolvem neste projecto com a mesma 

relevância da proporção e do controlo espacial que derivam da sua 

complexidade e dos seus pressupostos.

Através do desenho de um percurso aglutinador parte-se da ideia de 

fragmentação do programa como forma de adaptação ao panorama geral 

dos espaços. 

Propondo uma deambulação por momentos com uma identidade definida, 

encontra-se na memória a chave de conjugação dos ambientes numa 

leitura única do projecto. Trabalhando os mesmos temas nos diferentes 

lugares, procura-se uma experiência contínua que seja perceptível em 

cada sítio e que valorize os núcleos temáticos com a mesma linguagem.

Tirando partido do detalhe construtivo e do desenho da materialidade 

dos diversos espaços, reflecte-se sobre a importância da atmosfera no 

desenho da experiência, trabalhando o contraste de forma a potenciar o 

novo como motor de progressão no espaço evidenciando o património na 

evocação da transição entre tempos.
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A inserção numa equipa de projecto que desenvolve um projecto com este 

carácter, permite entender o desenho para lá da definição de um espaço 

uma vez que se parte de um compartimento estabilizado. 

Assim, reflecte-se sobre a adaptabilidade do desenho ao contexto, 

valorizando a estratégia como âncora do desenho de dez propostas que 

se relacionam com as circunstâncias do sítio num projecto com uma 

leitura única e coerente, potencializando o programa e os conteúdos na 

valorização do Alto Minho.

Assumindo-se como prolongamento da aprendizagem, a prática 

profissional define a responsabilidade do arquitecto no contexto real. 

Partindo dos mesmos temas desenha-se a resposta ao programa, 

definem-se ambientes e cria-se arquitectura.
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Fig.69 
Expsição Obsession Infinita de Yayoi 

Kusama.
Disponivel em: https://www.archdaily.
com.br/br/765268/arte-e-arquitetura-

o-espaco-infinito-de-yayoi-kusama



177



178

CALABRESE, Omar - A Linguagem da Arte. Milão, Gruppo editoriale Fabbri-

Bompiani,Songozo, Etas, 1985

CALABRESE, Omar - Como se lê uma obra de arte. Lisboa : Edições 70, 

1997

DE BLAS GÓMEZ, Felisa - El teatro como espacio. Barcelona : Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009.  (Arquia-tesis).

DIAS, Manuel Graça - João Mendes Ribeiro, arquitectura e cenografia : JMR 

92.02. Coimbra : XM, 2003

ED. Erika Suderburg - Space, site, intervention : situation installation art. 

Minneapolis : UMP, cop. 2000.

FAUSTINO, Didier Fiúza - Não confiem nos arquitectos. Lisboa : Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2011.

LURÇAT, André - Formes composition et lois d’harmonie : éléments d’une 

science de l’esthétique architecturale. Paris : Ed. Vincent, Fréal, [1944]

MONEO, Rafael - Inquietud teórica y estrategia proyectual : en la obra de 

ocho arquitectos contemporáneos  - Barcelona : Actar, 2004

MONEO, Rafael -  The freedom of architect; ed. Brian Carter, Annete W. 

LeCuyer. - Madrid : The University of Michigan, 2002.

Bibliografia



179

MUKAROVSKY, Jan - Escritos de estética y semiótica del arte. Barcelona 

: Gustavo Gili, 1977.

PIGNATARI, Décio - Semiótica da arte e da arquitectura. Säo Paulo : 

Cultrix, 1981.

SIZA VIEIRA, Álvaro - Imaginar a evidência. Lisboa : Edições 70, 2000.

TSCHUMI, Bernard - Architecture and disjunction. Cambridge,Mass. : The 

Mit Press, 1996. 

TSCHUMI, Bernard - Glass Ramps - Glass Wall : deviations from the 

normative. London : Architectural Association, cop. 2001. ISBN 1-902902-

00-9

VENTURI, Robert - Complejidad y contradicción en la arquitectura. 2ª ed, 

8ª tirada . Barcelona : Gustavo Gili, 2003.

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA - Desenhos dos Galli Bibiena : 

arquitectura e cenografia. Lisboa : M.N.A.A., 1987

DO OUTRO LADO : ESPAÇO E DESIGN DA PERFOMANCE : perfomance 

design and space. Lisboa : DGA, 2011. Catálogo de uma exposição. 

Quadrienal de Praga 2011.



