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A presente dissertação procura explicitar o confronto pessoal com o tema 
do habitar a paisagem no ato de projetar em arquitetura, tendo como prática 
de uma teoria a intervenção na zona da Livraria do Mondego, em Penacova.

Este projeto e os temas que aborda desenvolvem-se segundo uma procura 
de identidade de um território, onde paisagem e património assumem um 
papel determinante. A arquitetura surge neste (re)visitar, nesta (re)visão do 
lugar.

A análise e escolha deste território não se baseou somente nas suas sublimes 
características naturais e patrimoniais, dignas de serem valorizadas. Este 
local da Livraria do Mondego, exemplo de uma unidade  que foi quebrada 
pela construção do Itinerário Principal da Beira Litoral (IP3), potencia a 
reflexão sobre o problema da paisagem, da integração territorial e da altera-
ção da escala de perceção. 

De facto, “este mostrar aquilo que vemos faz surgir a paisagem, o desinte-
resse pelo simples ambiente lógico (…) A estória e as suas razões discursi-
vas passam para segundo plano. E, vejam, fala-se de planos, de proximidade 
e de longitudes, de distância e de pontos de vista, ou seja, de perspetivam,”1  
proporção e de escala(s).

A estrutura do trabalho de dissertação é delineada num espaço entre a teoria 
e a prática, entre tempo, memória e matéria e projeto como construção de 
paisagem. A sua organização por capítulos e temas isolados tem por obje-
tivo autonomizar a sua leitura, bem como as suas reflexões. O projeto pre-
tende surgir como continuidade teórica, evidenciando o sistema de lugares  
assente na ideia de nó, percurso e limite  inerentes à (re)visão da paisagem 
de um lugar concreto.

1. CAUQUELIN,Anne, A invenção da paisagem, traduzida por Pedro Bernardo, Lisboa, Edi-
ções 70, 2014, p. 61. 

Resumo

“A arte não reproduz o visível, 
torna visível”

KLEE, Paul, “O credo do criador”, 

in Escritos sobre arte, Lisboa, Edi-

ções Cotovia, 2014, p.38.
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This thesis is the result of a personal confrontation with the theme of in-
habiting the landscape in the act of designing in architecture, having as 
practice of a theory the intervention in the Livraria do Mondego in the area 
of Penacova.

This project and their themes are developed according to the research about 
the identity of a territory, where landscape and heritage play a determining 
role. The architecture appears in this (re)visit, in this (re)view of the place.

The analysis and choice of this territory was not only based on its sublime 
natural and patrimonial characteristics, worthy of being valued. This site of 
the Livraria do Mondego, an example of an unit that had been destroyed 
by the construction of the Main Itinerary of Beira Litoral (IP3), leads to a 
reflection about the problem of landscape, territorial integration and altera-
tion of the perception scale.

In fact, “this showing of what we see gives rise to the landscape, the lack 
of interest in the simple logical environment ... The story and its discur-
sive reasons take second place. And, look, there are plans, proximity and 
lengths, distance and points of view, that is, perspective”2, proportion and 
scale(s).

The structure of this thesis is delineated in a space between theory and prac-
tice, between time, memory and matter and design as construction of land-
scape. Its organization by chapters and isolated themes has the objective 
of empowering its reading, as well as its reflections. The project intends to 
appear as a theoretical continuity, evidencing the system of places based on 
the idea of node, route and limit inherent to the (re)vision of the landscape 
of a concrete place.

2. CAUQUELIN,Anne, A invenção da paisagem, traduzida por Pedro Bernardo, Lisboa, Edi-
ções 70, 2014, p. 61. 

Abstract

“Art does not reproduce the vi-
sible, makes visible”

KLEE, Paul, “O credo do criador”, 

in Escritos sobre arte, Lisboa, Edi-

ções Cotovia, 2014, p.38.
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O interesse que atualmente está a despertar temas como o da paisagem, es-
sencialmente com a divulgação e procura turística de lugares onde se possa 
contemplar o exotismo da natureza, também tem o seu paralelo evidente 
a nível político e cultural, havendo uma necessidade constante de adqui-
rir novos conhecimentos que permitam responder “à defesa e proteção do 
ambiente físico, à valorização do património cultural e natural, à configu-
ração dos modelos ambientais e estudos sobre o caráter dos meios rurais e 
urbanos”3 . Para além disso, este mesmo interesse é percetível no mundo 
da arquitetura, sendo a paisagem um dos temas que reforça, por um lado, a 
individualidade e singularidade desta área cientifico-artística e, por outro, a 
interdisciplinaridade inerente ao processo de projeto.

Nos dias que correm, e na sociedade em que nos encontramos, parece que 
a arquitetura é considerada como uma atividade cujo objetivo prático é a 
construção utilitária e funcional de uma infraestrutura. Ouso afirmar que 
este facto, tendo a sua principal origem em lóbis político-económicos, é 
responsável pela gradual descrença e desvalorização do trabalho de um 
arquiteto. Atualmente existe uma exploração desmedida do território e da 
paisagem, comprometendo uma construção lógica local e equilibrada. De 
facto, é visível em grande parte do território urbanizado um crescente de-
senraizamento do Habitar, do Habitante e dos Lugares. A arquitetura não 
tem como principal objetivo prático, como já foi referido, a construção uti-
litária e funcional, mas procura materializar um pensamento, procura criar 
lugares dignos de caráter e história, em comunhão com o ambiente onde 
estão inseridos.

Hoje em dia, o problema da validação e construção de um projeto de ar-
quitetura está novamente em voga, graças às sucessivas expropriações dos 
centros urbanos, promovendo construções desenraizadas, essencialmente 
para fins turísticos. O turismo surge nos anos 70 e 80 do século XX, após a 
perda de indústrias4,  como atividade de rentabilização e regeneração urba-
na e de zonas de interesse paisagístico, capaz de gerar benefícios económi-
cos substanciais para as comunidades locais. O pacote tradicional de férias 

3.  MADERUELO, Javier, “El ojo e el pensamento” in Astragalo – cultura de la arquitectura 
y la ciudad: Ecologia del ambiente artificial, nº16, Celeste Ediciones, Madrid, 2000, p.14

4.  SILVA, Daniela, “How Tourism is shaping the urban realities”, in CARTHA Ø, III, 2016.

Introdução

A paisagem como 
(contra)movimento 

ao desenraizamento
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no Porto em Maio de 2018
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4. Moradores do Porto protes-
tam contra despejos
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na praia tem vindo a ser substituído por formas individualizadas e perso-
nalizadas de turismo, nomeadamente, turismo urbano, natural e patrimo-
nial. Nos últimos anos, o aumento do fluxo turístico e a alteração dos seus 
paradigmas criou uma realidade paralela no território: por um lado existe 
um maior investimento na reabilitação e revitalização num território con-
centrado5 , por outro, existe um excesso da exploração e construção de um 
aparente caráter cultural do território. Com o aumento das conexões (so-
ciais, culturais e económicas), tem-se presenciado uma profunda onda de 
transformação cultural associada ao processo da globalização. Podemos, a 
título de exemplo, mencionar as alterações verificadas nos grandes centros 
urbanos, onde o investimento na revitalização dos lugares que caracterizam 
o território, a paisagem, é moldado segundo fins turísticos. Sente-se uma 
crescente exploração destes Lugares, verificando-se uma gradual expro-
priação dos seus costumes, das suas gentes e da sua cultura, a favor de uma 
cultura globalizada, “turistificada”.  Esta construção desenraizada, creio ser 
digna de reflexão por, ao ser movida por falsas ilações culturais, alterar pro-
fundamente a paisagem onde se insere. Deste modo, o estudo, a reflexão e 
consequente prática da paisagem como construção cultural surge como uma 
resposta a este problema e tema de desenvolvimento arquitetónico.

“Vivemos num tempo dominado pelas categorias da abstração e indiferen-
ça; o tempo de definitiva rasura da especificidade e permutabilidade final: a 
era do genérico. Libertado da camisa de forças de identidade, tudo é redu-
zido ao fluxo comunicativo; sem raízes para se deslocar.”6 

Na realidade, o problema dos limites da validação e construção de um pro-
jeto de arquitetura, das questões legislativas e autorais, não são de agora. 
Após a segunda guerra mundial, explode o ramo da construção, essencial-
mente habitacional. Verifica-se uma necessidade de (re)urbanizar rapida-
mente as cidades que foram fulminadas, onde monumentos e centro histó-
rico desapareceram, deixando os habitantes que sobreviveram sem sítio e 
condições para viver. Foi desta necessidade de rapidez, associada aos de-

5. O investimento turístico, no que envolve o ramo da construção, tem ocorrido principal-
mente nas zonas urbanizadas. Não há uma distribuição isotrópica e equitária deste investi-
mento no território, englobando outros lugares e paisagens numa equilibrada rede cultural. 

6.  TESIO, Guido, “Living traces. A foreward to Guido Guidi’s Veneto series by Ganko” in 
CARTHA Ø, 05, 2016,p.1.
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senvolvimentos técnicos e industriais, que surge o problema da validação 
e construção de projetos de arquitetura. Este problema é denunciado na 
conferência, Construir Habitar Pensar, proferida pelo filósofo Martin Hei-
degger em 1951, na cidade destruída de Darmstadt, na Alemanha. Nesta, 
Heidegger esclarece que o problema não residia na construção imediata de 
residências, mas na necessidade de pensar a essência da construção do Ha-
bitar, contrariando a tendência ao sentimento de desenraizamento que ainda 
parece inebriar a sociedade ocidental. Efetivamente, o perigo residia “na es-
sência da técnica e na relação instrumental que esta impõe sobre o mundo, a 
natureza e as pessoas”7 , que entendem a questão do habitar exclusivamente 
como o construir edifícios.

Após a segunda guerra mundial, impôs-se outro problema: (re)urbanizar as 
cidades destruídas ou construir de raiz noutros locais. Tratava-se, claramen-
te, da necessidade de perceção do território como um todo, quer este fosse 
urbanizado ou não urbanizado8 , central ou periférico, “embora seja na peri-
feria das cidades onde são mais claros os limites de uma determinada forma 
de crescimento urbano, a insuficiência das antigas categorias dicotómicas e 
o surgimento de um novo modo de urbanização.”9   Atualmente, esta alte-
ração e crescimento urbano também se verifica, apesar de ser significativa-
mente diferente daquele que dera forma à expansão das cidades europeias 
após a Segunda Guerra Mundial. Aqui, a questão do construir adquire uma 
nova escala e dimensão na sua abrangência do território.

Existe um fenómeno de (re)ordenação e (re)composição do território, da 

7.  ADRIÁN, Jesus, “Habitar el desarraigo” in HEIDEGER, Martin, Construir Habitar Pen-
sar, Madrid, La oficina ediciones, 2015, pp.55 e 56.

8.  Ao propor o antagonismo entre urbanizado e não urbanizado pretendo evidenciar o dife-
rente grau de humanização do território através da construção de infraestruturas difusa que 
se verifica. A oposição urbano – rural, cidade – campo “(…) é tão falsa quanto aquela que 
conceberia uma ilha limitada pela água e cercada por ela, pensada de forma terrestre, o que 
não faz sentido para os pescadores. (…) O mar usa os limites entre os elementos para criar 
uma unidade necessária a partir de dois domínios aparentemente incompatíveis. O antago-
nismo entre cidade e campo, que por tanto tempo paralisou o território, é ele mesmo, antes 
de mais, uma noção urbana. Ele apresenta-se, como precedente, com a evidência de uma 
figura inscrita sobre um fundo.” CORBOZ, André, Le territoire comme palimpseste et autres 
essais, Paris, Les Éditions de L’imprimeur, 2001, p.210.

9.  ADELL, Germán, “Nuevos Paisajes”, in Astragalo, nº 8, La parábola de la ciudad des-
truida, Madrid, 1994, p.46.
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sua adaptação geográfica à urbanidade, onde as unidades que integram a 
tessitura do território tendem a adquirir similar relevância e valor utilitário 
e simbólico. De facto, o que caracteriza o contexto contemporâneo e que al-
tera as dimensões do território são a globalização e a mundialização. Estes 
dois conceitos parecem em tudo semelhantes, contudo diferem no âmbito 
das suas aplicações: a globalização é “(…) entendida como a constituição 
e o funcionamento da economia sob a forma de rede transnacional”10 , en-
quanto que  a mundialização é “(…) considerada como a difusão a nível 
planetário dos modos de vida, cultura e organização socio-política.”11  É 
na hibridização e fusão destes dois conceitos que surgem alterações a nível 
geográfico. “Emergem novas formas de conceber e habitar o território que 
coloca em crise as categorias tradicionais objeto-contexto, centro-periferia, 
urbano-rural.”12  Existe uma maior dispersão na ocupação do território. No 
entanto, as grandes cidades continuam a ser o cerne das transformações 
sociais e económicas, continuam a ser o lugar privilegiado da atenção e 
desenvolvimento, tanto das ciências sociais como da arquitetura e do ur-
banismo. Este problema epistemológico do território, da sua tessitura des-
conexa e desigual na distribuição de acessos e meios, tem vindo a alterar 
a paisagem, deixando-a num estado de esquecimento perante as grandes 
movimentações e transformações urbanas.

Os limites do território urbanizado são cada vez mais incertos e longín-
quos. Verifica-se a dispersão da cidade, contrariando a antiga compactação 
clássica. O território passa a ser coberto por uma camada uniforme na sua 
difusão, evanescência e organização. Efetivamente, este magma irregular e 
desarticulado é responsável pela criação de não-lugares. “O resultado ine-
rente a este processo de urbanização do território, caracterizado pela nega-
ção da vocação dos lugares, não é apenas uma alteração da paisagem, mas 
também é um arrancar do homem dos lugares de pertença, uma desordem 
do território devida em grande parte à desconexão entre a parte subjacente, 
o solo, e a parte sobreposta, o construído, com graves consequências exis-
tenciais e sociais. Dificilmente podemos falar de qualidade arquitetónica se 

10.  Idem, p.45. 

11.  Ibidem.

12 . Ibidem.
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faltar esta relação entre o construído e o ambiente circundante, se não se 
instaurar uma relação específica entre a construção e o lugar que a deverá 
acolher, fazê-la sua, inseri-la nos seu contexto.”13  Aqui,  a questão do Habi-
tar implica necessariamente a compreensão da paisagem como construção 
cultural. “Tal perceção da paisagem não se limita ao visível, ela não é mais 
hedónica, (…) ela envolve o ser numa prodigiosa projeção, pois aspira a um 
outro lugar sempre diferido.”14 

A compreensão da questão da paisagem apresenta-se, assim, como (contra)
movimento a esta emergência desenraizada de não-lugares, a esta desterri-
torialização. Esta nova dimensão territorial contemporânea, concomitante à 
hibridização e fusão das noções de globalização e mundialização, baseia-se 
na perda de ancoragem e caráter identitários dos lugares, em prol de um 
espaço genérico, supostamente homogéneo e consequentemente indiferen-
ciado.

“A arquitetura portuguesa enfrenta uma dupla condição minoritária: mino-
ritária face ao que se convencionou como centro – espaços de produção e 
divulgação capazes de darem forma a movimentos internacionais, espaços 
de competitividade e debate sofisticados; e minoritária face a uma realidade 
local em rápida mutação, profundamente alterada sob a influência de es-
tratégias de mercado que se convencionou designar como globalização.”15

No entanto, é importante denotar que o território remete também para a 
construção de significação dos seus Habitantes, para sistemas de represen-
tação que, embora influenciados por uma cultura de massa, têm muito de 
individual, quer na relação unívoca do Eu com o território, quer na relação 
comunitária com o território. Efetivamente, estes registos de representa-
ção são promovidos por hábitos e processos da memória que têm muito 
de local, desde que organizam, para cada cultura e como resultado da sua 

13.  PASTORE, Raffaele, “Il territorio incustodio” in Luoghi pubblici nel territorio: una  
proposta per le cave del Casertano, Napoles, Giannini Editore, 2001, p.39.

14.  CORBOZ, André, Le territoire comme palimpseste et autre essais, Paris, Les Éditions 
de L’imprimeur, 2001, p.222

15.  TAVARES PEREIRA, Luís, “Relatório Minoritário” in revista Influx – arquitetura por-
tuguesa recente, Porto, Civilização Editora, 2004, p. 157.



20

7. Interdisciplinaridade, esboço 
a caneta feito a 10/10/2017



21

evolução, a maneira de apreender os espaços e os modos de vida que neles 
se desenvolvem.
 
Se como afirma Bernardo Secchi, a imagem da cidade contemporânea é 
aquela “de uma cidade que (…) já existe, mas que necessita agora de um 
projeto”16 , podemos concluir que uma das habilitações que compete aos 
arquitetos seja a de indagar e questionar sobre a potencialidade dos lugares 
apreendidos pelo homem para os integrar nesta estrutura urbana dispersa, 
cosendo-os numa lógica territorial e paisagística, preservando-os. Não se 
trata de eleger lugares de acordo com juízos estéticos e/ou de valor, trata-se 
de “revelar a face oculta destes lugares.”17 

“Delinear estratégias de observação e intervenção tornou-se, de facto, um 
dos desafios permanentes de uma sociedade em constante evolução, que 
busca as suas raízes para se identificar e distinguir.”18 
 
Deste modo, a presente dissertação de mestrado tem como tema principal a 
questão da paisagem na arquitetura, sendo este tema transversal a todas as 
breves reflexões presentes neste trabalho. Este tema da paisagem não nasce 
na procura da sua definição em termos exatos, mas, com as suas diversas 
representações e interpretações, nasce como identificação de um problema 
que pretende simultaneamente ser o dispositivo impulsionador da solução 
projetual. Sendo assim, e reconhecendo que o arquiteto ergue o seu projeto 
sobre os alicerces de sucessivas conclusões provisórias, que adquirem uma 
maior definição ao longo do processo criativo, o projeto apresenta-se como 
uma síntese final do estudo efetuado na presente dissertação. O projeto sur-
ge, por isso, como continuidade teórica, evocando as múltiplas conclusões 
realizadas ao longo desta investigação.

16.  SECCHI, Bernardo, Prima lezioni di urbanística, Laterza, Roma-Bari, 2000, p.163 e 
164.

17.  MARTÍ ARÍS, Carlos, “Elementi della construzione del paesaggio” in Luoghi pubblici 
nel territorio: una  proposta per le cave del Casertano, Napoles, Giannini Editore, 2001, 
p.31..

18.  TAVARES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, 
reptos e perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; 
ESPAÇO E MEMÓRIA, 2017, p.6.





Teoria na identificação, construção e proposta de 
resolução de um problema

Parte I
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Habitar e Construir: 
o grau zero da 
condição existencial

Habitar

“Uma das necessidades fundamentais do Homem é a experiência signifi-
cativa das suas situações existenciais, e o propósito da obra de arte é de 
conservar e transmitir os significados.” 19

O estudo, análise e prática da arquitetura deve afastar-se da consequente 
manifestação real e física de um ambiente concreto, preocupando-se es-
sencialmente em promulgar a qualidade e caráter do objeto arquitetónico. 
Este deverá ser alvo de identificação e de apropriação. Este objeto deve ser 
convidativo, deve ser um espaço que convide à sua fruição e ao seu usu-
fruto, independentemente do propósito funcional do mesmo. Desta forma, 
a arquitetura, enquanto unidade científico-artística, tem como principal ob-
jetivo a concretização de uma situação existencial, ou seja, tem como fim a 
materialização de um pensamento, a construção de um habitar.

Apesar de o habitar ser inerente ao ser humano, não podemos afirmar que 
este se circunscreve somente à experiência da sua existência. O habitar não 
se aplica somente à casa, ao lar, ao apartamento, mas estende-se a todas as 
relações existentes entre o ser humano e o mundo: “o espaço da atividade 
é o espaço das relações e o espaço dos significados.”20  Mesmo se consi-
derarmos uma casa habitada no sentido mais puro, verificamos que existe 
algo mais do que meras paredes a delimitar um espaço. Segundo o filósofo 
Gaston Bachelard, “ A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habita-
do transcende o espaço geométrico.”21  O habitar implica a condição exis-
tencial do homem num determinado tempo e lugar. A condição existencial 
só se verifica num espaço de abertura e num tempo, sendo o habitar aquilo 
que o verifica, “(…) o traço fundamental do ser humano,”22  a sua marca 
fisicamente palpável manifestada no construir. O habitar é o que medeia o 
ser humano e o que lhe é exterior, o espaço. Este habitar, no sentido pleno, 
implica uma construção, quer no espaço físico ao eleger, edificar e alterar 

19.  NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Paesaggio, Ambiente, Architetura, Mi-
lão, Editorial Electa, 1979, p.5.

20.  CARDOSO, Isabel Lopes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, 
Porto, Dafne Editora, 2013, p.10.

21.  BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1989, p.58.

22.  HEIDEGGER, Martin, CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR, Madrid, La Oficina, 2015, 
p.17.
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lugares,  quer no espaço, quer no tempo e memória, ao cultivar o Eu, contri-
buindo simultaneamente para uma ideia de comum. “Para Van Eyck o que 
se trata de conseguir não são respostas concretas a necessidades pontuais 
quantificadas pela sua incidência física mas, pelo contrário, o que há que 
procurar é uma arquitetura que satisfaça as necessidades humanas de tipo 
emocional.”23

 
“Não habitamos porque construímos, mas construímos e temos construído 
na medida em que habitamos, quer dizer, enquanto somos os que habi-
tam.”24  Por outras palavras, o ato de construir não surge à priori do habi-
tar. O construir alimenta o habitar e surge mediante este mesmo habitar. O 
construir é o ato de apropriação do espaço e do tempo inerente ao habitar. 
Neste sentido, o construir passa por satisfazer as necessidades do homem, 
sendo o habitar, já por si, a sua consequência implicada.

A palavra habitar, segundo o estudo da sua etimologia efetuado pelo filó-
sofo Martin Heidegger, deriva do termo gótico wunian, que significa per-
manecer e demorar-se. Esta constatação permite-nos concluir que o ato de 
habitar implica um sujeito, um espaço e um tempo. Por outro lado, a pala-
vra wunian também significa satisfação e paz, ou seja, estados interiores e 
sensíveis do Eu, que resultam da identificação e procura de segurança num 
determinado espaço (quer físico, quer psicológico). É de igual importância 
denotar que a palavra habitar se encontra relacionada com hábito(s). O há-
bito é aqui considerado como uma prática, uma ação frequente, repetitiva 
e recorrente no tempo por parte do indivíduo. O habitar passa por esta pro-
cura de pertença estável, passa pela apropriação e identificação de espaços 
que preservem a condição existencial, mesmo que sejam adaptados à mes-
ma. O habitar é, por um lado, este organizar e apreender um espaço e, por 
outro, é simultaneamente marcado e influenciado pelo espaço.

A construção de um habitar pressupõe, passando a redundância, duas ações 
essenciais ao grau zero da condição existencial: construir e habitar. Estas 
duas ações relacionam-se, numa primeira aproximação, de acordo com a 

23.  SOLÀ – MORALES, Ignasi, La Topografía de la arquitectura contemporánea, Barce-
lona, Editorial Gustavo Gili, 1995, p.47.

24.  Idem, p.19.
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hierarquia existente entre os meios que permitem atingir os fins. Contudo, 
o construir não é apenas um meio e uma forma para o habitar. De facto, o 
construir, a partir do momento em que altera o ambiente em que se insere, 
já é em si mesmo habitar. Esta inversão da relação causa-efeito permite 
verificar a constante permuta da relação de domínio do homem inerente à 
condição existencial do mesmo. 

A paisagem é uma manifestação deste contínuo movimento existente entre 
o habitar e o construir. Efetivamente, a paisagem também é uma evidência 
da condição existencial, debruçando-se sobre a apropriação da natureza. 
“Trata-se, antes de mais, de pensar a possibilidade de uma representação e 
de uma ação que não esteja separada desta participação. Trata-se de partir 
da ideia de que há uma co-pertença do homem e do mundo e de que a paisa-
gem é o nome desta co-pertença. O homem está no mundo e o mundo está 
no homem: a paisagem é o nome e o local dessa circulação entre o homem 
e o mundo, dessa mistura.” 25

A paisagem é uma conceção feita a partir das ações de habitar e construir. 
A paisagem resulta impreterivelmente de uma apropriação. A paisagem não 
é imanente, nem transcendente, nem é redutível à realidade física da natu-
reza; tem origem humana e artística, desde o momento em que existe uma 
identificação, elevação e concretização do desconhecido, do mundo em ob-
jetos, em coisas26 , tornando-a visível. A paisagem não é a simples imitação 
da natureza, isto é, da realidade exterior ao homem, tal como habitar não 
é o ato de possuir uma residência. A paisagem surge através da vocação 
do artista  em negar a natureza, de a neutralizar e desmontar, de modo a 
produzir modelos capazes de a interpretar, compreender, de a perceber, mo-
delando-a. Este facto não invalida a imitação da natureza como método de 
(re)conhecimento e de apropriação. O ato de imitar a natureza não deve ser 
reduzido somente à sua (re)presentação sobre a superfície abstrata da tela. 

25.  BESSE, Jean-Marc, “Estar na paisagem, habitar, caminhar” in CARDOSO, Isabel Lo-
pes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 2013, 
p.34.

26.  Conceito segundo HEIDEGGER, Martin, A origem da obra de arte, Lisboa, Edições 
70, Lisboa, 2008.
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O desenho em arquitetura procura compreender a natureza observada e in-
terpretada, apresentando-se como uma ferramenta fulcral. É a ferramentaa 
que, provavelmente, melhor sintetiza a nossa relação com o mundo. Permi-
te-nos, através da elaboração mental, desenvolver ideias e desvender novas 
formas de compreender o mundo. “O desenho é desejo de inteligência.”27 
De facto, o desenho não constituiu somente uma ferramenta com finalidade 
utilitária, enquanto representação de obra de arte. É fundamentalmente um 
instrumento de investigação constante que procura descobrir e perceber o 
desconhecido. “Para ver, mais do que olhar, usamos o desenho. Por isso 
viajamos, olhamos, desenhamos, vemos. Os desenhos não substituem o 
real, mas explicam-no melhor do que a nossa preguiçosa experiência direta, 
porque entre ela e a sua representação existe um olhar que decifra todos os 
seus enigmas.”28 O desenho, ao produzir imagens que aludem à mente e 
ao campo da abstração, ou que aludem ao real, remetendo analogamente a 
outras imagens, permite limitar as pretensões daquilo que é observado, con-
tendo as desordens, enquadrando as perturbações exteriores, traduzindo um 
olhar, uma visão e um pensamento. Deste modo, o desenho desempenha um 
papel fundamental no (re)conhecimento de modelos, na apreensão daquilo 
que lhe é exterior, sendo exemplo de um dos traços da condição existencial. 
“O desenho é sinal seguro da presença do homem.”29 Efetivamente, o dese-
nho é uma ferramenta inerente ao grau zero do binómio habitar e construir, 
sendo das primeiras formas de comunicação e exteriorização de um pensa-
mento experimentadas pelo homem.

“Desenhar, o acto de realizar um desenho, implica o registo directo dos mo-
vimentos da mão, o que quer dizer uma relação manifesta entre quem faz e 
o resultado desse fazer. Mobiliza o corpo do sujeito que desenha, numa rela-
ção particular da mão com o cérebro, e do cérebro com o olhar, imprimindo 
ao resultado desse agir – o desenho – um carácter próprio, directamente re-
lacionado com o gesto do fazer; uma harmonia extrínseca resultante de um 

27. SIZA, Álvaro in RODRIGUES, Jacinto, Álvaro Siza: Obra e Método, Porto: Livraria 
Civilização Editora, 1992, p.38.

28. ALVES COSTA, Alexandre, “Viagem” in revista de cultura arquitetónica: Joelho 03, 
Coimbra, EDARQ, 2012, p.55

29. ALVES COSTA, Alexandre, “A viagem. Fernando Távora, a nossa Escola e o Desenho.” 
in revista risco,n. 2, v. 15, São Paulo, iau-usp, 2017, p.38 
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ritmo e gestualidades pessoais.”30 Ao traduzir uma visão, um pensamento, a 
arte, de um modo geral, retorna à natureza. Passa a existir uma consciência, 
isto é, as perturbações dilacerantes que medeiam o homem daquilo que lhe 
é exterior, da natureza onde se insere, adquirem um estado de serenidade, 
de repouso. O observador adquire a sensação de segurança, identificando 
alicerces sob os quais se pode construir. Neste caso, este construir é clara-
mente habitar, sendo a paisagem a natureza com função de conhecimento. 

A natureza não é regida por leis estáveis, não é um objeto imutável. De 
facto, o olhar, a (re)visão efetuada pelo homem “é o lugar e o meio de uma 
metamorfose incessante”31  do real, da natureza. É neste olhar, nesta (re)
visão que surge a arte. Aqui, a arte não segue as interpretações copérnicas 
na sua definição estética, como resultado de uma simples imitação do real. 
Na verdade, a arte, tal como a arquitetura, é aqui evidenciada segundo a 
definição proferida por Oscar Wilde, presente no seu livro A decadência 
da mentira. Para Oscar Wilde, “a vida imita a arte muito mais do que a arte 
imita a vida.”32  Esta mesma definição poderá ser esclarecedora e transposta 
à questão da paisagem como conceito e imagem da vida, inerente à condi-
ção existencial. De modo a melhor explicitar o exposto, ouso reformular 
a afirmação de Oscar Wilde, partindo do dogma de Descartes Cogito ergo 
sum (Penso logo existo), que implica quer um lugar, quer um sujeito: A 
paisagem imita o Eu mais do que o Eu imita a paisagem. Sendo assim, a 
paisagem resulta de uma construção inerente ao ato de Habitar a natureza, 
pertencendo, por isso, a este grau zero da condição existencial. Tendo como 
ponto de partida esta conceção de paisagem como espaço vivido e que re-
sulta do habitar humano, podemos afirmar que esta é a forma espácio-tem-
poral segundo a qual o homem está implicado no mundo, na natureza. Deste 
modo, a variedade das paisagens, destas construções habitadas, correspon-
de ao amplo espetro das diversas formas de habitar o mundo.

“(…) a paisagem é antes do mais da ordem da participação no mundo, antes 

30 . RODRIGUES, Ana Leonor Magalhães Madeira, O Desenho, ordem do pensamento ar-
quitectónico, 1ª ed., Lisboa, Estampa, 2000, p. 18.

31.  ROGER, Alain, Breve tratado del paisaje, Edición de Javier Maderuelo, Madrid, Edi-
torial Biblioteca Nueva, 2007, p.18.

32.  WILDE, Oscar, “Le déclin du mensonge”, in œuvre, Paris, Strock, 2.vol, 1977, p.307.
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de ser da representação do mundo ou a ação sobre o mundo.”33 

A paisagem é, tal como o habitar, o traço doado pelo ser humano ao mundo. 
É um dispositivo cognitivo e de produção de sentido, que funciona como 
registo interpretativo das relações do ser humano, da sociedade, com o ter-
ritório e com o mundo. “A paisagem (…) não é um todo sobre o qual quem 
quer que seja possa lançar o olhar, ela é sobretudo o mundo no interior do 
qual nos situamos ao assumirmos um ponto de vista sobre o que nos rodeia. 
E é no contexto deste compromisso atento na paisagem que a imagina-
ção humana trabalha, elaborando ideias a seu respeito, porque a paisagem, 
partindo da frase de Merleu-Ponty, não é tanto o objeto, mas a pátria dos 
nossos pensamentos.”34 

Efetivamente, a paisagem é um habitar e uma construção comum que resul-
ta da sumula de diversos modos de ver e estar no mundo. Por isso, não pode 
ser pensada nem elaborada como equivalente da natureza. Na verdade, a 
natureza não poderia ser apreendida e compreendida se não fosse tornada 
visível através do seu quadro, isto é, da representação e concretização for-
mal da sua imagem.

“A natureza dava-se apenas através de um projeto de quadro, e nós dese-
nhávamos o visível com o auxílio de formas e de cores retiradas do nosso 
arsenal cultural”.35 

Esta demostração permite afastar a conceção de paisagem como um essen-
cialismo transformado em dado natural. A natureza, a terra, são de certo 
modo o cenário da vida quotidiana. Quando esta é parcialmente controlada 
e conformada, instauram-se imediatamente elos de ligação e significação 
com o homem. A natureza passa a ser encarada como paisagem e a terra 
torna-se território. Muito mais do que natural, a paisagem é uma construção 

33.  BESSE, Jean-Marc, “Estar na paisagem, habitar, caminhar” in CARDOSO, Isabel Lo-
pes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 2013, 
p.34.

34.  INGOLD, Tim, The perception of environment. Essay in livelihood, dwelling and skill, 
London, Routledge, 2000, p.207.

35.  CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lisboa, 
Edições 70, 2014, p.21.
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cultural, sendo o território a sua manifestação física e concreta.Com o pro-
cesso da globalização, com a ausência de fronteiras, com a hibridização dos 
territórios que tão bem caracteriza a sociedade contemporânea, a paisagem 
é alterada. 

“As paisagens não são factos, são questões paisagificadas que funcionam 
como dispositivos de produção de sentido, narrativas sobre o que somos 
coletivamente, como vivemos juntos, como expomos o bem ou o mal-estar 
dessa vida em conjunto.”36 

A paisagem é uma construção subjetiva alicerçada em modelos anteriores; 
é uma produção simbólica e significativa que reúne e é estruturada através 
de formas e imagens simbólicas anteriormente estabelecidas. A paisagem 
não é inata, não tem princípio ou nascimento, não é inerente nem é dado 
adquirido. É composta por “mil pregas, mil memórias e, se é possível que 
se tenha formado, (…) nós só tínhamos testemunho a multiplicidade destas 
mesmas formas, as suas variações.”37 Analisar estas pregas seria um esfor-
ço em vão, dada a ocorrência cíclica da fenomenologia inerente à constru-
ção da paisagem. A sua constatação como grau zero da condição existen-
cial, como meio de comunicação e de transmissão de um pensamento, de 
uma visão, permitir-nos-á formular uma resposta prática mais apta a uma 
comunidade, a uma cultura e a um determinado território.
A paisagem “não surge senão ao apelo de uma vez, de uma nomeação dos 
elementos que compõem uma cena. Ela não se oferece à vista, mas soa ao 
ouvido na luz da inteligência.”38 

36.  DOMINGUES, Álvaro, “Paisagens Trangénicas” in CARDOSO, Isabel Lopes, Paisa-
gem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 2013, p.223.

37.  CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lisboa, 
Edições 70, 2014, p.24.

38 . Idem, p.40.
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Pensar: 
Validação projetual

Paisagem especulativa 

No impasse dilacerante entre o que o homem é e o que o ele produz encon-
tra-se a escolha, a decisão. Neste momento crucial da expressão simultânea 
e momentânea (breve fixação) do que representa e no representado, surge 
a arquitetura. É inútil negar o caráter inquietante e, por vezes, frustrante 
que a evasão para um continente de ficção, que se determina e se suplan-
ta na imaginação, provoca no Arquiteto. Não bastam referências formais, 
interpretações superficiais do (com)texto para se gerarem muros sólidos, 
limites estáveis que possibilitem a sua superação no âmbito da prática. A 
arquitetura é a síntese entre a pluridisciplinaridade que encerra, mas essen-
cialmente é a súmula da mediação entre o observador e a produção criati-
va deste. É nesta perspetiva, creio eu, que na dificuldade de autonomia e 
de autoconhecimento implícita na arquitetura, no processo de criação, que 
Fernando Távora afirma: Como é que eu posso ser arquiteto, se não sei 
ser arquiteto de mim? De facto, nesta inquietante e perturbante dificuldade 
de decisão, “à míngua de mediação, o corpo (re)conhecido é, admite-se, 
um artifício rasteiro, respiração rasante – acontecimento à procura de ex-
terior. (…) Faltando-lhe autonomia-processo disciplinar, é mais ferida que 
incisão, uma espécie de tangência à insegurança oficinal de instrumentos 
para uma paisagem especulativa.”39  A paisagem é aqui mencionada como 
especulativa,40  na medida em que se trata de uma conceção teórica, resul-
tante de um pensamento sensível. Contudo, há que procurar subverter a 
“aceitação da autonomia de um domínio da experiência”41 , uma vez que o 
“estritamente experimentado na artisticidade e/ou profissionalismo comu-
nicados à e pela obra”42  resume-se a uma ruminação comodista, aceitando 
(quase) acriticamente um empirismo (sensorial)43  como ação fomentada de 

39. MENDES, Manuel, “…A experiência é uma invenção…”, in revista Influx – arquitetura 
portuguesa recente, Porto, Civilização Editora, 2004, p. 173.

40.  SORIANO, Federico, “Paisaje Especulativo” in El Croquis 106 – 107 Arquitectura Es-
pañola en processo II, El Croquis editorial, p.160

41. MENDES, Manuel, “…A experiência é uma invenção…”, in revista Influx – arquitetura 
portuguesa recente, Porto, Civilização Editora, 2004, p. 174.

42. Idem, p.173.

43. Validação através da experiência e prática imediata. Impressões de um eu que se espe-
lha diretamente no que observa e prática sem o dissertar. Comodismo da aceitação de uma 
mediação verdadeira entre o dentro e o fora, entre o corpo e o seu exterior através das sensa-
ções, sem com isso colocar em causa a perceção falível e ilusória das mesmas.
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conhecimento validado. Na verdade, há que procurar encontrar uma cons-
trução de autonomia, um acolhimento e não uma receita, com que o homem 
se identifique, se (re)conheça e que lhe permita produzir e validar a sua 
produção: O que me leva a projetar? Como é que eu projeto? Como é que eu 
identifico, crio e oriento o problema? Como é que eu valido uma possível 
solução? Perante tal agitação, baseada nas breves leituras convocadas, ouso 
afirmar que se possa encontrar um fragmento de resposta na construção de 
uma teoria amplamente informada pelo indivíduo e pelo outro (procura do 
comum), aquilo que o rodeia e as múltiplas relações entre estes estabele-
cidas, nomeadamente aquela “fala que não fala de”44 . De facto, segundo o 
arquiteto Luís Mansilla, a  “arquitetura é silenciosa; não fala”45 , mas o dar 
forma aos pensamentos, “os atos sobre a matéria têm voz, ao desenhar a 
distância entre o que as coisas são e o que querem ser.”46  

De facto, a arquitetura é uma realidade complexa que ultrapassa a simples 
tradução matérica. Apesar de ser em matéria que a arquitetura se manifes-
ta presente, procurando traduzir o pensamento (formulação e resolução do 
problema) do seu criador/fazedor, esta é silenciosa. A arquitetura, enquanto 
“cruzamento de forças capazes de dar lugar a um objeto, parcialmente sig-
nificante e contingente”47 , não fala, uma vez que é feita de matéria “tenaz-
mente impermeável às nossas opiniões”48 , realidade unicamente referente 
a uma duração. Contrariamente à natureza, autónoma, clara, transparente, 
imediata na sua composição e apropriação, mas igualmente impermeável às 
nossas opiniões, a matéria encontra-se sujeita a múltiplas e sucessivas alte-
rações. De facto, a matéria é perturbável, na recetividade inerente ao acolhi-
mento de vibrações exteriores, ou seja, das diversas apropriações e conse-
quentemente transformações do outro agente participador (noção presente 

44.  LOPES, Silvina Rodrigues; Literatura, Defesa do Atrito, Lisboa: Edições Vendaval, 
2003, p. 191.

45.  MANSILLA, Luis, “La confianza en la matéria” in Escritos Circenses, Barcelna, Gus-
tavo Gili, 1998, p.89.

46.  Ibidem.

47.  SOLÀ – MORALES, Ignasi, La Topografía de la arquitectura contemporánea, Barce-
lona, Editorial Gustavo Gili, 1995, pp.14 e 15.

48.  MANSILLA, Luis, “La confianza en la matéria” in  Escritos Circenses, Barcelna, Gus-
tavo Gili, 1998, p. 90.
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de comum). A matéria encontra-se em constante mutação, ou expectante, 
atenta à nossa visão, deixando de ser um lugar a priori para se deixar conta-
minar pela presença do outro. Esta presença do outro incide essencialmente 
sobre a procura de promover o acolhimento, de criar circunstância para as 
relações variadas entre o outro e a matéria, entre a matéria e a natureza e, 
como tal, entre o outro e a natureza, criando paisagem. 

“A natureza como paisagem dá-se pelo olhar de outrem, quando a dadora, 
levantando um pouco a mão, faz o gesto de revelação e implanta aquilo que 
por um longo tempo será para nós o real.”49  

 A arquitetura ganha a sua verdadeira dimensão na mediação com o outro, 
propondo uma fixação momentânea, uma síntese entre a razão e a emoção, 
entre o interno e o externo, entre o abstrato e o concreto, exteriorizado no 
produto arquitetónico. Neste sentido a arquitetura apresenta-se com víncu-
lo entre a natureza e o homem, tal como a paisagem, e encontra-se numa 
posição entre, numa posição umbral, capaz de forçar o perfil da cultura.50  
Esta não se resume somente a uma condição de herança, como também a 
uma produção dinamizadora de distância, de conhecimento. Na verdade, a 
arquitetura passa a forçar o perfil da cultura quando o processo de escolha, 
de decisão, amplamente informado, aceita “aquilo que não se pode falar,”51  
o inexplicável, o transcendente e “recusa que tudo esteja condenado a si-
tuar-se diante de nós como objeto e, por conseguinte, que estejamos conde-
nados a reduzir-nos a uma posição de sujeito.”52  Efetivamente, ao aceitar 
o inexplicável alicerçado em crenças, o produto arquitetónico, a matéria 
deixa de ser considerada objeto para se transformar em arquitetura, na poe-
sia de quem a acolhe, ou seja, produto e o outro, o homem, passam a fazer 
parte da mesma entidade. O sujeito, outro, é alterado e (re)conhece-se nesta 
poesia, estabelecendo um diálogo intimo. “Essa fala é uma fala de aproxi-

49.  CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lisboa, 
Edições 70, 2014,p.139.

50 . Cultura enquanto certa utopia, na medida em que todos têm igualdade de acessos e 
liberdade de escolha crítica.