180

ZUMTHOR, Peter -  Atmosferas : entornos arquitectónicos : as coisas que 

me rodeiam; trad. Astrid Grabow. - Barcelona : Gustavo Gili, 2006

ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitectura; trad. Astrid Grabow. - Barcelona 

: Gustavo Gili, 2005

Internet

Informação relativa à Comunidade Intermunicipal do Alto Minho

http://www.cim-altominho.pt/

https://dre.pt/

Informação relativa ao projecto temps nouveaux

www.fondationlecorbusier.fr/

Informação relativa ao Glass Video Gallery

http://www.tschumi.com/projects/17/



181



182

Fig.1 - Muralha de Valença, Registo pessoal, Valença, 2018
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Fig.12 - Prédio na Rua Duque de Saldanha, Porto, Planta do Rés-do-chão, 

Cedência PROD e produção pessoal
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Fig.25 - Torre do relógio, Registo pessoal, Caminha, 2018

Fig.26 - Posição do Museu Municipal na Vila de Caminha, Produção pessoal

Fig.27 - Museu e Biblioteca Municipal, Registo pessoal, Caminha, 2018

Fig.28 - Espaço seleccionado para estação do tempo no Museu Municipal de 
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Fig.29 - Posição do Paiol da Casamata da Porta do Rosal na Vila de Monção, 

Produção pessoal
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2018

Fig.31 - Espaço seleccionado para estação do tempo na casamta da Porta do 
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Fig.32 - Vista desde a Ponte romana, Registo pessoal, Ponte de Lima, 2018

Fig.33 - Posição do Museu do Brinquedo na Vila de Ponte de Lima, Produção 

pessoal

Fig.34 - Espaço seleccionado para estação do tempo no Museu do Brinquedo 

Ponte de Lima, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.35 - Vista da fachada do Museu do Brinquedo, Registo pessoal, Ponte de 

Lima, 2018

Fig.36 - Posição do Centro Interpretativo Fernão de Magalhães na Vila de, 

Ponte da Barca, Produção pessoal

Fig.37 - Vista da fachada do Centro Interpretativo Fernão de Magalhães, Registo 

pessoal, Ponte da Barca, 2018
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Fig.38 - Espaço seleccionado no Centro Intepretativo Fernão de Magalhães, 

Ponte da Barca, Cedência Prod e produção pessoal

Fig.39 - Posição da torre de menagem na Vila de Melgaço, Produção pessoal

Fig.40 - Vista da torre de menagem desde a vila, Registo pessoal, Melgaço, 

2018

Fig.41 - Espaços seleccionados na torre de menagem, Melgaço, Cedência PROD 

e produção pessoal

Fig.42 - Localização do Hospital Velho na cidade de Viana do Castelo, 

Produção pessoal

Fig.43 - Vista da fachada Norte do Hospital Velho desde a Praça da Erva, 

Registo pessoal, Viana do Castelo, 2018

Fig.44 - Espaço seleccionado no Hosptial Velho, Viana do Castelo, Cedência 

PROD e produção pessoal

Fig.45 - Posição do Paiol de Marte na Vila de Valença, Produção pessoal

Fig.46 - Vista exterior do Paiol de Marte, Registo pessoal, Valença, 2018

Fig.47 - Espaço seleccionado no Paiol de Marte, Valença, Cedência PROD e 

produção pessoal
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Produção pessoal
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de Valdevez, 2018

Fig.50 - Espaço seleccionado na Igreja do Espírito Santo, Arcos de Valdevez, 

Cedência PROD e produção pessoal
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Fig.51 - Posição do Museu Regional na Vila de Paredes de Coura, Produção 

pessoal

Fig.52 - Vista do exterior da casa do Museu Regional, Registo pessoal, Paredes 

de Coura, 2018

Fig.53 - Espaço seleccionado para estação do tempo na casa do Museu 

Regional, Paredes de Coura, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.54 - Posição do fórum cultural na Vila de Carveira, Produção pessoal

Fig.55 - Vista do exterior do Fórum Cultural de Cerveira, Registo pessoal, 

Cerveira, 2018

Fig.56 - Espaço seleccionado para estação do tempo no Fórum Cultural, 

Cerveira, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.57 - Torre de menagem e Vila de Melgaço, Registo pessoal, Melgaço, 2018

Fig.58 - Proposta para a estação do tempo, Museu Municipal de Caminha, 

Cedência PROD e produção pessoal

Fig.59 - Proposta para a estação do tempo, Paiol de Marte em Valença, 

Cedência PROD e produção pessoal

Fig.60 - Proposta para a estação do tempo, Torre de menagem em Melgaço, 

Cedência PROD e produção pessoal

Fig.61 - Escada no interior da torre de menagem, Registo pessoal, Melgaço, 

2018

Fig.62 - Proposta para a estação do tempo , Fórum Cultural de Cerveira, 

Cedência PROD e produção pessoal
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Fig.63 - Proposta para a estação do tempo, Centro Interpretativo Fernão de 

Magalhães em Ponte da Barca, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.64 - Proposta para a estação do tempo, Hospital Velho em Viana do 

Castelo, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.65 - Proposta para a estação do tempo, Casamata da Porta do Rosal em 

Monção, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.66 - Vista do interior da casa do Museu Regional, Registo pessoal, Paredes 

de Coura, 2018

Fig.67 - Proposta para a estação do tempo, Casa do Museu Regional de Paredes 

de Coura, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.68 - Proposta para a estação do tempo, Igreja do Espírito Santo em Arcos 

de Valdevez, Cedência PROD e produção pessoal

Fig.68 - Expsição Obsession Infinita de Yayoi Kusama. Disponivel em: https://
www.archdaily.com.br/br/765268/arte-e-arquitetura-o-espaco-infinito-de-
yayoi-kusama

Nota:
A presente dissertação não segue o novo Acordo Ortográfico.
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