51 . LOPES, Silvina Rodrigues; Literatura, Defesa do Atrito, Lisboa: Edições Vendaval, 
2003, p. 191.

52.  Idem, p.192.
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xicano Erick Beltrán e possí-
vel interpretação pessoal

Interpretação

Secção vertical

Secção horizontal

Movimento cíclico

vários ciclos indepen-
dentes, “inicios”, for-
malização e resolução 
de problemas

ciclos independentes, 
forças motoras, dispo-
sitivos que ao serem 
seccionados são capa-
zes de dar origem ao 
objeto

O objeto orbita num espaço em 
constante movimento.

O objeto surge da fixação mo-
mentânea das diversas formu-
lações e resoluções de proble-
mas (inícios).

A significação necessita do ob-
jeto e este incute novos limites 
ao espaço onde se inscreve.

Espaço - Movimento

Continuidade

Clareza na sobre-
posição dos vários 
inícios

Planos, constâncias, breves 
estabilizações que contribuem 
para a construção do Eu
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mação ou de encontro”53 , que pode resultar de um processo de identifica-
ção, por parte do outro, recorrendo à memória, partilha/confronto de ideias, 
contribuindo assim para a construção de uma teoria e, consequentemente, 
de uma cultura.

 “(…) a relação entre teoria e prática em arquitetura é, ela própria, uma prá-
tica inesgotável.(…) nenhuma teoria pode desenvolver-se sem reencontrar 
uma espécie de muro, e a prática é necessária para romper o muro.”54 

O problema da teoria em arquitetura, do pensar como condição existencial, 
coloca-se na formulação dos problemas e nas suas resoluções. O projetado 
é convocado quer na formulação, quer na resolução do problema, coinci-
dindo o início com o momento de paragem, de fixação e criação de distân-
cia. Talvez corresponda a um movimento cíclico do eu que apresenta um 
início “em nebulosa”55  e que, ao aproximar-se de um fim, horizonte inal-
cançável, vai assumido maior clareza nos momentos de paragem, processo 
este evidente na obra de Erick Beltrán (fig. 13). Efetivamente, o problema 
da teoria encontra-se intrinsecamente relacionado com projeto; o ato de 
criar, pensar, viver, são indissociáveis de uma construção teórica que, acima 
de tudo, procura recolher fragmentos que informem o sujeito criador sobre 
as suas dissemelhanças, comparativamente à entidade outro, “a sua maneira 
única de participar do mundo.”56  

“A arquitetura é o esforço da matéria em ser, em tornar-se realidade, é o 
esforço de tornar visível aquilo que não o é: os pensamentos.”57 

53.  Ibidem.

54.  MENDES, Manuel, “…A experiência é uma invenção…”, in revista Influx – arquitetura 
portuguesa recente, Porto, Civilização Editora, 2004, p. 177, com citação de DELEUZZE, 
Gilles, “Les Intellectuels et le Pouvoir” in FOUCAULT, Michel, Dits et Écrits, vol. II, 1970-
1975. Paris, Gallimard, 1994.

55.  SIZA, Álvaro, “Teoria” in 01 textos (ed.: Carlos Morais). Porto: Civilização editora, 
2009, p. 400.

56.  LOPES, Silvina Rodrigues; Literatura, Defesa do Atrito, Lisboa: Edições Vendaval, 
2003, p. 192.

57.  MANSILLA, Luis, “La confianza en la matéria” in Escritos Circenses, Barcelona, Gus-
tavo Gili, 1998, p. 89.

Teoria
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Os pensamentos encontram-se dependentes de um sujeito e, como tal, im-
plicam decisões, escolhas, detrimento de ideias. No entanto, este processo 
de seleção é altamente permeável a fatores externos ao eu que podem ser 
movidos quer pela necessidade, de caráter racional, quer pela arbitrarie-
dade, de caráter sensível, cinestésico. Sendo assim, mais do que a sua tra-
dução em forma, a arquitetura refere-se “no mundo das ideias e no mun-
do da matéria.”58  O arquiteto deve ter confiança na materialização do seu 
pensamento, tendo fé na arquitetura, ou seja, acreditando no eu produtor e 
criador, racional e sensível, na arbitrariedade e na necessidade, no palpável 
e no transcendente.

 “(…) arte é o nome do conjunto de gestos e técnicas pelo qual o homem 
dá forma ao mundo e se forma a si próprio – o comum não tem uma forma 
única, nem é apenas cultivado num setor particular das nossas atividades.”59 

A arquitetura é uma das vertentes da arte que propõe o dar forma, aqui-
lo “que configura a nossa existência de tal ou tal maneira, dando-lhe um 
sentido partilhável e transmissível.”60  De facto, a arquitetura não se re-
sume a uma formalização a priori de regras/ métodos compositivos, nem 
à execução de um programa. “A priorização dos dados sítio e programa, 
independentemente da ponderação sobre a sua complexidade, remete para 
uma definição prática e concreta de um projeto”61  onde “parece não exis-
tir qualquer possibilidade para o discurso teórico que não o da prática do 
operar arquitetónico.”62  Como tal, a arquitetura não se reduz a esta escassa 
ruminação, mas encerra em si mesma uma complexidade na mediação entre 
o homem e a natureza, entre o arquiteto e o outro. 

58.  Ibidem.

59.  SILVA, Rodrigo, “Elegia do comum” in A república por vir, Conferências no âmbito da 
exposição Res Publica, 1910 e 2010 face a face, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
2010, p.29.

60.  Ibidem.

61.  MENDES, Manuel, “…A experiência é uma invenção…”, in revista Influx – arquitetura 
portuguesa recente, Porto, Civilização Editora, 2004, p. 176.

62.  Ibidem.

Arquitetura
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A arquitetura só é validada segundo a demonstração de um pensamento. A 
arquitetura é aquilo que “abre as formas desconhecidas, dando forma a esse 
desconhecido sob uma forma que é constitutivamente interrogativa, enig-
mática, indecifrável, tangente, precária.”63  O dar forma ao desconhecido 
parte essencialmente da agitação do eu criador perante aquilo que o rodeia. 
Neste sentido, o seu âmbito, o âmbito do projeto, é o da possibilitação, ou o 
da tradução de algo ainda em potência, uma vez que se encontrará em sus-
pensão na ausência do outro, aquele que se apropria, transforma e reconhe-
ce significação. “Essa suspensão da significação (…) somos nós mesmos 
enquanto movimento de onde parte e onde chega qualquer arte (…). É por 
isso que arte é, no limite, sem forma, porque nelas – nas artes – todas as 
formas podem comparecer.”64

63.  SILVA, Rodrigo, “Elegia do comum” in A república por vir, Conferências no âmbito da 
exposição Res Publica, 1910 e 2010 face a face, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
2010, p.31.

64.  Ibidem.
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O Eu: 
observador, criador 

e transformador

Criar 

Imagem

“Há distância – quase oposição – entre imaginar e criar:
Imaginar é dispersivo e seletivo.
Criar é instantâneo.
Definitivo.
Quase involuntário.”65 

O ato de criação é inerente a um sujeito e é circunstância sine qua non à 
condição existencial. A partir do momento em que o homem existe, ele 
pensa e instantaneamente cria. O criar surge na apropriação daquilo que o 
homem vê, observa e consequentemente transforma. É uma ação definitiva 
e praticamente involuntária, na medida em que é intrínseca ao momento em 
que o eu vê, o eu caminha, o eu sente.

“O observador, ele mesmo, deve desempenhar um papel ativo na perceção 
do mundo e participar criativamente no desenvolvimento da sua imagem. 
Ele deve ser capaz de transformar essa imagem, adaptando-a a necessida-
des em transformação.”66 

A criação passa inevitavelmente pela conceção de imagens que resultam do 
processo bilateral entre o observador e o meio, ou seja, a sua envolvente. O 
meio onde o homem, o Eu, se insere apresenta-se resistente e inicialmente 
autónomo nas suas diversas ambivalências. O ato de criação surge através 
da compreensão do olhar, passando a ver e a apreender as coisas à luz do 
conhecimento (fig. 14). Contudo, é na adaptação e interpretação daquilo 
que vê, à luz dos seus objetivos individuais, que o eu desenvolve imagens 
e cria a paisagem. 

A imagem desenvolve-se, limitando e dando ênfase ao que é visto e ob-
servado, sendo simultaneamente confrontada com a capacidade de registo 
percetual, num constante processo de interação. A imagem não pode re-
negar uma causalidade na sua existência, aparição e presença. Contudo, 
esta causalidade não se resume somente a factos concretos e dogmáticos 
no seu ímpeto. De facto, as causas que originam e despoletam uma ima-

65.  SIZA, Álvaro, “Picasso 1” in 02 textos (ed.: Carlos Morais). Porto: Civilização editora, 
2009, p.167.

66.  LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p.16.
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gem são afetados pela memória, por uma série de outras imagens que se vão 
construindo desde um passado longínquo que “ressoa de ecos e já não ve-
mos em que profundezas esses ecos vão repercutir e morrer.”67  A imagem 
encontra-se aliada a uma construção de longa duração feita por um eu sensí-
vel, observador e criador. A formulação de uma imagem é em si um projeto, 
uma criação que pode ter na sua origem razões muito diversas e díspares. A 
imagem surge sempre no confronto com o objeto, com a realidade exterior 
ao eu. No entanto, a configuração mental da imagem pode nascer de uma 
relação de longa familiaridade com o objeto ou, quando um objeto anterior-
mente desconhecido é observado pelo eu, a imagem desenvolve-se segundo 
uma relação de semelhança com outras imagens, isto é, a sua identificação 
resulta da comparação com estereótipos já conhecidos pelo observador. 

A imagem, que também pode ser tida como paisagem, advém de um proces-
so artístico criativo e, segundo Kevin Lynch, pode ser analisada através de 
três componentes: identidade, estrutura e significado. A identidade depende 
essencialmente da caracterização da individualidade e particularidade da 
imagem resultante; a estrutura encontra-se associada não só às relações mé-
tricas, bem como aos encadeamentos lógicos estabelecidos entre o objeto 
arquitetónico, os outros objetos e os múltiplos observadores; o significado 
é o poder emocional que o objeto é capaz de produzir no observador. A 
este poder, Kevin Lynch intitula de imaginabilidade. Imaginabilidade é a 
qualidade que um objeto físico tem e que permite suscitar uma imagem 
forte num dado observador. “É essa forma, cor, disposição, que facilita a 
produção de imagens mentais vivamente identificadas, poderosamente es-
truturadas e altamente úteis no meio ambiente. Também pode ser chamada 
de legibilidade ou talvez visibilidade em sentido figurado, onde os objetos 
se podem não apenas ver, mas também são apresentados de uma forma 
definida e intensa aos nossos sentidos.”68 Nesta perspetiva, no processo de 
apreensão e construção do real, o eu, construtor e criador de imagens, é um 
artista.

Segundo Paul Valéry, a vocação do artista, do eu, é a de “rasgar com o  

67.  BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1989, p.2.

68.  LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p.20.

Transformação
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vivo”69 , negar e desmontar os (pré)conceitos que são atribuídos à vida e à 
interpretação do real. Verifica-se, assim, uma transformação daquilo que é 
exterior ao Eu: procura reduzir as coisas a termos exatos e concretos, de 
modo a apreendê-las, facilitando, assim, a construção mental das suas ima-
gens. “(…) Trata-se, em primeiro lugar, de rasgar com a natureza, de desna-
turalizá-la, para a dominar melhor e convertemo-nos, por meio do processo 
artístico e do progresso científico, em donos e possuidores da natureza.”70 
Ao considerarmos a natureza como o espaço físico primordial da condição 
existencial, a paisagem surge como primeira criação, encontrando-se aliada 
ao habitar e ao aparecimento da arquitetura. 

A arquitetura, baseada em Vitrúvio, teve a sua origem na ordem dórica, por 
ser considerada, segundo este, a primeira manifestação digna do habitar hu-
mano. No entanto, desde o Renascimento até ao Neoclássico, a arquitetura 
é considerada como proveniente do mito da cabana primitiva, ao qual se 
deve a sua primeira representação ao abade Marc-Antonie Laugier. A caba-
na primitiva foi a impulsionadora dos templos em madeira (através da cons-
trução por analogia) e que posteriormente deu origem às ordens clássicas. O 
mito da “cabana primitiva”, definida por Laugier, procura compreender os 
alicerces da construção arquitetónica. Este fundamento declarou a origem 
no ato de imitação, de mimesis. É através da mimesis que a arquitetura, 
embora construída de modo a dar resposta às necessidades básicas do habi-
tar, encontra uma maneira de fazer. Observando as estruturas da natureza, 
compreendendo os seus desígnios e composições, o homem apropria, imi-
tando, aquilo que já existe, conferindo um novo significado que se adeque 
às suas necessidades. A imitação apresenta, desta forma, um modo refletido 
e expressivo de construir que, segundo Teyssot, é essencial para o surgi-
mento da arte. 71Ultimamente novas teses e hipóteses racionais, devidamen-
te alicerçadas em factos arqueológicos, destronaram esta interpretação da 
arquitetura. Contudo, nenhuma destas novas suposições adquiriu tamanha 

69.  VALÉRY, Paul, El señor Teste, Universidad Nacional Autónoma de México, Edictions 
Gallimard, 1991, p.20.

70.  ROGER, Alain, Breve tratado del paisaje, Edición de Javier Maderuelo, Madrid, Edito-
rial Biblioteca Nueva, 2007, p.16 e 17.

71 . TEYSSOT, G. “Mímesis” In QUATREMÈRE DE QUINCY, A. Diccionario de Arqui-
tectura: voces teóricas, Buenos Aires, Nobuko, 2007, pp. 13-58.

Cabana primitiva
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15. Marc-Antoine Laugier, Caba-
na Primitiva, 1753.
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força poética.

“Esquece quase tudo o que vê (do muito que vê).
Algum canto do cérebro regista o que mais tarde emerge. Um subconscien-
te prestável o envia a alimentar o que chamam de invenção, em tropel ou 
levemente ordenado, conforme o apelo o desperta.
Existe maior ou menor consciência disso, conforme se pensa muito ou pou-
co ou nada em como se pensa – de que forma acorrem as imagens e as 
ideias.
Quem mais vê mais “inventa”, não sendo disso contradição.”72 

Não podemos de modo algum refutar a arquitetura como uma construção 
contínua no tempo e no espaço apropriado pelo homem, que deste se apro-
pria em prol das suas necessidades e a favor dos seus desejos. Contudo, é 
uma construção poética, onde a memória, que regista as imagens daquilo 
que vemos, trabalha. É uma invenção amplamente informada e impregnada 
de símbolos. “A arquitetura transmite mensagens que cada indivíduo é ca-
paz de interpretar, atribuo-lhes significados que dependem, em boa medida, 
do grupo cultural e social a que pertencem.”73  

Deste modo a arquitetura é intrínseca ao habitar em comunidade, à perce-
ção e adaptação do espaço feita pelo homem, sendo provida de uma lin-
guagem própria. A linguagem arquitetónica é inerente a este processo de 
invenção associado à construção e divulgação de significados. Esta lingua-
gem constrói-se através de imagens que corroboram para a elaboração de 
uma totalidade unitária, isto é, para uma imagem do objeto arquitetónico, 
significante e significativa. 

A arquitetura, como qualquer ato de criação, é comunicativa. Não instaura  
somente uma apropriação espacial, não estabelece uma imagem única, mas 
procura promover a criação de diversas portas que, ao abrirem-se, ao serem 
transpostas, desvendam significados e propósitos. A arquitetura procura 

72.  SIZA, Álvaro, “Projetar” in 02 textos (ed.: Carlos Morais). Porto: Civilização editora, 
2009, p.51.

73.  MÁS LLORENS, Vicente; MERÍ DE LA MAZA, Ricardo, “Leer para escribir: análi-
sis arquitectónico” in Las herramientas del arquitecto, Valencia, Ediciones Generales de la 
Construcción, 2004, p.7.

Inventar

Porta
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17. Edward Hopper, South Caro-
lina morning, 1955.

16. Edward Hopper, Rooms by 
the sea, 1951.
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criar saídas e soluções para o habitar. “Assim, uma imagem própria para 
criar uma saída requer o conhecimento de porta como entidade distinta, de 
uma relação espacial com o observador e o seu significado como um buraco 
através do qual pode sair. (…) O reconhecimento visual de uma porta está 
intimamente ligado com o seu significado como porta. É, contudo, possível 
analisar a porta em termos da sua identidade de forma e claridade de po-
sição, consideradas como se estas fossem anteriores ao seu significado.”74 

A porta é um elemento de transição, opaco, mas não desconhecido. É uma 
membrana que nos oferece a possibilidade de se abrir perante um novo 
mundo. É um plano que implica movimento, o de chegar até à porta, tendo 
que efetuar escolhas no decorrer do caminho, e a ação de poder abrir a por-
ta. Contudo, mais uma vez, esta também é um elemento que oculta, é uma 
barreira móvel que só revela o que se encontra diante dela perante a nossa 
ação. Deste modo, não podemos considerar que a porta é um fim, mas um 
momento importante no decorrer de um caminho. Como tal, esta não é uma 
resposta na procura de um desejo, talvez mesmo na procura de felicidade, 
somente representa a marcação de uma passagem pensada no decorrer de 
um caminho traçado pelo autor. Durante o percurso de longa duração, que é 
a vida, podemos concluir que as diversas portas se vão tornando mais claras 
na sua definição?

Durante a sua formação, ou mesmo na sua prática futura, o arquiteto tem a 
necessidade de encontrar as suas portas. No entanto, numa primeira instân-
cia, existe uma extrema dificuldade em fazê-lo, o denominado de período 
de incerteza, porque apresenta-se como um ato inaugural sem aparente ex-
periência acumulada, sendo que o défice de confiança no próprio também 
perturba este traçar do caminho a percorrer. Estas portas e estas escolhas 
não são imediatas, mas vão surgindo num caminho pausado por erros. De 
facto, o arquiteto não deve viver a possibilidade de erro como uma ameaça, 
antes pelo contrário, deve contemplar o erro à distância, uma vez que “den-

74 . Idem, p.18.
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tro do erro se encontra um fragmento de solução”75 , uma possibilidade de 
porta. “Projetar não é encontrar soluções fantásticas, mas sim excluir erros 
fantásticos.”76  A atividade artística, na qual se encontra a prática de projeto 
de arquitetura, surge ou é sugestionada por um duplo movimento de oculta-
ção e de revelação, de opacidade e de transparência, “de encobrimento e de 
descobrimento”77 , de marcação e de anulação. Para isso, há que ter em con-
ta que projetar, criar, é habitar, viver, é a constante, inquietante e incessante 
observação. “O arquiteto é um visitante incansável.”78  Efetivamente, este 
deve posicionar-se, de certo modo, com alguma insatisfação perante aquilo 
que olha, observa e vê, pois sabe que a perceção da fugacidade dos acon-
tecimentos é mais criativa que a própria criação. Na realidade, a perceção 
do que lhe é exterior é uma das portas mais imediatas de um arquiteto, pois 
melhor do que imaginar imagens é transformar as imagens oferecidas pela 
observação. Neste sentido, espera-se que o arquiteto adquira confiança em 
si mesmo, construa uma condição de autonomia através do “ lento interna-
mento num espaço pessoal de emancipação, que supõe entrar num processo 
de isolamento mágico.”79  

“O trabalho do arquiteto supõe um encontro com um espaço de grande li-
berdade e, simultaneamente, com um compromisso pessoal muito exigente, 
com uma ética.”80  Não podemos negar que um artista, que um arquiteto 
,“criam uma ética antes de criar uma obra.”81  A ética corresponde ao cará-
ter de uma pessoa, à sua sensibilidade, ao seu humor, aos seus princípios, à 

75 . SANTA-MARIA, Luis, “Sólo hay una puerta, no una respuesta: apuntes sobre el alum-
no, el profesor y el maestro”, texto apresentado no Encontro e Lançamento de livro “Inter-
secções. Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora”, que teve lugar no auditório 
do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, a 10 de junho de 2015, e foi organizado 
pela Fundação Marques da Silva, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e 
Reitoria da Universidade do Porto, p.3.

76.  Idem, p.3.

77.  Idem, p.6. 

78.  Idem, p.4. 

79.  Ibidem. 

80.  Idem, p.7.

81.  Ibodem.

Comunicação
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sua personalidade (maneira única de participar do mundo). Esta é revelada 
perante as condutas e ações de autor e encontram-se altamente influencia-
das, quer por fatores de necessidade, quer por fatores de arbitrariedade. De 
facto, pode admitir-se que a ética é uma constante nos diversos processos 
criativos do autor, “uma coerência de correspondências, de princípios, de 
lealdades, de obstinações, até de fobias e repugnâncias.”82  Deste modo, o 
projeto de arquitetura é transparente e transmissível, na medida em que re-
vela o pensamento, o desejo do seu autor, a procura de um comum, e opaco 
enquanto produto capaz de ocultar a ética do autor que o gerou e se eman-
cipar deste, passando a pertencer a quem o acolhe. O objeto arquitetónico 
deve envolver-se de significados dignos de produzir emoções no observa-
dor, sendo assim também pertença deste. 

Efetivamente, esta é uma característica imprescindível à arquitetura e única 
em qualquer processo criativo, “(…) como se os objetos se comportassem 
de uma maneira análoga ao sujeito que os opera.”83  O objeto só existe 
quando refletido, ou seja, é o resultado de uma construção de muitas opera-
ções no real que procuram interações intensas. O real “é aquilo que resiste 
(…), que foge (…), mas também é o que muda o seu status durante um pro-
cesso que visa conhecer.”84  O objeto torna-se vivo, comporta-se de forma 
idêntica ao observador, é, segundo Ignasi Solà-Morales, líquido, na medida 
em que se transforma em simbiose com o agente transformador.

Líquido é um estado que denuncia uma propriedade de caráter físico. De 
facto, este estado revela uma realidade fluida, que facilmente é perturbada 
pelas reverberações externas, ou seja, evidencia algo que, apesar de cons-
tante na sua densidade e caracterização, se encontra em constante alteração. 
No caso da arquitetura, este estado líquido representa uma arquitetura flexí-
vel, mutável (dentro das suas variáveis) na relação com as diversas apreen-
sões espaciais, com os diversos agentes criadores e transformadores. Esta 
arquitetura pretende acolher, na sua projetação e materialização, as múlti-
plas experiências espaciais, procurando traduzir o fruir do tempo e as dife-

82 . Ibidem.

83.  CORBOZ, André, Le Territoire comme palimpseste et autres essais, Paris, Les Éditions 
de L’Imprimeur, 2001, p.24.

84.  Ibidem.

Líquido
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rentes intensidades e tensões do movimento do observador, do habitante.
 
A arquitetura, mesmo que materialmente sólida, firme, altera as condições 
de onde intervém. Contudo, esta não se limita a organizar a dimensão física. 
Efetivamente, em arquitetura o espaço é experiência, isto é, em arquitetura 
o espaço só é reconhecido e só ganha a sua verdadeira dimensão através da 
ação, do movimento; a apreensão não é estanque, mas sim dinâmica. Nesta 
perspetiva, surge a definição de arquitetura líquida, segundo Ignasi Solà-
-Morales no seu livro Los Artículos de Any. Esta arquitetura aceita a conti-
nuidade dos múltiplos e diversos acontecimentos e, como tal, não preten-
de fixar objetos, delimitar apenas espaços e deter tempos. Esta arquitetura 
procura a relação harmoniosa entre espaço e tempo, sendo a entidade outro 
(para a qual a arquitetura existe e faz sentido) e as suas múltiplas experiên-
cias consideradas como os fatores que permitem à arquitetura adquirir a sua 
verdadeira dimensão. 

A arquitetura, enquanto produtora de imagens, visa a construção de um 
habitar, de uma imagem de grupo, através de uma linguagem global no seu 
acesso e na leitura do seu caráter. “Tais imagens de grupo são necessárias, 
quando se pretende que um indivíduo opere de um modo bem-sucedido 
dentro do seu meio ambiente e coopere com os seus companheiros.”85 Deste 
modo, a arquitetura (e toda a complexidade que encerra) oculta e desvenda-
-se neste processo, movimento constante que procura, momentaneamente, 
traduzir as manifestações do Eu criador na procura de um comum. Na ver-
dade, um dos objetivos da arquitetura é comunicar, mostrar o ponto de vista 
do seu autor. 
A arquitetura, em última instância, deve procurar romper os cercos da cul-
tura, deve procurar provocar e agitar o observador quer por uma resistência 
de confronto, desvio e atrito, quer por uma resistência a favor, de seme-
lhança, de partilha. “A arquitetura não é um veículo ou símbolo de coisas 
que não pertencem à sua essência. Numa sociedade que celebra o ines-
sencial, a arquitetura pode, desde o seu âmbito, opor resistência, opor-se 
ao desgaste de formas e significados e falar a sua própria linguagem.”86  
Nesta perspetiva, a arquitetura é resistente na medida em que promove uma 

85.  LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p.57.

86.  ZUMTHOR, Peter, Pensar la Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 2014, p.27.

O outro



54

cultura, elucida sobre o lugar onde se implanta e destina-se a uma determi-
nada sociedade. Para tal, esta tem de ser o mais abrangente possível, deve 
procurar “encontrar um comum suficientemente genérico (suficientemente 
indeterminado e indefinido) (…) um comum que seja espaço de inclusão 
ou de abertura ao desconhecido comum, um convite à conjunção sem iden-
tificação, à existência dada na exterioridade da relação.”87  Deste modo, o 
espaço da arquitetura, o espaço da criação, surge na dicotomia entre o ser 
e a forma de ser, entre essência e a sua existência, procurando subverter a 
fuga pelo prendimento, pela estadia, o opaco pela transparência. 

“Criação: súbito despersonalizar, encontro não se sabe com o quê nem 
com quem. Com O(s) Outro(s).”88 

A arquitetura não procura, nem implica, necessariamente, que a entidade 
outro contribua literalmente no ato de criação e consequente materializa-
ção. Esta arquitetura não deve encontrar-se alicerçada em qualquer preceito 
de caráter sociopolítico. De facto, a arquitetura é participada, não num con-
tacto direto com a entidade outro, mas na aceitação do mesmo, procurando 
compreender e responder às suas necessidades, é uma arquitetura capaz de 
dar assistência aos múltiplos e diversos comportamentos humanos.
Trata-se de “todos os outros: o outro exótico, que se define por referência a 
um nós que se supõe idêntico (…); o outro dos outros, o outro étnico ou cul-
tural, que se define por referência a um conjunto de outros que se supõem 
idênticos, um eles resumido a mais das vezes por um nome de etnia; o outro 
social: o outro do interior por referência ao qual se institui um sistema de 
diferenças(…).”89 

A entidade outro é também uma entidade eu. Esta habita o espaço, apro-
pria-se do espaço, cria espaço e consequentemente transforma o espaço. 
Deste modo, o agente transformador é considerado como uma entidade ge-

87.  SILVA, Rodrigo, “Elegia do comum” in A república por vir, Conferências no âmbito da 
exposição Res Publica, 1910 e 2010 face a face, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
2010, p.24.

88.  SIZA, Álvaro, “Picasso 2” in 02 textos (ed.: Carlos Morais). Porto: Civilização editora, 
2009, p.169.

89.  AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lis-
boa, editorial 90º, 2005, p.20.
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neralizada, que representa diversas experiências e diversos tempos. Num 
sentido mais lato, o agente transformador representa uma comunidade. Esta 
entidade outro representa “quase todos os homens das sociedades arcaicas 
ou atrasadas na medida em que apresenta como eles uma vulnerabilidade 
e uma permeabilidade ao meio circundante imediato que precisamente per-
mitem defini-lo como total.”90 

A arquitetura pretende potenciar as relações entre pessoas e entre as pessoas 
e o espaço. Nesta arquitetura, o arquiteto deve renunciar ao posicionamento 
distanciado e autoritário inerente à visão apriorística compositiva e obje-
tual. Efetivamente, o arquiteto deve procurar conhecer o outro, as suas ca-
pacidades e as suas limitações, para tentar responder às suas necessidades. 
Simultaneamente, o arquiteto deve tentar compreender de que modo é que 
a arquitetura e o espaço que está a criar pode ser apreendido pelo agente 
transformador, procurando sintetizar as possíveis interações. Contudo, é na 
materialização desta arquitetura que a participação adquire o seu verda-
deiro sentido, enquanto produção de significado da experiência espacial. 
O arquiteto não deve restringir o agente transformador, mas sim dar-lhe a 
possibilidade de criar o seu espaço, na sua apropriação.

Para além disso, para que o processo de criação em arquitetura seja viável, é 
necessário compreender as possíveis apropriações, as diversas experiências 
do habitar, quer estando este associado a um regime disciplinar e formal, 
a um regime funcional e residencial, ou a um regime adaptável e, extre-
mando, utópico. A arquitetura passa por transformar e ultrapassar o tipo, o 
repetido, o formatado, através da consciencialização do outo.
“O conhecimento do próximo implica esta especificidade: passa necessa-
riamente através do conhecimento de nós próprios (…). Não é só o conhe-
cimento que é necessário, mas também a compreensão, o acordo com os 
nossos próprios meios e fins e pulsões, o que significa a possibilidade de 
exercer um domínio sobre as nossas próprias inclinações e ações, que as 
controle e dirija, mas que não as limite nem as sufoque.”91

90.  Ibidem, p.44.

91.  CALVINO, Italo, Polomar, Lisboa, Editorial Teorema, 2009, pp. 65 e 66.
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Tempo, memória e 
cultura

Paisagem

“A paisagem do homem constrói-se com o tempo e a memória como ma-
teriais fundamentais que vão depositando múltiplos estratos sobre a pai-
sagem natural, qualificando-a e convertendo-a num bem patrimonial com 
valor cultural.”92 

A paisagem não é uma formulação anterior a nós e que é constituída por 
elementos físicos e palpáveis. É uma construção do eu, onde o material e 
o imaterial se fundem. Segundo o artista René Magritte, “(…) aquilo que 
vemos como se fosse exterior a nós é diferente da representação mental do 
que é experimentado no interior.”93  É, por isso, uma criação silenciosa e 
pacífica na aceitação de veracidade. Esta aceitação da paisagem como visão 
mental, associada às sensações e interpretações do homem, que surge da 
inclusão e da conivência com a dimensão real do que nos rodeia, bem como 
da dimensão imaterial e psicológica da memória e do tempo, valida-a como 
cultura e mote projetual.

“A paisagem não existe a priori devemos sempre inventá-la, e o seu valor 
depende da capacidade de habitar o nosso olhar, de ativar aquela forma de 
complementar, de metamorfose da realidade, capaz de transformar o visível 
em história, projeto e destino.”94

A arquitetura, ao intervir sobre a paisagem e ao criar paisagens, não deverá 
mover-se no campo da pura transformação. A recíproca metamorfose das 
paisagens promovida pela arquitetura deve ter como objetivo, referindo o 
pintor Paul Klee, torná-las visíveis. A arquitetura deve procurar que estas 
“emerjam, parcialmente, da sua invisibilidade, para as devolver, flutuantes 
e dotadas de uma certa leveza, num tempo presente para que sejam projeta-
dos para um tempo futuro. Este emergir, fazendo material o imaterial, não 

92 . ÁLVAREZ, Darío, “Paisajes contemporáneos de la desaparición” in TAVARES DIAS, 
Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e perspetivas, 
Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; ESPAÇO E ME-
MÓRIA, 2017, p.11.

93 . FRANCIOSINI, Luigi, “Voci nel silenzio: paesaggio e memoria” in TAVARES DIAS, 
Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e perspetivas, 
Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; ESPAÇO E ME-
MÓRIA, 2017, p.78.

94 . Idem. p.73 e 74
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procura, de modo algum, uma leitura nostálgica da paisagem e dos seus 
lugares, mas uma compreensão totalmente contemporânea, buscando a em-
patia do espectador atual com essa paisagem, para que a veja não como algo 
culturalmente morto, mas vivo, que forma parte do seu tempo, apenas assim 
será mais sensível ao futuro, evitando que desapareça de novo.”95  Aqui, a 
cultura surge como dispositivo ativo, como elemento vivo que resulta da 
perceção da paisagem. 

Efetivamente, a cultura encontra-se alicerçada na paisagem e, por sua vez, 
ajuda a traçar a paisagem. A paisagem, enquanto construção cultural, abran-
ge as inúmeras e diversas relações entre o homem e aquilo que lhe é exte-
rior. É o resultado da transformação identitária do espaço onde o homem se 
insere e habita, sendo capaz de ilustrar uma sociedade e as suas evoluções. 
A cultura identifica-se com a paisagem, uma vez que, tal como esta, é a 
súmula da nossa memória com a custódia histórica de diversas gerações.

“Uma paisagem é cultura antes de ser natura: isso é construído da ima-
ginação que se projeta sobre a mata, água, pedras, etc. os próprios mitos, 
aspirações, desejos e formas de recordação.”96 

A cultura é o produto de uma construção de longa duração, repleta de expe-
riências, traduzidas em conhecimento, dos nossos antepassados. É um ca-
minho que se percorre e se vai fazendo, herdando a essência de cada passo, 
de cada lugar, de cada pessoa com que nos cruzamos. A cultura é o produto 
de um cultivar constante na nossa memória. Cultivar de imagens, cheiros, 
sons, lugares, histórias que caracterizam a nossa breve e tenaz passagem 
pelo mundo. 

A cultura verifica-se num longo processo de identificação do sujeito, que 
procura a essência, a verdade, a autenticidade naquilo que o rodeia. “De 
facto, a autenticidade constitui o elemento essencial no significado cultural 

95. ÁLVAREZ, Darío, “Paisajes contemporáneos de la desaparición” in TAVARES DIAS, 
Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e perspetivas, 
Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; ESPAÇO E ME-
MÓRIA, 2017, p.11 e 12.

96 . SCHAMA, Simon, “ Paisagem e memória”, São Paulo, Companhia das Letras editora, 
1996, p.70.
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expresso através dos materiais físicos, reconhecido como legado da memó-
ria e das tradições intangíveis que perduram no tempo.”97

A memória é essencial à cultura, pois é nesta que ideias e imagens são 
conservadas, sendo readquiridas e reavivadas mediante analogias com a 
experiência a decorrer. É espontânea neste processo de reconhecimento, de 
fixação e consequente evocação dos habitares anteriores. A memória é a fa-
culdade que o ser humano tem em compilar factos, acontecimentos, recor-
dações passadas e vividas que se encontram suspensas e flutuantes à espera 
de novas interpretações. Esta compilação é ordenada e de índole pessoal. 
Efetivamente, “o que diferencia a memória de uma caótica justaposição de 
fragmentos é o facto da memória fazer sentido. A memória requer e impõe 
uma ordem, uma organização. Por isso a memória, tanto a individual como 
a coletiva, necessita de sujeitos e argumentos, de etapas e desenlaces.”98 

A partir do momento em que a memória é uma reunião de factos ordenada, 
existe implícito um processo de organização característica de um indivíduo, 
ou de um coletivo, que hierarquiza e estrutura os acontecimentos passados 
mediante uma ordem específica e devidamente justificada no tempo e no 
espaço. Na verdade, este tempo e este espaço são aceites como sendo verí-
dicos e autênticos, conferindo assim alguma segurança e estabilidade argu-
mentativa que possibilita uma construção histórica. A memória “projeta na 
distância os lugares onde acreditamos ter vivido dia após dia, enquanto hoje 
nos convida a olha-los como um pedaço de história. Espectadores de si pró-
prios, turistas do íntimo, não poderiam imputar à nostalgia ou às fantasias 
da memória as mudanças objetivamente testemunhadas pelo espaço em que 
continuam a viver e que já não é o lugar onde viviam.”99  Trata-se, portanto, 
dos lugares da memória que, apesar de não constituírem os espaços e tem-
pos vividos, habitados, são o resultado das suas interpretações. De facto, e 

97 . TAVARES DIAS, Lino, “Introdução: o desafio de usar o património construído e a pai-
sagem cultural no século XXI” in TAVARES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem 
Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investi-
gação Transdisciplinar CULTURA; ESPAÇO E MEMÓRIA, 2017, p.9.

98 . DURAN, María-Angeles, La Ciudad Compartida, Conocimiento, afeto y uso, Madrid, 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Arquitectura de España, 1998, p.44.

99 . AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lis-
boa, editorial 90º, 2005, p.49.
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de acordo com Pierre Nora, é nos lugares da memória que “apreendemos 
essencialmente a nossa diferença, a imagem do que já não somos.”100  E tal 
como apreendemos as diferenças, também constatamos, por oposição, as 
permanências e a sua perenidade.

Assim, criam-se novas memórias que possibilitam a fixação de referências 
coletivas, ou seja, que contribuem para a cultura através da história. Aqui 
a história é um dos possíveis desenlaces discursivos e comunicativos da 
memória, referindo-se aos acontecimentos passados que ocorreram num 
determinado tempo e lugar que ficaram outrora esquecidos mas retidos na 
memória. A história é elaborada neste movimento palimpséstico constan-
te, que simultaneamente oculta e desvenda espaços e tempos no dever da 
memória. Por outras palavras, a história forma-se entre o passado e o pre-
sente que se projeta num tempo futuro. “(…) Forma-se graças a, ou por 
intermédio de, uma descrição que se desenvolve, de uma memória que está 
retida e se re-efetua sobre os lugares (…) e que vem re-efetuar o espaço. O 
mapa deste espaço não é uma imagem posta perante os olhos, mas um ritmo 
dentro da memória e do ouvido.”101  Tal como na música onde cadências, 
sons e memórias são reavivadas segundo uma ordem precisa, dando lugar 
a melodias; a história, repleta de ritmos e experiências, ordena eventos, 
reanima lugares e memórias, desenvolvendo-se segundo uma forma espá-
cio-temporal.
 
“Nesse teatro do passado que é a memória, o cenário mantem as persona-
gens com o seu papel dominante. Por vezes acreditamos conhecer-nos no 
tempo, ao passo que se conhece apenas uma série de fixações nos espaços 
da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no tempo perdido, (...) 
quer suspender o voo do tempo.”102

 
A memória, de facto, encontra-se impregnada de um certo sentido de tem-
po, na sua condição de passado. No entanto, ela é-nos essencial na medida 

100 . Idem, p. 48.

101 . BESSE, Jean-Marc, “Estar na paisagem, habitar, caminhar” in CARDOSO, Isabel Lo-
pes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 2013, 
pp. 52 e 53.

102 . BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1989, p.28.
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em que é uma estrutura organizada e atemporal no modo como consolida e 
fortalece as nossas manifestações presentes que almejam projetar o futuro. 
O recurso constante à memória, quer este seja de forma racional e preme-
ditada, quer seja inconsciente e sensível, transportando-a para o presente 
através da história, permite atribuir-lhe novos significados e novas formas. 
Desta forma, a memória estende-se até um tempo futuro.
 
“A memória – coisa estranha! – não registra a duração concreta, a dura-
ção no sentido bergsoniano. Não podemos reviver as durações abolidas. 
Só podemos pensá-las, pensá-las na linha de um tempo abstrato privado de 
qualquer espessura.”103

  
O tempo, neste caso, não possui dimensão nem extensão num determinado 
lugar físico, mas sim no espaço das recordações. O tempo, considerado 
como abstrato, é atemporal, não é quantificado. Este tempo é inerente aos 
eventos ocorridos e ao espaço outrora habitado. “O tempo do espaço ha-
bitado é o tempo que mede as ações humanas. Trata-se, portanto, de um 
tempo descontínuo cuja referência privilegiada reside na memória.”104  É 
descontínuo, pois depende da hierarquização e organização estabelecida na 
memória, que não depende de uma ordem unicamente temporal e acrítica 
inerente à sucessão cronológica dos acontecimentos. Os acontecimentos re-
tidos na memória são seletivos e significativos, podendo tornar-se visíveis 
no tempo presente. 

“O tempo é um artifício mental para ordenar os acontecimentos, para os 
identificar como coexistentes ou sucessivos. Os momentos não existem em 
si mesmos; são classes de acontecimentos dentro dos quais não é necessário 
distinguir um acontecimento como ocorrido antes de outro.”105 

A noção de tempo encontra-se ligada de forma íntima às perceções forneci-
das pelos sentidos. Para o ser humano, de um modo geral, o tempo é apenas 

103 . Idem, pp.28 e 29.

104 . ESPUELAS, Fernando, Il vuoto – riflessioni sullo spazio in architettura, Milão, Chri-
tian Marinotti Edizioni, 2006, p. 209.

105 . LYNCH, Kevin, ¿De que tiempo es este lugar? Para una nuova definición del ambien-
te, Barclona, Editorial Gustavo Gili, 1975, p.142.
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um evento psicológico e uma grandeza capaz de mensurar a transição de 
um movimento ou de uma ação. É com base nesta perceção que o tempo é 
indicado através de intervalos ou períodos de duração. É na verificação de 
sequências e repetições que se admite que um acontecimento sucede após 
um outro. “O tempo não é um fenómeno, mas sim a ordem de sucessão dos 
fenómenos e das mudanças. (…) O homem é capaz de construir o tempo, 
traduzindo estruturas temporais fundamentais em propriedades espaciais. 
A vida é antes de mais movimento, e como tal possui direção e ritmo.”106  
Na verdade, o espaço só existe e é compreendido através da experiência do 
homem no mesmo, da presença de um corpo no espaço, ou seja, é através 
do movimento que o homem perceciona o espaço, as suas dimensões e 
cadências. O movimento é uma deslocação que implica uma alteração da 
localização de um corpo num determinado período de tempo. Trata-se, por-
tanto, da perceção do indissociável binómio espaço-tempo, isto é, da pre-
sença de uma quarta dimensão, abordada na Teoria Geral da Relatividade, 
e que teve um grande impacto na arquitetura, uma vez que o espaço passa 
a ser definido pelas coordenadas geométricas cartesianas x, y, z mais t, de 
tempo. O “próprio tempo foi sendo concebido como mais uma dimensão, 
quer dizer, como uma extensão linear.”107

“O parâmetro temporal não é percetível à escala da visão humana, mas à 
dos cálculos efetuados; é um tempo quase abstrato, designado por tempo 
real. Esta realidade é da ordem da abstração, não é sensível.”108

 
Em arquitetura o tempo não é considerado como grandeza numérica, mas 
sim como uma realidade material ligada aos sentidos e que é capaz de toldar 
a experiência espacial. Os valores arquitetónicos vitruvianos de firmitas, 
utilitas e venustas passam a ser moldados “pela fluidez e a primazia do es-

106 . NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Paesaggio, Ambiente, Architettura, 
Milano, Editorial Electa, 1979, p.56.

107 . ECHEVERRÍA, Javier, Los señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Barcelona, 
Ediciones Destino, 1999, p. 83.

108 . CAUQUELIN, Anne, “Paisagem virtual, dois mundos separados” in CARDOSO, Isa-
bel Lopes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 
2013, p. 28.
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paço pela primazia do tempo.”109 O tempo é um material descontínuo, pois 
na procura de medir o caos, é produto de casualidades, no qual o homem e 
objecto se relacionam sem um princípio aprioristico ou uma ordem. Apesar 
de também ser imaterial, pois é relativo a aspetos mentais e criativos (tem-
po psicológico), o tempo encontra-se relacionado com os ritmos e lugares 
que o homem habita. De facto, “o tempo, como a mente, não é suscetível 
de conhecimento enquanto tal. Conhecemos o tempo apenas indiretamente, 
através do que nele acontece: observando mudança e permanência; mar-
cando a sucessão de acontecimentos entre quadros estáveis; e assinalando 
o contraste entre ritmos variáveis de mudança.”110 A perceção do tempo 
encontra-se associada a eventos, isto é, a acontecimentos que já ocorreram  
num determinado espaço, ou a ações ainda presentes, em movimento.
 
 “Os ritmos, os objetos e os acontecimentos existem, mas o tempo e o es-
paço são triunfantes invenções do Homem. Cada indivíduo cria de novo o 
passado, o presente e o futuro.”111 

Na verdade, a divisão entre passado, presente e futuro baseia-se essencial-
mente na constatação de ações, experiências e de lugares: o passado refere-
-se no mundo das recordações dos lugares onde o homem já habitou, tendo 
como propósito, por um lado, fazer com que as experiências passadas in-
formem a ação presente e, por outro, retomar a retenção mental das sequên-
cias fragmentadas, causalmente articuladas e temporalmente coordenadas 
de modo a incutir um sentido narrativo; o futuro refere-se, no mundo dos 
desejos e aspirações, a lugares onde o homem pretende habitar, pois nele 
há a distinção entre finalidade, esforço e resultado; o presente refere-se ao 
lugar onde o homem habita. Quer o passado, quer o futuro contatam-se atra-
vés dos lugares da ausência, isto é, da memória. São criações ficcionadas 
que se baseiam em acontecimentos selecionados. O presente aparenta ser 
inato, uma dádiva óbvia, um tempo inerente à nossa existência no aqui e no 
agora. Contudo, também este é uma criação mental na medida em que é um 

109 . SOLÀ-MORALES, Ignasi, Territorios, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, p. 
127.

110 . KUBLER, George, A forma do tempo, Lisboa, Vega, 2004, p. 27

111 . LYNCH, Kevin, ¿De que tiempo es este lugar? Para una nuova definición del ambien-
te, Barclona, Editorial Gustavo Gili, 1975, p. 141.

Passado, Presente e Futuro
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relato (auto)consciente e refletido de eventos e ações praticamente imedia-
tos. O presente, ao contrário do passado e futuro, exclui à partida os lugares 
da ausência, pois no presente os próprios lugares são pertencentes à ação.

O presente, ou os momentos atuais, embora de impossível definição ob-
jetiva, uma vez que compreende a constante deslocação entre o passado, 
ex-agora, e o futuro, agora presente, é uma elaboração mental que permite 
ao ser humano estipular medidas e dimensões ao espaço, que integram o 
conceito de tempo. O ser humano orienta-se e estrutura-se segundo referên-
cias espaciais associadas à divisão temporal entre passado, presente e futu-
ro. Estas referências são artifícios criados pelo homem, nomeadamente ao 
que se refere ao presente. De acordo com a definição de Martin Heidegger 
“os agora passam e os agora que passaram constituem o passado; (…) os 
agora advêm e os agora que advirão delimitam o futuro.”112    Efetivamen-
te, o ser humano situa a sua existência e organiza a sua memória segundo 
referências temporais e espaciais.

“O presente (…) é uma ordenação instantânea dos acontecimentos perce-
cionados que se assemelham à ordenação espacial imediata (…) dos estí-
mulos visuais.”113 

A perceção do tempo, nomeadamente no presente, é aqui comparada com 
a perceção espacial, visível diante dos nossos olhos. Tal como analisa e ex-
plicita Friedrich Bollnow, existe a clara relação entre o espaço vivencial e 
visível, o espaço da nossa experiência e o espaço onde nos movimentamos. 
O homem não é espetador de um espaço, exterior a este, mas participa no 
espaço, sendo o seu centro permanente.114  O espaço dependente “essencial-
mente da atividade humana,”115  e, consequentemente, da perceção do tem-
po.  De facto, o tempo, tal como o espaço, encontra-se associado à captação 

112 . HEIDEGGER, Martin, Ser e Tempo, Rio de Janeiro, Editora vozes, p.236.

113 . LYNCH, Kevin, ¿De que tiempo es este lugar? Para una nuova definición del ambiente, 
Barclona, Editorial Gustavo Gili, 1975, p. 144.

114 . BOLLNOW, O. Friedrich, Hombre y espacio, Barcelona, Editorial Labor, 1969, pp. 
42 e 43.

115 . Ibidem, p. 189.
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e criação de imagens na memória. O tempo e as construções temporais, à 
semelhança das espaciais, são suscetíveis de sofrer modificações provoca-
das pelos estados internos do indivíduo ou por sugestões externas. Sendo 
assim, tal como o espaço, todo o tempo é de poesia.

“Todo o tempo é de poesia.

Desde a névoa de manhã
à névoa do outro dia.

Desde a quentura do ventre
à frigidez da agonia.

Todo o tempo é de poesia

Entre bombas que deflagram.
Corolas que se desdobram.
Corpos que em sangue soçobram.
Vidas que a amar se consagram.

Sob a cúpula sombria
das mãos que pedem vingança.
Sob o arco da aliança
da celeste alegoria.

Todo o tempo é de poesia.

Desde a arrumação do caos
à confusão da harmonia.”116 

António Gedeão, “Tempo de poesia”, 1956.

116 . GEDEÃO, António, Obra completa, Lisboa, Relógio D’ Água Editores, 2004, pp. 103 
e 104.

Poesia
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Em arquitetura é incontestável a relação intrínseca existente entre o tempo 
e o espaço das ações do homem. O tempo é percecionado mediante tensões 
no espaço apreendidas pelo homem e traduzidas através da luz, das cores, 
das texturas, ou através da tectónica do espaço que, utilizando as palavras 
de Alberto Campo Baesa, se refere à gravidade, ao peso ou leveza espa-
ciais, às suas dimensões e materiais. Efetivamente, “é o homem quem e 
para quem se cria a arquitetura. E a sua relação com o espaço é feita através 
do tempo. O que, traduzido em elementos materiais, vem a culminar na sua 
relação com a gravidade e com a luz. São a gravidade, que constrói o espa-
ço, que faz a relação ao espaço, e a luz, que constrói o tempo, que dá razão 
ao tempo, questões centrais da arquitetura. (…)”117 

Em arquitetura, o tempo é materializado no controlo da luz. A luz passa a 
ser uma medida do tempo. O movimento contínuo dos raios de sol projeta-
dos no terreno, as suas diferentes intensidades e direções, caracterizam as 
estações do ano, a passagem do tempo. Por sua vez, também é este movi-
mento da luz que confere profundidade e dimensão ao espaço. Este movi-
mento também altera as cores e texturas, elementos inerentes ao processo e 
consequente materialização do projeto de arquitetura.

Em arquitetura, um dos principais temas de investigação reside neste propó-
sito de tornar visível o invisível, tendo como materiais o tempo, a memória 
e a cultura. É entre a ausência e a presença destes que se criam arquiteturas 
contemporâneas, que compreendem elementos patrimoniais na construção 
e adequação de paisagens integrais com valor de presente projetado no fu-
turo. 

A ausência e invisibilidade, que constituem premissas iniciais, são conver-
tidas em dispositivo de projeto. O tempo, a memória e a cultura, materiais 
imateriais, são vínculos sensíveis determinantes para o reconhecimento dos 
valores que estruturam o palimpsesto narrativo da paisagem.

117 . CAMPO BAESA, Alberto, La idea construida – la arquitectura a la luz de las pala-
bras, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 2ª edição, 1998, p.32.



72

23. A arquitetura tem sido con-
siderada como uma forma de 
arte do olho. Olho refletindo 
o interior do Teatro de Be-
sançon (detalhe), gravura de 
Claude - Nicolas Ledoux. 
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“A luz criou mundo. A luz preserva-o e torna-o frutuoso. A luz revela o 
mundo ao nosso olho corpóreo para que a luz do nosso espírito seja capaz 
de iluminar o mundo.”118

 
A palavra luz provém do latim lux, lucis e a sua origem etimológica explica 
o poder inerente a esta definição: é algo que vem livremente e que dá força 
àquilo que rodeia.119   A luz é o que, iluminando os objetos, os torna visíveis. 
A luz é uma das fontes que possibilita o contacto entre o homem e o mundo, 
por isso, ela não é unicamente um fator externo a este. Também é um meio 
para o conhecimento, também é o dispositivo que ilumina o espírito. No 
entanto, “(…) a luz é algo mais que um sentimento, embora seja capaz de 
remover os sentimentos dos homens e nos faça tremer no nosso mais íntimo 
interior.”120

  
A luz encontra-se, portanto, numa posição in between, é uma porta entre o 
ser e o seu exterior: simultaneamente ilumina e obscurece, revela e oculta, é 
intensa e suave, forte e subtil, quente e fria, precisa e vasta. A luz é, por isso, 
energia, radiação capaz de estimular não só a retina, como todos os nossos 
sentidos, de modo a despertar a capacidade do indivíduo em criar imagens.
 
A luz para além de desvendar no nosso olhar as coisas que ilumina, também 
permite revelar as relações existentes entre estas. Recortando tenazmente 
a superfície dos objetos, concede-lhes um contorno. Contudo, “a luz, so-
zinha, não faz luz. É necessário a escuridão para que a luz se torne luz – 
resplandecente com dignidade e poder. A escuridão, que intensifica a luz, 
e revela o seu poder, faz parte da luz.”121 A luz necessita da sombra para 
ser percecionada e compreendida. Sem a escuridão e as sombras, as coisas 

118 . PIKIONIS; Dimitris, “A Sentimental Topography” in LIASKA, Kosta, Dimitris Pi-
kionis: architect 1887-1968: a sentimental topography, London, Architectural Association, 
1989, p. 68.

119 . RENDICH, Franco, Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indo-
europee: indoeuropeo – sanscrito – greco – latino, Roma, Palombi Editori, 2010, p. 485.

120 . CAMPO BAESA, Alberto, La idea construida – la arquitectura a la luz de las pala-
bras, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 2ª edição, 1998, p. 59.

121 . ANDO, Tadao, “Licht”, Jahrbuch für Licht und Architektur 1993, Berlin, in DAL CO, 
Francesco, Tadao Ando: Complete works, Londres, Phaidon editora, 1995, p.471.

Luz, cor e textura

Origem etimológica de luz

Luz
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24. René Magritte, Empire of 
Light, 1954.
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constituiriam apenas vultos e figuras perdidas num plano.
   
“A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob 
a luz. Os nossos olhos são feitos para ver as formas sob a luz; as sombras e 
os claros revelam as formas (…).”122

 
Os objetos são definidos ao longo das fronteiras de luz e escuridão, revelan-
do, assim, a sua forma e volumetria particular, nas suas múltiplas relações. 
Trata-se aqui do binómio luz-sombra que dá dimensão ao espaço. Enquanto 
a luz desenha o perímetro do objeto que ilumina, a sombra atribui-lhe pro-
fundidade e volumetria. A sombra não só permite denunciar a direção e in-
tensidade da luz, como também, ao projetar a silhueta do objeto iluminado 
numa outra superfície, concede-lhe espaço. Discreta e anónima, é a sombra 
que relaciona a luz com o objeto, o espaço e o tempo.
 
“A luz confere existência aos objetos concedendo-lhes espaço e forma. (…) 
Como a luz varia em intensidade consoante a mudança de tempo e estação, 
as aparências dos objetos são alteradas.”123

 
Ao analisarmos a pintura “Empire of light” da autoria de René Magritte 
(ver fig.) podemos constatar este discurso dialético conferido pela estreita 
relação entre a luz e a sombra. Nesta obra podemos observar diferentes 
tipos de luz: a luz difusa do candeeiro de rua que permite revelar a fachada 
do edifício que ilumina, sendo que a sombra denúncia o relevo das portadas 
e parapeitos que a compõem; a luz precisa proveniente do interior do edifí-
cio, possivelmente de uma divisão habitada; e a luz abrangente do céu azul 
repleto de nuvens. Neste quadro os planos e as formas apresentam-se de 
forma clara. São evidentes os diferentes momentos que conferem profundi-
dade e volumetria à obra: um primeiro plano que contém a pedra e a grande 
árvore; um segundo onde se encontra delineado o edifício e as árvores que 
o circundam; e um terceiro plano de horizonte com o céu. Contudo, é no 
modo como são representados os diferentes planos e a própria luz que René 
Magritte procura, na minha opinião, enaltecer a importância da sombra na 

122 . LE CORBUSIER, Por uma arquitetura, São Paulo, Perspetiva, 2006, p.13.

123 . ANDO, Tadao, “Light, Shadow and Form: the Koshino House”, Via, 11, 1990, in DAL 
CO, Francesco, Tadao Ando: Complete works, Londres, Phaidon editora, 1995, p.458.

Sombra
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disposição espácio-temporal. Veja-se como é estratégica a representação 
frontal dos objetos, havendo uma redução da sua noção volumétrica, apenas 
verificada pela sombra. Por outro lado, os objetos encontram-se representa-
dos segundo uma lógica noturna, onde a luz é escassa e a sombra desenha 
as silhuetas dos objetos presentes. Esta composição pictórica contrasta com 
o plano de horizonte, com o céu diurno. Há uma clara alusão à interdepen-
dência existente entre a luz, a sombra e o tempo.
 
“(…) creio que o belo não é uma substância em si, mas apenas um desenho 
de sombras, um jogo de claro-escuro produzido pela justaposição de diver-
sas substâncias.”124

 
A luz e a sombra são essenciais na definição do espaço e tempo, embora, 
ao revelarem-se no mundo das coisas, desvendam formas e cores. Efetiva-
mente, não é por acaso que, na obra “Empire of Light”, René Magritte opta 
por tons monocromáticos que contrastam com o forte azul celeste. A cor 
também é uma das características inerentes à luz. A “luz – o infinito mundo 
de formas e cores – deleita a alma. A alma medita sobre as horas, sobre o 
ângulo dos raios solares, sobre o comprimento da sombra, a disposição da 
chuva e da seca, do calor e do frio, da configuração das nuvens.”125

 
A cor é a sensação que a luz refletida pelos corpos causa no indivíduo. De 
facto, os objetos não possuem cor. As partículas que os constituem é que, 
sob o efeito da luz, irradiam esta mesma energia a velocidades diferentes. 
Esta é processada pelo órgão ocular e interpretada, sendo traduzida e co-
municada segundo um espectro de cores. Na verdade, a cor é uma sensação 
ocasionada pela interação do olho e a luz.126  O olho descodifica a luz de-
compondo-a e selecionando os vários estímulos provenientes do seu feixe. 
A luz, ao viajar no espaço, é absorvida, decomposta e refletida, quer pelos 
objetos que ilumina, quer pelo nosso órgão ocular. A luz é responsável por 

124 . TANIZAKI, Junichiró, Elogio da sombra, Lisboa, coleção Arquitetura, Relógio d’água 
Editores, 2008, p. 64.

125 . PIKIONIS, Dimitris, “A Sentimental Topography” in LIASKA, Kosta, Dimitris Pi-
kionis: architect 1887-1968: a sentimental topography, London, Architectural Association, 
1989, p. 68.

126 . GUIMARÃES, Luciano, Cor: a cor como informação – a construção biofísica, lin-
guística e cultural da simbologia das cores, São Paulo, ANNABLUME, 2004.

Cor
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suscitar a criação de imagens, através da sua interpretação e apropriação 
por parte do homem, . Desta forma, sob o efeito da luz, os corpos são vi-
brantes, mutáveis e provocam o observador.

Nesta constante permuta entre o ser e as coisas, a cor encontra-se associa-
da aos objetos, caracterizando-os. “A cor é, em primeiro lugar, qualidade; 
em segundo, densidade, uma vez que não é só um valor cromático, mas 
também de luminosidade; em terceiro lugar, é também medida, pois ainda 
tem, além dos valores anteriores, os seus limites, o seu contorno, a sua ex-
tensão, os seus elementos mensuráveis.”127  Para além disso, a cor também 
se refere no campo dos estados de alma, emoções e memórias. “A experiên-
cia ensina-nos (...) que as diferentes cores produzem especiais disposições 
anímicas,”128  tal como foi descrito por Goethe. A cor altera-se no sopro da 
respiração corporal e na consciência eminente, encontrando-se no centro de 
todos os impulsos do ser. 

Como exemplo, deste tratamento da cor e da luz alusivo às reminiscências 
do ser, podemos citar as obras do arquiteto Luis Barragán. Não se trata de 
uma mera coincidência, quando Álvaro Siza afirma que “nenhuma arquite-
tura de Barragán é perene (…). Há um reencontro da inocência, uma con-
quista do Estado de Graça – para que não se perca a memória.”129 

As obras de Barragán padecem deste caráter simbólico que causa empa-
tia com o observador. Recorrendo à sua casa-estúdio, podemos facilmente 
ilustrar o modo como a luz, associada à cor, modela tranquilamente o es-
pírito de quem habita estes espaços criados. Esta obra revela-se através da 
cor, uma vez que não se trata de um processo direto na sua perceção. Os 
diferentes compartimentos que conformam esta singela mas sublime ha-
bitação encontram-se repletos de memórias que são desvendadas durante 
o percurso espacial materializado pela luz. É a luz que, enquanto matéria, 

127 . KLEE, Paul, “Sobre os principios criativos da arte moderna” in KLEE, Paul, Escritos 
sobre arte, Lisboa, Edições Cotovia, 2014, p.24.

128 . BOLLNOW, Friedrich, Hombre y espacio, Barcelona, Biblioteca universitaria labor, 
1969, p.208.

129 . SIZA, Álvaro, “Barragán”, in RUIZ BARBARIN, Antonio, Luis Barragán frente al 
espejo, Colección Arquia/Tesis, núm.26, Barcelona, Edición Fundación Caja de Arquitetos, 
2008, p.111.

Poder anímico
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25. Terraço da Casa-Estúdio, 
Luis Barragán

26. Escadas de acesso ao ter-
raço da Casa-Estúdio, Luis       
Barragán

27. Sala da Casa-Estúdio, Luis 
Barragán
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quantificável e qualificável, passível de controlar e domesticar, guia o ob-
servador nos diversos espaços e a cor auxilia o observador nesta mesma 
condução orgânica. Apesar de aludir, simultaneamente, a uma cultura, à 
memória de uma civilização onde o uso das cores era simbólico, a cor é 
pautada harmoniosamente segundo a melodia do percurso. Limitada a pla-
nos específicos e organizada segundo uma matiz própria, permite conferir 
diferentes intensidades e tensões aos espaços, hierarquizando lugares e mo-
mentos nos caminhos a percorrer. Barragán soube, com inegável mestria, 
utilizar a cor e a luz como matéria ressonante ao tornar visível aquilo que 
não o é.
 
“A arquitetura deve estabelecer lugares cuja vitalidade do espírito possa 
liberar o homem no contexto da vida cotidiana. A luz é aquilo que desperta 
a arquitetura para a vida e que a torna intensa.”130

 
A luz, a sombra e a cor são fatores apreendidos na perceção sinestésica 
do espaço. A sinestesia131 permite definir as múltiplas sensações de caráter 
diverso, mas intimamente ligadas na sua aparência, provocadas durante o 
processo de observação dos objetos. Por outras palavras, a luz, a sombra e a 
cor resultam da interação sensorial existente entre o homem e aquilo que o 
rodeia, e depende da experiência espacial deste e das suas perceções.“Tais 
perceções, como as da relação entre arquitetura e luz, não são construídas 
a partir de ideias, talvez porque são extraídas das camadas da experiência 
espacial inerentes ao ser físico.”132

 
Efetivamente, a luz é um material em movimento passível de ser controlado 
na consciencialização da sua direção (vertical, horizontal, transversal) e na 
possibilidade das suas diferentes intensidades (sólida e difusa). Em relação 
com a arquitetura, esta não pode ser dissociada da experiência espacial. De 
facto, “aquilo a que chamamos o belo não é normalmente mais que uma 

130 . ANDO, Tadao, “Licht”, Jahrbuch für Licht und Architektur 1993, Berlin, in DAL CO, 
Francesco, Tadao Ando: Complete works, Londres, Phaidon editora, 1995, p.471.

131 . sinestesia - a origem etimológica provém do grego syn, simultânea, e aesthesis, perce-

ção, traduzindo, assim, a produção de sensações, provinientes de outros sentidos, aprendidas 

através da visão.

132 . Idem, p. 470.

Sinestesia
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sublimação das realidades da vida (…).”133  Assim, a luz, alimentando a 
procura incessante de beleza, é igualmente responsável pela perceção das 
formas, cores, bem como das texturas dos objetos que nos rodeiam.

A textura é uma característica física das coisas. Esta é percetível através 
do tato, distinguindo relevos, e por extensão é também inteligível através 
da visão. Na realidade, a textura concede uma relação harmoniosa na com-
posição entre as partes e o todo dos objetos. Esta agregação unitária não é 
garantida através do estabelecimento de medidas, proporções apriorísticas, 
mas através da inclusão das diversas partes num conjunto harmonioso e 
métrico conferido pela textura. A textura encontra-se intrinsecamente re-
lacionada com o homem, o seu movimento no espaço e a sua perceção e 
consequente apreensão. A textura, em consonância com a luz, viabiliza um 
maior acolhimento das diversas experiências espaciais, das diversas possi-
bilidades de significação conferidas pelo homem. Poder-se-á identificar a 
textura como o contentor, como invólucro das coisas que garante a unidade 
entre as diversas possibilidades de significação que, a nível compositivo, 
corresponde à coesão entre as partes/funções e o conjunto. 

“A arquitetura sendo o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reuni-
dos sob a luz, o arquiteto tem por tarefa fazer viver as superfícies que en-
volvem os volumes, sem que essas, tornadas parasitas, devorem o volume e 
o absorvam em seu proveito (…). Deixar a um volume o esplendor da sua 
forma sob a luz, mas, por outro lado, consagrar a superfície a tarefas quase 
sempre utilitárias, é ver-se obrigado a encontrar na divisão imposta da su-
perfície as linhas reveladoras, as geratrizes da forma.”134 

A textura forma o tecido das coisas e é uma característica inerente à arqui-
tetura. Esta é verificada através da incidência da luz sobre a superfície dos 
objetos, e reage de diferentes modos consoante o material que a compõe. 
Efetivamente, a textura depende do modo como a superfície reflete a luz:  
ao ser mais rugosa e baça, a luz é mais indefinida e constante, enquanto 
que, ao ser mais polida e reluzente, a presença da luz é mais vibrante e 

133 . TANIZAKI, Junichiró, Elogio da sombra, Lisboa, coleção Arquitetura, Relógio d’água 
Editores, 2008, p. 43.

134 . LE CORBUSIER, Por uma arquitetura, São Paulo, Perspetiva, 2006, p.21.

Textura
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acentuada.  Uma superfície pode refletir a luz de forma indireta e difusa ou 
de forma intensa e precisa, alterando o seu brilho. 

Esta noção de brilho é intrínseca à cultura e arquitetura japonesas. Segundo 
esta, magistralmente descrita em “Elogio da Sombra”, Junichiró Tanizaki 
afirma que “é precisamente nessa luz indireta e difusa que se encontra o 
fator essencial da beleza das nossas residências. E para que esta luz can-
sada, atenuada, precária, impregne completamente nas paredes da divisão, 
pintamos de propósito com cores neutras essas paredes estucadas. Porque 
se fossem brilhantes, todo o encanto, subtil e discreto, desta escassa luz se 
dissiparia.”135  A luz indireta e difusa adquire alguma mística, pois ao ser 
conotada de mistério e tranquilidade, é sublime e transcendente no sereno 
convívio com a sombra. 

Tal não significa que o brilho não tenha o seu encanto, uma vez que também 
confere ao objeto algum esplendor e magnificência. O brilho não resulta 
somente da materialidade do objeto, mas do tratamento da sua superfície, 
do seu lustre e polimento. Na cultura japonesa, Junichiró Tanizaki afirma 
não haver “uma reserva a priori relativamente a tudo o que brilha, mas, a 
um brilho superficial e gelado, preferimos sempre os reflexos profundos, 
um pouco velados, seja nas pedras naturais, seja nas matérias artificiais, 
esse brilho ligeiramente alterado que evoca irresistivelmente os efeitos do 
tempo. Efeitos do tempo é o que decerto soa bem, mas, para dizer a verdade, 
é o brilho produzido pela sujidade das mãos.”136

Para a cultura japonesa o brilho é sublime, não pela virgindade e resplande-
cência do material que compõe os objetos sob a luz, mas como consequên-
cia do uso, da apropriação e vivência do objeto. O brilho é transcendente 
na patine que outorga às coisas, na camada que reveste as superfícies das 
coisas e que se forma através da sujidade das mãos e do decorrer do tempo, 
ou seja, da usura do objeto em questão. Trata-se do “contacto das mãos no 
decorrer de um longo uso, o roçar, sempre aplicado nos mesmos locais, pro-
duz com o tempo uma impregnação gordurosa; noutros termos, este lustro 

135 . TANIZAKI, Junichiró, Elogio da sombra, Lisboa, coleção Arquitetura, Relógio d’água 
Editores, 2008, p. 44.

136 . Idem, pp. 25 e 26.
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28. Church of Light, Tadao Ando

29. Planta com estudo de luz da 
Church of Light, Tadao Ando
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é, pois, a sujidade das mãos.”137 
 
Efetivamente, a cultura japonesa ergue-se segundo uma profunda com-
preensão das texturas sob o mágico poder da luz e da sombra. Exemplo dis-
so é a obra “Church of the Light”, do arquiteto Tadao Ando. Interpretando à 
luz da modernidade, Tadao Ando incorpora a cultura japonesa como génese 
projetual. Situada numa singela zona residencial de Osaka, esta igreja im-
planta-se de acordo com a direção do Sol, sendo formada por um volume 
paralelepipédico, materializado por placas de betão pré-fabricadas e inter-
cetado por um muro que desenha e delimita a entrada neste complexo sa-
grado. Tal como na grande maioria das suas obras, a simplicidade volumé-
trica e a sua materialização, na escolha de placas de betão pré-fabricadas, é 
inerente à revisão da cultura japonesa. À semelhança do que acontece com 
as divisões das casas japonesas tradicionais, cuja área e pés direitos resul-
tam da combinação de esteiras unidas, as placas de betão também permitem 
modelar o espaço. Na sua uniformidade, as placas de betão conferem uma 
textura coesa que corrobora para a unidade de todo o conjunto e que enal-
tece a presença da luz e da sombra no espaço. A luz é concomitantemente 
precisa e difusa, indireta e exata. Movimenta-se no ondular do tempo e da 
experiência no percurso no espaço. O seu brilho é patente no desgaste do 
pavimento trilhado, nos bancos comungados, nas paredes e teto humede-
cidos com os ecos da palavra sagrada. De facto, nesta obra, a luz não só 
desvenda o espaço, como também lhe concede significado.
 
“A criação de espaço em arquitetura resulta da simples condensação e pu-
rificação do poder da luz.”138 Esta depuração e simplificação só é possível 
mediante a conscialização do movimento e da direção da luz natural no 
local de intervenção. A luz artificial, apesar de ser mais imediata no seu 
controlo, também deve ser temperada de modo a enaltecer o espaço a ser 
iluminado. Sendo assim, o estudo e a análise do poder da luz é essencial na 
compreenção e criação do espaço arquitetónico.

137 . Ibidem.

138 . ANDO, Tadao, “Licht”, Jahrbuch für Licht und Architektur 1993, Berlin, in DAL CO, 
Francesco, Tadao Ando: Complete works, Londres, Phaidon editora, 1995, p.470.
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Lugares, ambiente e 
atmosfera

Território

A arquitetura e a validação da construção de um Habitar passa obrigatoria-
mente pela complexidade do reconhecimento da impossibilidade de tabua 
rasa, nomeadamente ao que se refere ao território e suas características.
 
O território não se limita à sua descrição geográfica e orográfica. O terri-
tório ultrapassa a sua simples realidade física, sendo todo o espaço apro-
priado e construído num diálogo constante entre o Eu e a sua envolvente. 
Efetivamente, o território não é um dado adquirido, ele é o resultado de 
múltiplos processos. Por um lado, o território encontra-se constantemente 
em transformação graças aos aspetos climáticos, florestais e geológicos. 
Por outro lado, todas as intervenções humanas modificam o território, quer 
ao nível da construção de infraestruturas in situ, que visam melhorar a qua-
lidade de vida, quer ao nível da compreensão da génese dos povos que o 
habitam e caracterizam, das relações entre eles, dos seus antepassados, das 
suas vivências, que também são fatores que contribuem para a construção 
do território.

Na verdade, o território é um espaço delimitado pelo homem, e pelo grupo 
social e cultural onde está inserido, através de um processo de identificação 
e de reconhecimento. “Neste processo, as obras que não só regulam como 
respeitam as linhas, as lógicas, os sistemas estruturadores da morfologia do 
território, são aquelas que têm garantido a permanência da reflexão sobre os 
factos naturais, demostrando saber e admiração. São aquelas que entendem 
a paisagem.”139 

A conceção e assimilação do território implica necessariamente a criação 
de paisagem. Esta é o produto cultural do engenho do homem, que se ma-
nifesta no plano físico e ambiental do dar forma ao território. A paisagem 
é uma ressonância, uma vez que é despertada “nos diferentes planos da 
nossa vida no mundo”140 , sendo o território o meio da sua repercussão. 
A paisagem, enquanto ressonância, emerge dos nossos sentidos, na nossa 
perceção atmosférica, sendo a sua repercussão convidativa “a um aprofun-

139. BARATA FERNANDES, Francisco, “O Douro: Frentes de arquitetura, de paisagem e 
património” in TAVARES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua constru-
ção e (re)uso, reptos e perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdiscipli-
nar CULTURA; ESPAÇO E MEMÓRIA, 2017, p.41.

140.  BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1989, p.7.
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damento da nossa própria existência.”141  De facto, a ressonância produz-se 
na captação da exterioridade que provoca atrito, impacto no observador. 
Contrariamente, a “repercussão opera na inversão do ser”142 , ou seja, resul-
ta da exteriorização da ressonância assimilada, apropriada e interpretada. 
Nesta perspetiva, o território não é somente constituído por características 
físicas, como também é inerente às construções e criações do homem, é 
inerente à invenção da paisagem. 

A paisagem, como conceito fulcral na caracterização do território, não é 
apenas o resultado visível da relação entre a natureza e o homem, que tem 
vindo a modificar e a construir lugares deixando um sinal indelével no tem-
po; é também uma criação inerente à identificação e perceção de atmosfe-
ras produzidas no sujeito na sua relação com o ambiente. Deste modo, o 
território é constituído por ambiente(s) e atmosfera(s) que possibilitam a 
existência de lugares. O território é composto por lugares. 

O ambiente é relativo ao meio envolvente ao ser humano. Este é de caráter 
físico e social, na medida em que dá espaço ao confronto e às interações. O 
ambiente determina o espaço em que ocorrem determinadas ações, sendo a 
presença do homem inerente a este conceito. O ambiente traduz a realidade 
exterior ao homem, o espaço onde este se orienta e promove o seu habitar. 
Neste processo de orientação, o conceito de ambiente é essencial, isto é, a 
imagem mental generalizada do mundo exterior que o homem retém. “Esta 
imagem é o produto da perceção imediata e da memória da experiência 
passada (…).”143  

Efetivamente, o ambiente e a sua imagem são o resultado de um processo 
bilateral entre o observador e o espaço que este habita. O ambiente sugere 
distinções e inclusões, ou seja, relações com o homem que, adaptando-se e 
adaptando-o às suas necessidades, dota de significado aquilo que vê. 

“Era uma vez um pintor que tinha um aquário e, dentro do aquário, um 

141.  Ibidem

142 . Ibidem.

143.  LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p.14.

Paisagem

Ambiente
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peixe encarnado. Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor 
encarnada, quando a certa altura começou a tornar-se negro a partir – 
digamos – de dentro. (…) Ao meditar acerca das razões por que o peixe 
mudara de cor precisamente na hora em que o pintor assentava na sua fi-
delidade, ele pensou que, lá de dentro do aquário, o peixe, realizando o seu 
número de prestidigitação, pretendia fazer notar que existia apenas uma 
lei que abrange tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Essa lei 
seria a metamorfose.”144 

A imagem do meio ambiente, que é constituída por valores exteriores con-
cretos passíveis de descrição, é confrontada com a capacidade de registo 
percetual e a consequente imagem que daí advém. Trata-se, da simultânea 
perceção e interpretação do ambiente e da sua atmosfera.

“O julgamento do carácter ambiental é uma complexa fusão multissensorial 
de inúmeros fatores que são imediatamente e sinteticamente apreendidos 
como uma atmosfera geral, sentimento, humor ou ambiência.”145 

Contudo, esta só é de passível perceção mediante a experiência espacial. 
Contrariamente à imagem de caráter ambiental, que é concebida por analo-
gia a experiências passadas, copiando modelos146, a imagem de uma atmos-
fera só se verifica mediante a experiência num determinado ambiente. Esta 
pode ser parcialmente descrita e exteriorizada. No entanto, será sempre de-
ficitária, pois tende a perder seu poder atmosférico ao ser inerente a uma 
perceção individualizada, subjetiva e intrínseca a cada ser humano.

Segundo Juhani Pallasmaa, a atmosfera pode ter a ver com o nosso reco-
nhecimento inconsciente de imagens primárias, isto é, de associações que 

144.  HELDER, Herberto, Vocação Animal. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1971, p. 11-12.

145.  HAVIK, Klaske; TIELENS, Gus, “Atmosphere, Compassion and Embodied Experien-
ce A Conversation about Atmosphere with Juhani Pallasmaa” in OASE #91: Building atmos-
phere, Rotterdam, nai010 Publishers, 2013,p. 33.

146  Todos temos, desde muito cedo, uma ideia pré-concebida e a correspondente imagem 
do que é uma árvore, uma casa, etc. A sua demonstração é visível na presença repetitiva 
dos mesmos modelos transversais a todos os desenhos de crianças.

Atmosfera
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retemos na nossa memória.147 “Isso é o aspeto essencial da atmosfera: é uma 
experiência imediata do todo, da entidade, e somente mais tarde é possível 
distinguir os detalhes que fazem parte disso.(…) O movimento para a frente 
e para trás entre entidade e detalhe é, de alguma forma, um processo natural 
da perceção e do pensamento humano. E a perceção é um ato criativo.”148 

A atmosfera de um ambiente é explicitada pelas impressões resultantes da 
interação entre o homem e o ambiente onde este está inserido. A sua carac-
terização encontra-se alicerçada em juízos subjetivos, de índole sinestésica. 
De facto, a constatação de uma atmosfera é feita por meio dos nossos sen-
tidos, das nossas sensações. “A atmosfera fala de uma sensibilidade emo-
cional, uma perceção que funciona a uma velocidade incrível e que os seres 
humanos têm para sobreviver.”149 

A atmosfera e o ambiente formam, assim, um binómio indissociável na ca-
racterização dos lugares que compõem o território e que dão azo à criação 
da paisagem. Realmente, a “paisagem não se forma por si, não basta que 
um ambiente ofereça uma excecional copresença de particularidades físi-
cas, ambientais e históricas e não basta o fervor de uma miríade de artistas 
e poetas empenhados individualmente a interpretá-la,”150  empenhados em 
procurar entender e ilustrar a sua atmosfera. De facto, a paisagem é um ato 
criativo inerente à perceção e à experiência dos lugares.

O lugar “é mais do que uma localização abstrata. É um conjunto formado 

147 . Por exemplo, hipoteticamente imagino-me imersa num espaço completamente fecha-
do, isolado, de paredes brancas sem expressão, mas que possui um cheiro agradável a ma-
resia. Creio que, estando naquele espaço, seria inevitável avivarem-me as recordações das 
férias de verão que passei em criança, junto ao mar. Sinto e cria-se, imediatamente, uma 
atmosfera específica, para mim, naquele espaço. A minha experiência permite-me constatar 
uma experiência que decerto diferirá da de outra pessoa.

148.  Idem, p. 37.

149.  ZUMTHOR, Peter, Atmosferas: Entornos arquitectónicos – las cosas a mi alrededor, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p.13.

150.  CELLINI, Francesco, “Roma: la construzione del paesaggio delle rovine” in TAVA-
RES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e 
perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; ESPA-
ÇO E MEMÓRIA, 2017, p.32.

Atmosfera e ambiente
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por coisas concretas, com a sua substância material, forma, textura e cor. 
Todos estes elementos definem um caráter ambiental, que é a essência do 
lugar. Geralmente, o lugar é definido através do seu caráter ou atmosfera. 
Um lugar é, portanto, um fenómeno total qualificativo, que não pode ser 
reduzido a nenhuma das suas características singulares (…).”151 

O lugar é provido de um ambiente e de uma atmosfera; contudo, a sua es-
sência não reside somente nestas duas características. “O lugar é reconheci-
mento, delimitação, estabelecimento de limites.” 152

 
Efetivamente, a definição de lugar passa pela compreensão do significado 
da palavra invenire,153 proveniente do latim. O lugar é o espaço que promo-
ve este invenire, no sentido lato da sua definição. É um espaço de encontro 
e de descoberta, que só existe na medida em que é apropriado, na medida 
em que o homem o reivindica como sendo seu. Para compreender melhor 
este conceito é necessário explicitar o seu oposto, o conceito de não-lugar. 

Numa sociedade em que as tradições se dissolveram e em que já não exis-
tem identidades culturais fechadas, graças ao processo da globalização, os 
contrastes têm-se vindo a dissimular e a aumentar as contradições. Na reali-
dade, a economia e a política são regidas segundo uma ordem aparente que 
funde conceitos em prol de uma comunicação de massa, produzindo um 
mundo artificial. Exemplo disso são os não-lugares.

Os não-lugares são uma hipótese que, de acordo com o antropólogo francês 
Marc Augé, surge como consequência da sobre-modernidade. Os não-luga-
res são espaços desprovidos de caráter e identidade. São espaços generali-
zados e abrangentes, visando, essencialmente, uma função.

“(…)por não-lugar designamos duas realidades complementares mas dis-
tintas: espaços constituídos em relação com certos fins (…), e a relação que 

151.  NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Paesaggio, Ambiente, Architettura, 
Milano, Editorial Electa, 1979, pp. 6 e 8.

152.  SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Diferencias: Topografia dela arquitectura contemporá-
nea, Barcelona, Gustavo Gili, 1995, p. 117.

153  invenire - encontrar e reconhecer.

Lugar

Não-lugar



90

os indivíduos mantêm com esses espaços.”154  Normalmente, os indivíduos          
recorrem aos não-lugares por questões meramente utilitárias. Os não-lu-
gares não promovem o habitar, são espaços fugazes, uma vez que o seu 
usufruto é pragmático, de acordo com as necessidades, e de curta duração. 
Exemplo de não-lugares são todos aqueles cuja experiência do e no mesmo 
é esporádica e desprovida de identidade, como é o caso dos hospitais, aero-
portos, supermercados, centros comerciais, etc. Ou seja, são espaços que, 
embora providos do seu ambiente físico e da sua atmosfera, não suscitam 
empatia com o homem, com o observador.

De acordo com o antropólogo francês Marc Augé, os lugares são identi-
tários, relacionais e históricos. O lugar é identitário, uma vez que é uma 
construção simbólica e concreta no espaço, que não poderia por si só dar 
conta das vicissitudes e das contradições da vida em comunidade, mas cujas 
particularidades e singularidades se referem àqueles que o habitam. Por 
outras palavras, o lugar é identitário pois possibilita o reflexo do indivíduo, 
ou seja, este reconhece e identifica-se com o espaço, transformando-o num 
lugar. Neste caso, o lugar é “simultaneamente o princípio de sentido para 
os que o habitam e princípio de inteligibilidade para aqueles que o obser-
vam.”155

 
Um lugar é considerado relacional por ser o espaço que possibilita as rela-
ções de coexistência entre o homem, os objetos e os outros que o rodeiam e 
que coabitam o mesmo lugar. A ideia de lugar também potencia as relações 
entre os homens e o ambiente, corroborando assim para um discurso de gru-
po, de comunidade. Na verdade, o grupo, ou a “totalidade social”, segundo 
Marcel Mauss, é o resultado da soma das inúmeras instituições que a cons-
tituem com o conjunto das variadas individualidades de cada participante 
que habita lugares e cria lugares. O lugar só existe mediante o grupo e, por 
sua vez, o grupo só existe mediante o lugar que o funda, o reúne e une. 
Assim, o lugar é também uma totalidade, isto é, um fenómeno abrangente e 
coletivo, não sendo, por isso, possível de redução.

154.  AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, 
Lisboa, editorial 90º, 2005, p.79.

155.  Idem, p.46.

Lugar identitário

Lugar relacional
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“Por detrás das ideias de totalidade e sociedade localizada está de facto a de 
uma transparência entre cultura, sociedade e indivíduo.”156

 
O grupo, neste caso, designa o conjunto de seres humanos, de habitantes 
que apresentam entre si uma relação de proximidade pela partilha de gostos 
e/ou valores. De facto, só é possível reconhecer um conjunto de pessoas 
como sendo um grupo, se cada elemento constituinte mantiver com os ou-
tros fatores em comum. Normalmente, no caso da designada “sociedade 
localizada”, isto é, do grupo validado pelo lugar que lhe é inerente, o ele-
mento transversal aos seus constituintes é a sua cultura. Deste modo, o lu-
gar também é caracterizado pela cultura, pela sua história, devolvendo-lhe 
um sentido identitário e único.

A hipótese de que um lugar é relacional reforça as ideias de grupo e de to-
talidade. O lugar é formado por elementos diversos, distintos e singulares 
que coexistem no mesmo espaço, mas que apresentam relações de partilha 
de identidade, conferindo-lhes, assim, a possibilidade de ocupar o lugar.

Também o lugar é histórico pois nele podemos reconhecer elementos de 
referência anteriores, conferindo-lhe estabilidade. O lugar é histórico por-
que resulta de um processo de acumulação de diversos estratos identitários. 
“Este lugar construído por antepassados (...), que os motos recentes povoam 
de sinais (...)”157 encontra-se repleto de referências, não apenas inscritas 
no espaço, mas também inscritas no tempo. Esta noção histórica de lugar 
“parece inevitavelmente ligada à noção de tempo. Os lugares das cultu-
ras históricas têm sido, quase sempre, desafios ao tempo, monumentos que 
acumulam a memória combatendo o esquecimento, evocações permanentes 
de pessoas, gestos ou instituições funcionais.”158  Os monumentos são aqui 
referidos de acordo com o defendido por Aldo Rossi no seu livro “Arquite-
tura da Cidade”. Neste, os monumentos adquirem um papel fundamental na 
sua definição, uma vez que são as infraestruturas formais que corroboram e 
mantém as permanências, as memórias do passado, bem como o ressurgi-

156. Idem, p.45.

157.  SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Diferencias: Topografia dela arquitectura contemporá-
nea, Barcelona, Gustavo Gili, 1995, p. 121.

158 . Ibidem.

Lugar histórico
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mento de uma memória coletiva, adaptando-se às necessidades contempo-
râneas. Suspenso num estado de presente eterno, os monumentos medeiam 
as permanências e as mudanças, passado e futuro, desempenhando simul-
taneamente um papel conservador e propulsor. Creio que está devidamente 
clarificado que o conceito de monumento não se encontra associado aos de 
grandiosidade e imponência. Aqui, o conceito de monumento está relacio-
nado com os conceitos de estabilidade, conservação, presença continuada, 
cultura, recordação e memória. 

É importante esclarecer que a diferença entre passado e futuro, para Aldo 
Rossi, reside no facto de “o passado estar a ser parcialmente experimenta-
do, experienciado no agora e este pode ser o significado a dar às permanên-
cias.”159  Tanto o passado como o futuro per se, segundo o defendido por 
Aldo Rossi, são rejeitados como momentos desvinculados da experiência 
concreta dos espaços e da vida em geral. 

As permanências referem-se aos valores que se conservaram e que resisti-
ram à passagem fatal do tempo. “(…) Todos nós pensamos nos valores que 
permaneceram e devemos constatar que, embora esses valores tenham uma 
conexão na matéria e seja esse o único dado empírico (…), também nos 
referimos a valores espirituais.”160  De facto, as permanências, na sua tra-
dução em matéria, são percetíveis através de elementos (arquitetónicos ou 
não) carregados de história e espiritualmente de memórias e significados, 
capazes de tornar visível o lugar. Sendo assim, “O lugar é qualquer coisa 
a mais que um simples sítio: se este último constituiu uma indicação pu-
ramente geográfica, o lugar está a individualizar uma ação de apropriação 
humana, uma história, um caráter.”161

  
O lugar é um espaço dotado de um caráter distintivo (o genius loci; o espí-
rito do lugar), e de uma estrutura particular. “O caráter é definido pela sua 

159 . ROSSI, Aldo, A Arquitetura da cidade, Barcelona, Edições Cosmos, 2001, p. 49.

160.  Idem p. 16.

161.  PASTORE, Raffael, “Il territorio incustodito” in CAJATI, Claudio; MARTÍ ARÍS, 
Carlos; PASTORE, Raffaele, Luoghi pubblici nel territorio: una  proposta per le cave del 
Casertano, Napoles, Giannini Editore, 2001, p. 38.

Permanências



93

construção material e formal,”162  enquanto a sua estrutura pode ser descrita 
em termos de paisagem.  O caráter de um lugar é o fator que distingue 
os diversos elementos da mesma espécie, sendo, por isso, dependente de 
questões físicas e concretas relativas à tectónica. A estrutura depreende-se 
do modo como as diferentes partes constituintes do lugar se relacionam e 
estão dispostas no todo. Daí que possa ser descrita em termos de paisagem, 
em imagens, uma vez que as partes constituintes do lugar corroboram para 
um cenário total, coeso e unitário. Contudo, é de capital importância escla-
recer que “o objetivo da paisagem não preexiste à imagem que o constrói 
com uma finalidade discursiva,”163  ou seja, a paisagem e as imagens que 
compõem a estrutura do lugar são formulações singulares que surgem em 
prol dos acontecimentos que lhe solicitam presença. Partindo da definição 
aristotélica de topos, lugar, como revestimento dos corpos, como capa que 
os delimita, também a paisagem não pode existir sem os corpos que prati-
cam uma ação e que ocupam lugar.

Como a Arquitetura é a área cientifico-artística cuja prática altera o espaço 
onde trabalha, é também a área responsável pela compreensão e transfor-
mação do espaço em lugares. A arquitetura surge, assim, como dispositivo 
criador e conservador de lugares, tendo como principal finalidade torna-los 
visíveis. Como tal, esta tem de apresentar uma estrutura e caráter precisos, 
em comunhão com o lugar onde se encontra inserida. Para tal, os modus 
operandi são inúmeros e diversos, dependendo do modo como a obra ar-
quitetónica cria resistência. 

A arquitetura é resistente, pois procura criar impacto e significado, quer no 
lugar, quer no observador. Esta resistência pode ser evidenciada através da 
oposição e do contraste, ou através da aceitação e concordância com o lugar 
e as condições onde se implanta. Efetivamente, a arquitetura, ao intervir e 
criar lugar, pode estabelecer com este uma relação de familiarização, enal-
tecendo a sua cultura palimpséstica; uma relação de contextualização, veri-
ficada na integração e repetição de arquétipos de linguagem arquitetónica; 
ou pode estabelecer uma relação antitética e de confronto com o lugar, que, 

162.  NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Paesaggio, Ambiente, Architettura, 
Milano, Editorial Electa, 1979, p.14.

163.  CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lisboa, 
Edições 70, 2014, p.36.
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31. Escola primária de Gando, 
Francis Kéré.

32. Escola primária de Gando, 
Francis Kéré.

33. Cabanas africanas.

34. Pavilhão Serpentine, Francis 
Kéré.

35. Bancos ZIBA stool, Francis 
Kéré.
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por um lado, passa a ser um ícone e um marco do lugar e, por outro, permite 
exaltar os elementos repetitivos e constantes presentes na sua envolvente. 
De facto, todos estes diálogos propostos, entre a obra arquitetónica e o lu-
gar, tornam visível a sua história, memória e identidade.

Neste contexto, uma arquitetura de familiarização é aquela que evoca cultu-
ras e memórias anteriores, mas próximas do lugar e do homem que o habita, 
independentemente de este habitar resultar de uma experiência de curta ou 
de longa duração. Podemos citar, como um exemplo, a escola primária de 
Gando, da autoria do arquiteto Diébédo Francis Kéré. Nesta, apesar dos 
poucos recursos na sua execução, a escolha dos materiais e a sua inovadora 
concretização técnica possuem um caráter profundamente histórico, asse-
melhando-se às cabanas primitivas africanas. Na realidade, desde a com-
binação unitária dos vários habitáculos, à leveza e projeção da cobertura 
e à utilização do tijolo, remetem-nos para as cabanas que se organizavam 
de forma coesa segundo as diferentes tribos, com os seus ligeiros telhados 
de colmo colocados sobre terracotas paredes em taipa. De um modo geral, 
esta familiarização, associada à memória e a uma cultura, encontram-se 
presentes nas obras deste arquiteto. Ao observarmos o seu projeto para o 
Serpentine Pavilion 2017, desde a sua forma até ao seu mobiliário164 , tam-
bém podemos constatar esta mesma presença cultural. Aqui, esta relação 
não está diretamente relacionada, não diretamente com o lugar onde a obra 
está inserida, mas com o lugar da memória que transporta os seus visitantes 
para uma outra realidade histórica e cultural. 

Outro exemplo de capital importância é o Zinc Mine Museum, na Noruega 
,da autoria do arquiteto Peter Zumthor. O projeto é constituído por uma 
série de edifícios implantados segundo um percurso e em comunhão com a 
paisagem, no local das antigas minas de zinco Allmannajuvet, em Sauda. A 
relevância deste projeto não é apenas verificada através da sua ordem ou da 
sua presença identitária, mas também através da criação de imagens e me-
mórias que se estabelecem numa relação de longa familiaridade. Efetiva-
mente, este projeto não poderia pertencer a nenhum outro lugar, a nenhuma 
outra paisagem. Os edifícios silenciosamente alicerçados ao solo remetem 
para uma memória coletiva do trabalho mineiro. Não se trata somente da 

164.  Nomeadamente os bancos ZIBA stool.

Resistência

Familiarização
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36. Zinc Mine Museum, Peter 
Zumthor.

37. Escadas de acesso ao Zinc 
Mine Museum, Peter Zum-
thor.

38. Interior do Zinc Mine Mu-
seum, Peter Zumthor.

41. Vista 3 de um pavilhão do 
Zinc Mine Museum, Peter 
Zumthor.

39. Vista 1 de um pavilhão do 
Zinc Mine Museum, Peter 
Zumthor.

40. Vista 2 de um pavilhão do 
Zinc Mine Museum, Peter 
Zumthor.
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escolha dos materiais, mas também das cores e texturas. Na realidade, a 
utilização de uma estrutura aparente em madeira e coberturas em chapa on-
dulada, remetem-nos para as construções provisórias e materiais presentes 
nas minas. Contudo, é importante denunciar o tratamento dos esguios pila-
res e vigas em madeira. Estes foram cuidadosamente enegrecidos, queima-
dos, contribuindo, assim, para a criação desta atmosfera obscura das minas. 
Por outro lado, a escolha da cor predominante, quer no exterior, quer no 
interior dos pavilhões, corrobora para esta memória coletiva. Na verdade, 
as paredes não são apenas pintadas, apresentando um tratamento a nível da 
sua textura, aludindo às galerias das minas. Todos estes fatores, as tensões 
criadas com os jogos de luz e de sombra, provocam diferentes sensações 
no observador e enaltecem uma cultura presente outrora esquecida. Há uma 
clara intenção em aproximar o observador ao lugar, através da criação de 
atmosferas. 

Por outro lado, a arquitetura pode estabelecer uma relação de contextualiza-
ção com o lugar. Aqui, a palavra contextualização é aplicada de acordo com 
a origem semântica da palavra (com)texto. Trata-se de uma questão de lin-
guagem arquitetónica. Uma das obras que poderá explicitar uma arquitetura 
erguida, segundo o seu contexto, é o Museu Nacional de Arte Romana do 
arquiteto Rafael Moneo. Neste projeto, situado em Espanha, mais concreta-
mente na antiga Emerita Augusta165 , o arquiteto Rafael Moneo interpreta e 
apropria-se mais da forma do que da técnica construtiva romana, apesar do 
revestimento a tijolo da estrutura dos arcos “romanos”. Efetivamente, este 
paralelismo de linguagem é bastante evidente nas proporções alusivas às  
ruínas do arco trajano, bem como na analogia dos contrafortes ao aqueduto 
dos Milagres.166 A escolha do material, o tijolo, e o modo como é apare-
lhado também vai ao encontro a este mesmo conceito. No entanto, a sua 
alvenaria delgada, alongada e regular conferem outra expressão, uma vez 
que as técnicas diferem das romanas, conferindo modernidade a este gesto 
de contextualização. A própria criação de um espaço comum, constituído 
por uma grande nave, ladeada por capelas comunicantes e tribuna , alude à 
estrutura de uma igreja, herdeira da antiga basílica romana. 

165.  Atual cidade de Mérida.

166  Dionisio Hernández Gil, “El edifício”, in Museu Nacional de Arte Romano,  Guias 
Artísticas Electa, Madrid, Electa, 2000, p. 116.

Contextualização
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43. Fotografia do Museu de Arte 
Romana em Mérida, Rafael 
Moneo.

42. Fotografia do arco trajano de 
Mérida

45. Grelha do sistema de sanea-
mento viário de Basileia.

44. Edifício de apartamentos 
Schützenmattstrasse, Herzog 
de Meuron.
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É bastante clara a referência a uma cultura e memória anterior, ainda pre-
sente no lugar onde este museu se implanta. Poder-se-ia considerar que, por 
esta lógica, este projeto procura estabelecer uma relação de familiaridade 
com o lugar onde se insere. Realmente, neste projeto, é ténue o limite entre 
familiarização e contextualização. Contudo, e uma vez que o paralelismo 
entre as técnicas construtivas é tão evidente, creio tratar-se de uma arqui-
tetura de contextualização. De facto, considero que esta arquitetura se afir-
ma num plano comunicativo, através da sua plasticidade objetual. É uma 
arquitetura que se desenvolve no campo da semiótica, isto é, no campo das 
relações entre os signos e intérprete, criando uma semântica para tal. A sua 
linguagem é referente ao contexto onde a obra se insere, bem como comu-
nica o conceito formal inerente programa a que se destina.  Claramente que 
este edifício pretende afirmar-se como: eu sou um museu da arte romana.167 

Para melhor explicitar esta arquitetura de contextualização, cito o projeto 
do edifício comercial de habitacional Schützenmattstrasse, na Suiça, da au-
toria dos arquitetos Herzog de Meuron. Esta obra arquitetónica, apesar de 
se inserir no casco antigo da cidade de Basileia, apresenta uma linguagem 
bastante atual, uma vez que a sua envolvente é formada por arquiteturas de 
diversos tempos e linguagens. Neste projeto, importa-me salientar o modo 
como a fachada principal, que se ergue perante uma rua movimentada, é 
trabalhada. Através da marcação significativa das paredes estruturais que 
delimitam o edifício, não só é evidenciado o caráter estreito e medieval do 
lote de implantação, como também destaca o edifício na relação com os 
que lhe são contíguos. Apesar de, a nível de linguagem, este edifício nada 
tenha a ver com os da sua envolvente, com o recuo do último piso há uma 
conservação das cérceas, bem como com a marcação constante de estratos 
horizontais, que não correspondem necessariamente aos pés direitos,  há 
uma leitura contínua e de certo modo coesa com as fachadas vizinhas. Para 
além disso, esta fachada, materializada praticamente em vidro, é protegida 
por uma estrutura em cortina de ferro fundido. Esta, funcionalmente, não 
só permite dosear a entrada de luz e de som nos apartamentos, como tam-
bém confere dinamismo nas inúmeras hipóteses compositivas adicionadas 
à estrutura da fachada. Aqui, é evidente a procura de contextualização com 

167.   Paralelismo com “I AM A MONUMENT”; Robert Venturi, Learning from Las Vegas: 
the forgotten symbolism of architectural form, London, Massachusetts Institute of Techno-
logy, 1991.
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46. Axonometrias da Villa 
dall’Ava, Rem Koolhaas.

47. Villa dall’Ava, Rem Koolha-
as.

48. Centre George Pompidou, 
Renzo Piano e Richard Ro-
gers.

49. Contraste do Centre George 
Pompidou, Renzo Piano e Ri-
chard Rogers.



101

o movimento, a energia e a constante atividade da rua principal. Não é por 
acaso que esta cortina de ferro fundido seja formada pelas mesmas grades, 
a uma escala diferente, utilizadas no sistema de escoamento e saneamento e 
nas caldeiras das árvores que desenham o espaço público exterior, ou seja, 
neste caso, a rua. Não se trata de ornamento num sentido pejorativo. São 
detalhes e não decoração, pois “não distraem, não entretêm, mas conduzem 
à compreensão do todo, pertencendo necessariamente à sua essência.”168  
Assim, é através desta contextualização enfatizada que o projeto assume ter 
as “suas origens no mundo da rua.”169

 
Uma obra arquitetónica também pode evidenciar o caráter do lugar onde 
se insere, confrontando-o, isto é, operando como um marco espacial que 
cria paisagem. É óbvio que a experiência espacial da obra arquitetónica 
pode potenciar atmosferas e suscitar memórias. No entanto, estas não estão 
diretamente relacionadas com o lugar originário, o lugar anterior à implan-
tação da obra arquitetónica. Podemos considerar como exemplos a Villa 
dall’Ava, do arquiteto Rem Koolhaas, ou até mesmo o Centro Pompidou, 
dos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers.
 
No projeto de Rem Koolhaas, o edifício apresenta-se como um “contrapon-
to feroz com o contexto burguês que o rodeia”170 , recriando no interior uma 
paisagem adequada. Aqui, o edifício assume-se como objeto determinante 
do lugar, como ícone que se destaca de uma imagem de fundo. A opção 
arquitetónica foi determinada pela influência notável do ambiente do lugar. 
Por isso, a volumetria deste projeto visa essencialmente preservar relações 
visuais, quer seja do exterior, quer seja principalmente do interior. A sua 
materialização visa um jogo de texturas, distinguindo simultaneamente os 
diversos corpos que compõem o edifício.

No caso do projeto do Centro George Pompidou é a sua materialização 
inovadora, que aposta num acesso explícito tecnológico, que rompeu com 

168.  ZUMTHOR, Peter, Pensar la Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 2014, p15. 

169. HERZOG, Jacques, MEURON, Pierre, “025 apartment and commercial building schüt-
zenmattstrasse” disponível em www.herzogdemeuron.com (consultado em maio de 2018)

170 ADELL, Germán, “Nuevos Paisajes”, in Astragalo, nº 8, La parábola de la ciudad des-
truida, Madrid, 1994, p.47.

Oposição
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a sua envolvente. A sua visível e verdadeira linguagem construtiva é con-
comitantemente textura e plasticidade, surgindo, assim, como uma obra de 
arte no centro de Paris. Neste projeto há uma clara procura em enaltecer e 
valorizar o lugar onde esta obra arquitetónica se implanta, conferindo-lhe 
um caráter que outrora não possuía.171

Muitas das vezes, a relação que uma obra arquitetónica, independentemen-
te da sua escala e do seu programa, estabelece com o lugar nem sempre é 
clara e balizada em parâmetros conceptuais. Efetivamente, na maioria dos 
casos, os limites da familiarização, da contextualização e da oposição entre 
a obra arquitetónica e o lugar são muito ténues. Contudo, o que é pretendi-
do com este estudo é demonstrar a importância do lugar no ato de projetar. 
Aqui, este estudo pretende abrir ou possibilitar a abertura ao lugar.

“O estudo abre lugar. O donde ele veio,
antes de nome haver, empenho abrira
de liberdade. De expansão. De vermos
para além da cegueira operativa.
Que ver nos pede mais. Tende. Sujeito
apenas ao que esgota a vista
e, por isso, o estudo vem de dentro
coadjuvar essa virtude assídua
de dar à inteligência sofrimento
e a luz jubilosa da alegria.
E que lugar de estudo este está sendo.
Ambos, num movimento só, ampliam
o operativo alcance do conceito,
de modo à inteligência, sucessiva,
ir alargando o seu discernimento
de análise. De luz. E transferi-las
para uma expansão de pensamento,
onde o lugar, além de estudo, é vida.”172

171   Renzo Piano e Richard Rogers introduzem, com o edifício do centro Georges Pompi-
dou, o movimento “Bowellism”, no qual o edifício denuncia o seu interior, as suas entranhas, 
os seus interstícios.

172.  ECHEVARRÍA, Fernando, “Sem Título” in Categorias e outras paisagens, Porto, 
Edições Afrontamento, 2013, p.483. 

Lugar
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Fernando Echevarría, Sem título, 2013.

O lugar e a paisagem são “cada vez mais se revelam como elementos de-
terminantes na construção da identidade de um determinado território, pelo 
que o desenvolvimento do conhecimento em áreas que diretamente pesam 
no quotidiano das populações, de algum modo ajuda a diluir os desequilí-
brios regionais.”173  Desta forma, é importante delinear estratégias de inter-
venção e compreensão da paisagem de um lugar, contribuindo para a cons-
trução do território como lugar-comum, identitário, relacional e histórico.

Na verdade, falar do lugar corresponde ao ato de dar paisagem, a “ordem 
da participação no mundo.”174  Traduzi-la através da semântica ilustrada por 
imagens, apenas permite descrever a visão do lugar. Esta é influenciada pela 
cultura e memória que transporta, (des)fazendo e (des)construindo os dois 
dados a priori de toda a perceção possível, isto é, o binómio espaço-tempo. 
Contudo, tal não invalida este processo de exteriorização e explicitação da 
paisagem. Este processo é intrínseco ao ato de projetar, validando-o como 
criação de lugar.

173.  TAVARES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)
uso, reptos e perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CUL-
TURA; ESPAÇO E MEMÓRIA, 2017, p.5.

174 . BASSE, Jean-Marc, “Estar na paisagem, habitar, caminhar” in CARDOSO, Isabel Lo-
pes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 2013, 
p.34.
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50. René Magritte, The Lovers, 
1928.
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Binómio 
interno – externo

O Corpo

“(…) O homem encontra-se no centro do seu espaço, num aqui em relação 
a um ali e um além. Mas quando se procura definir mais concretamente este 
aqui, tropeça-se com dificuldades.”175 
 
O corpo, membrana sensorial e recetora, é o dispositivo reconhecido capaz 
de estar no espaço e que permite a sua compreensão no plano da sua fisicali-
dade. O corpo, enquanto pura redução física, material e espacial do homem, 
é essencial na perceção do espaço conferindo-lhe: tridimensionalidade, ao 
ser um elemento que se orienta segundo três eixos; dimensão, ao ser refe-
rência métrica por comparação; e profundidade, ao movimentar-se. Contu-
do, o corpo passa a ser uma superfície rasante na impossibilidade de espe-
cificar a sua localização espacial, o seu aqui. Este aqui depende de vários 
fatores, quer de ordem sensível, como é o caso do tempo e da comunicação 
da imagem do espaço envolvente, quer da ordem física, ao implicar outras 
referências espaciais, como, por exemplo, as coordenadas. Efetivamente, as 
coordenadas, por mais precisas e exatas na sua determinação métrica não 
são suficientes para localizar o corpo. O ato de localizar envolve a descrição 
do lugar concreto, e este depende da consciencialização da permeabilidade 
existente entre o interior e o exterior.
 
A perceção do espaço é processada através do corpo e por analogia ao mes-
mo. O corpo, devido às suas características métricas, matéricas e topoló-
gicas, ao possuir e distinguir de forma aparente um interior, uma fronteira 
e um exterior, é mais ferida que incisão176 . O espaço passa a encontrar-se 
alicerçado na crente fixação e oposição entre interior e exterior, porém, es-
tes não passam de frágeis pilares ilativos.
 
“O exterior e o interior formam uma dialética de esquartejamento e a geo-
metria evidente dessa dialética cega-nos tão logo a introduzirmos em âmbi-
tos metafísicos. Ela tem a nitidez crucial da dialética do sim e do não, que 
tudo decide. Fazemos dela sem o percebermos, uma base de imagens que 

175 . BOLLNOW, Friedrich, Hombre y espacio, Barcelona, Biblioteca universitaria labor, 
1969, p.254.

176 . ECHEVERRÍA, Javier, Los señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Barcelona, 
Ediciones Destino, 1999, p. 84.
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comandam todos os pensamentos do positivo e do negativo.”177

 
O exterior e o interior são duas expressões colocadas antiteticamente diante 
dos nossos corpos na procura de definição espacial. São dois termos em 
tudo semelhantes ao aqui e ao ali, como antónimos do posicionamento es-
pacial: o aqui só existe mediante o ali e vice-versa, ou seja, a perceção de 
um dos termos depende da consciencialização do outro, apesar de não ser 
determinado nesta oposição. De facto, o exterior e o interior padecem do 
mesmo discurso assente na ideia de binómio inseparável e correlacionável. 
No entanto, trata-se de um mito na sua formulação.

“Mito do binómio: Os senhores sentem qual o alcance desse mito da for-
mação do exterior e do interior: é o da alienação que se baseia nesse dois 
termos. O que se traduz na sua oposição formal torna-se mais adiante alie-
nação e hostilidade entre ambos. E assim a simples oposição geométri-
ca tinge-se de agressividade. A oposição formal não pode ficar tranquila. 
O mito trabalha. Mas para analisarmos esse trabalho do mito através do 
imenso campo da imaginação e da expressão não devemos dar-lhe a falsa 
luz das intuições geométricas.”178 Esta afirmação não pretende anular da 
existência do binómio formado pelo interior e o exterior, mas sim diluir a 
sua importância como única possibilidade viável para a consciencialização 
dos termos em questão. Para Gaston Bachelard, com o recurso constante e 
recorrente deste binómio, o interior e o exterior áquele inerente, adquirem 
valor abstrato e irrelevância, sendo somente considerados como simples 
opostos. Para além disso, a interpretação geométrica e formal deste binó-
mio reduz a mundividência inerente a estes dois termos.

A palavra interior traduz aquilo que está dentro de, mais próximo de um 
centro. Não se limita, por isso, a uma interpretação simplesmente geométri-
ca, ao balizar formalmente um campo espacial, mas exprime todos os fato-
res que se aproximam de um centro. Como o espaço só é percetível através 
da experiência espacial, este centro, este ponto de referência é o homem: 
não apenas o seu corpo, mas o homem enquanto observador e transforma-

177.  BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1989, 
p.215. 

178 . Idem, p.216.

Binómio Interior - Exterior

Interior
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dor do espaço que habita. Na verdade, a palavra interior é formada pelo pre-
fixo inter, sinónimo de entre. Este é mais do que um prefixo, pois serve de 
base ao sentido expresso pela palavra. Este lexema reforça a ambiguidade 
de posicionamento inerente ao interior bem como a sua reciprocidade, uma 
vez que este é permeável a fatores momentaneamente externos.
 
Indissociável da noção de interior é a compreensão do íntimo. De facto, 
o interior pressupõe uma certa apropriação e depende do ser que habita o 
espaço. Normalmente, o interior, no que se refere ao espaço, é verificado 
através da compartimentação e/ ou instituição de fronteiras (não necessaria-
mente físicas), com também pela cessação atenuada do vento, do som, da 
luz, do campo visual, incutindo uma atmosfera de proteção e segurança. O 
interior implica um recolhimento individual, implica um abrigo.

A palavra exterior expressa aquilo que está fora de, longe do centro. Con-
tudo, este encontra-se expectante, num estado de suspensão volátil, aguar-
dando a sua interiorização. Considera-se exterior tudo o que está além dos 
limites considerados, sendo, por isso, variável. É alusivo ao espaço que 
proporciona as relações sociais e antropológicas, na esperança do advir. 

O exterior refere-se no plano do que ainda não foi apropriado, por oposi-
ção ao interior, e a sua especificação e localização é mais vasta e incerta, 
contrariamente ao interior. No entanto, o exterior, tal como acontece com 
o interior, é preconizado por valores oníricos, e os receios e fascínios são 
verificados em ambos os casos. O interior envolve uma construção, o exte-
rior implica a noção de uma construção que ainda não se verifica; o interior 
revela-se como recetor e aglutinador, o exterior manifesta-se como emissor 
de estímulos.

É importante compreender esta relação biunívoca existente entre o interior 
e o exterior. Desta forma, a compreensão do binómio exterior-interior deve 
evitar a conceção dos seus termos como limites precisos, geométricos, bar-
reiras determinantes, inclusivamente pertencentes aos limítrofes da esfera 
do privado e do público, eliminando, assim, quaisquer contingências ine-
rentes a um sujeito.

No âmbito da arquitetura, a oposição entre o exterior e o interior não é 

Exterior



110

51. Sonsbeek pavilion, Aldo van 
Eyck

52. Brick Country House, Mies 
van der Rohe 
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medida unicamente pela sua evidência geométrica. Esta é inerente ao com-
plexo processo de perceção espacial e na compreensão dos seus diversos 
planos e escalas. Na arquitetura, o interior e o exterior são denunciados 
através de elementos que estabelecem uma fronteira, mais ou menos preci-
sa. Tratam-se de superfícies que estipulam e demarcam um campo de ação e 
que são consideradas como delimitadoras do interior e, consequentemente, 
excluem o exterior.

“Se existe uma superfície-limite entre tal interior e exterior, essa superfície 
é dolorosa dos dois lados.”179 

Podemos enumerar estas superfícies-limite de acordo com três categorias: 
os muros ou paredes, as janelas e as portas. No entanto, e de acordo com o 
pretendido, excluem-se as portas por serem elementos passíveis de trans-
posição e, por isso, de permutabilidade direta entre o interior e o exterior.

Os muros ou paredes são elementos verticais, com extensão horizontal, que 
dividem o espaço. São elementos volumétricos fixos construídos por su-
perfícies opacas. Os muros têm o poder de definir fronteiras, restringindo o 
alcance do olhar. Não só demarcam o espaço, delimitando-o, como também 
alteram-no, criando novos domínios.

Os muros desde sempre foram matéria-prima da arquitetura. A sua constru-
ção robusta e sólida permite concomitantemente suportar elementos hori-
zontais, conquistando espaço (quer num gesto vertical ou horizontal), bem 
como a criação de resguardo, sendo um elemento de defesa perante as ad-
versidades externas e desconhecidas. Tanto é obstáculo, como igualmente 
possibilita proteção. 

No curso da história, os muros eram um termo frequentemente utilizado 
como sinónimo de muralhas, isto é, da construção de muros altos e sóli-
dos capazes de proteger as cidades de invasores, cercando-as. Os muros 
também encontravam-se associados a outras estruturas de defesa e de clau-
sura, nomeadamente as prisões. Estas são concebidas como dispositivos 
que promovem,  quer fisicamente, quer psicologicamente, a separam entre 

179 . Idem, p. 221.
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o interior e o exterior. De acordo com uma perspetiva antropológica, as 
prisões são espaços encerrados onde as diferenças sociais são suprimidas, 
uma vez que todos se encontram submetidos a um campo restrito e vigiado. 
A punição e a disciplina são valores corroborados nestes lugares, onde o 
muro desempenha um papel fundamental. Ao estudarmos estas estruturas 
de supervisão, de modo a melhor compreender o muro equanto elemento 
formal da separação entre interior e exterior, emerge a tipologia do panópti-
co. Nesta, o muro não separa somente o interior do exterior, mas destina-se 
a isolar o sujeito, delimitando o campo visual e, simultaneamente, através 
das interrupções criadas em prol de um centro, retira a intimidade. 

O princípio estrutural do panóptico é bem definido: na periferia da constru-
ção em anel, que circunscreve o espaço a vigiar, encontram- se as diferen-
tes celas, separadas entre si e organizadas segundo um mesmo centro. No 
centro, encontra-se uma torre destinada ao vigilante, que apresenta largas 
janelas que se abrem sobre a face interna do anel, para as diversas celas. 
Estas, por sua vez, apresentam duas aberturas, uma direcionada para a torre 
central, e outra que dá para o exterior, permitindo que a luz atravesse e ilu-
mine a totalidade da cela.180 Esta estrutura fora assim idealizada de modo a 
que  os vigilantes podessem facilmente observar todas as celas, sem serem  
vistos pelos prisioneiros. O medo era, desta forma, instaurado no íntimo dos  
condenados, reduzindo substancialmente os conflitos e tumultos dentro do 
recinto da prisão.
 
“Para o mundo exterior, os muros da prisão proclamam que aquele lugar 
destina-se aos que devem ser evitados. Os muros são símbolos da separação 
e têm sido considerados como um meio de clausura. Tendo sido relegados 
a esses papéis, eles têm sido naturalmente usados apenas para seccionar o 
espaço.” 181 Contudo, os muros denunciam o comportamento humano ine-
rente ao habitar, na procura simultânea de interior e exterior. Os muros 
rejeitam aquilo que é incómodo e acolhem o desejável; aceitam e assimilam 
unicamente os fatores do mundo exterior que promovem a manutenção do 
reino interior. Por outras palavras, o muro evidencia o princípio inerente ao 

180 . FOUCAULT, Michel, Vigiar e punir, 20 edição, Petrópolis, Vozes, 1998, p.116.

181 . ANDO, Tadao, “Interior, Exterior”, 1984, in DAL CO, Francesco, Tadao Ando: Com-
plete works, Londres, Phaidon editora, 1995, p.449.

Panóptico



114

55. Edward Hopper, Sun in an 
empty room, 1963.

56. Edward Hopper, Cape Cod 
Morning, 1950.



115

ato de habitar assente ao processo de rejeição e aceitação.

O processo de rejeição e aceitação pauta a formação do ser de acordo com 
um processo de escolha. Aceitar implica a partilha de um mesmo estado de 
concordância, acolhendo as inúmeras divergências. No entanto, o rejeitar 
também pratica da mesma tensão inerente ao aceitar. Existe uma exclusão 
a favor de uma afirmação.

Os muros, dispostos no espaço e colocados de acordo com certos interva-
los, criam aberturas. Há uma fluidez espacial que enfatiza a unidade entre o 
interior e o exterior. Os muros rejeitam e afirmam simultaneamente um li-
mite, um lugar, incutindo um novo paradigma ao binómio interior-exterior.
A janela é, desta forma, outra membrana dolorosa ao promover um possível 
limite entre o interior e o exterior. No entanto, contrariamente aos muros, 
estas unificam e aproximam o exterior e o interior através da sua abertura e 
da condensação de diversas escalas externas num mesmo quadro. 

As janelas são “(…) dispositivos do olhar  que restabelecem a distância 
jogando com diferenças de escala (…).”182

  
A janela é o dispositivo que possibilita que o exterior ilumine o interior e 
que permite ver o exterior desde o interior. É um elemento que permane-
ce preso num recinto de evasão. Tanto admite a separação e o isolamento 
como acolhe o exterior. Admite-se que o exterior está do outro lado da jane-
la, longe e limitado, mas é nesta limitação que ele é apropriado e participa 
do interior.
 
“Diante dos nossos olhos abre-se um espetáculo incrível formado por uma 
infinidade de elementos de distintos tamanhos que, rodeando-nos por com-
pleto, encontram-se situados a distâncias muito diferentes de nós. Diante 
dos nossos olhos abre-se um campo visual que mostra o mundo.”183 

182 . CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lisboa, 
Edições 70, 2014, p. 104.

183 . GAVÍRA, Carmen, “Breve tratado del paisaje” in Astragalo – cultura de la arquitec-
tura y la ciudad: Ecología del ambiente artificial, nº16, Madrid, Celeste Ediciones, 2000, 
p.145.

Janela
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Segundo Hellen Keller, os olhos são as suas queridas janelas.184  Embora 
metaforicamente as janelas estabelecam um paralelismo com a forma do 
olho - orgão da visão que permite a ligação entre o ser e o que o rodeia, 
recetor da luz que regula a intensidade desta através das pálpebras, tal como 
se de portadas de janela se tratassem - tiveram origem no deus romano 
Janus. Este era o deus das mudanças e das transições. Com as suas duas 
faces que olham em direções opostas, Janus simbolizava os começos e os 
términos, o futuro e o passado e, acima de tudo, o dualismo inerente ao ex-
terior e ao interior.185 “O Janus romano foi um deus essencialmente popular 
e objeto de ritos mágicos. Começou por ser o Sol, depois foi um arquétipo 
de porta, de entrada e saída (da existência).”186 Neste caso, e de acordo 
com a sua etimologia, aproxima-se mais do conceito de janela do que de 
porta.  Efetivamente, é a janela que recebe o sol e que o deixa penetrar no 
interior. À semelhança da janela, os olhares díspares de Janus encontram-se 
reunidos na sua identidade, não havendo uma separação dialética, mas uma 
interação entre o interior e o exterior. 

As janelas permitem um contacto com o exterior de um ponto de vista se-
guro e confinado. A janela não oferece o exterior ao interior, mas sim pre-
senteia-o com a imagem do exterior. “(…) A janela, quando está pronta a 
receber a imagem enquadrada de uma paisagem, ela é a ferramenta paisa-
gística por excelência, o instrumento perfeito da sua própria possibilidade. 
Oferecendo-a, então, mas à distância, ela mantém-na no seu talho, e como 
que em reserva.” 187 

Na verdade, a janela é o artifício que mostra o exterior expectante. A janela 
expõe um fragmento do exterior e incita o movimento. Embora não convide 
à sua transposição, a janela, contrariamente ao muro, dá abertura. Contudo:

184 . BOLLNOW, Friedrich, Hombre y espacio, Barcelona, Biblioteca universitaria labor, 
1969, p.147.

185 . CREMASCOLI, Roberto, Porto Poetic, Porto, AMAG Editorial, 2013, p. 14. 

186 . SANTO, Moisés Espírito, Cinco Mil Anos de Cultura a Oeste – Etno – História da 
Religião Popular numa região da Estremadura, Lisboa, Assírio & Alvim, 2004, p. 286.

187 . CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lis-
boa, Edições 70, 2014, p.101 e 102.
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“Não basta abrir a janela
Para ver os campos e o rio.
Não é bastante não ser cego
Para ver as árvores e as flores.
É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Com filosofia não há árvores: há ideias apenas.
Há só cada um de nós, como uma cave.
Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora;
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela.” 188

Alberto Caeiro, Não basta abrir uma janela, 1925.

A janela abre-se na esperança de nos alimentar, na expectativa de fomentar 
o sonho de expansão do interior. Ela encontra-se perante o nosso olhar, e di-
reciona a nossa visão. “(…) Atrás desta janela, o espetáculo oferecido não é 
uma paisagem onde as medidas serão regradas por uma perspetiva, mas por 
uma página de jornal, onde os espaçamentos e medidas são decididos pelas 
tipografias, utilizadas por ela, de facto, de outras escalas que a perspetiva: a 
escala simbólica especialmente.”189 

A janela valida a imagem do exterior no interior, através da exposição da 
perspetiva, que confere profundidade e dimensão ao quadro visível. No en-
tanto, o seu posicionamento e enquadramento é escolhido a priori. A sua 
localização é significativa e significante. “A janela vai ela mesma colocar 
em questão outro elemento: o ponto de vista.”190  Sendo assim, é na relação 
entre o interior e o exterior que as escalas são percecionadas através da no-
ção de perspetiva, proporção e enquadramento.

Em arquitetura, a compreensão do binómio interior-exterior é evidenciada 
através da fluidez espacial, da sua clareza formal e intencional. Não promo-
ve a criação de abrigos alheios ao exterior, mas a criação de lugares preci-

188 . CAEIRO, Alberto, “Não basta abrir uma janela” in PESSOA, Fernando, Poemas de 
Alberto Caeiro, Lisboa, Ática, 1993, p.75.

189 . BOUDON, Philippe, Échelle(s), Paris, Anthropos, 2002, p. 153 e 164. 

190 . Idem p. 166.
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sos onde o interior e exterior estejam em comunhão, no permanente jogo de 
aceitação e de rejeição.
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Perspetiva, 
enquadramento e 

proporção

Matéria

Ordem de tamanho

“(…) As propriedades da matéria parecem depender apenas da ordem de 
tamanho em que colocamos o observador. Mas segue-se que os atributos 
clássicos da matéria – a sua falta de espontaneidade, a sua diferença essen-
cial no movimento e a continuidade ou a homogeneidade da sua textura – 
são meramente superficiais (…).”191

  
A conceção do espaço interno-externo é percecionada segundo relações fí-
sicas, onde a matéria assume um papel preponderante. Esta é considerada 
como um elemento estável e perene, conferindo realidade e espaço às coi-
sas. Porém, a matéria varia consoante a perceção sensível do observador.
 
O homem tem a necessidade de fixar acontecimentos, de afirmar conhe-
cimentos, de assentar pensamentos, de modo a validar a sua existência 
no mundo. Por isso, a matéria e as coisas são assimiladas pelos diferentes 
observadores através de fatores criados como concretos e que permitem 
estabelecer relações precisas e globalizadas. Medir é uma observação e in-
terpretação, apesar de ter sido reduzida a termos exatos de modo a reduzir 
divergências métricas, estabelecendo um padrão universal e consistente.

“Medir é colocar ordem no confuso, sem quantificar não me oriento: perco-
-me. E o homem perdido tem medo.”192

 Por outro lado, a necessidade inata ao ser humano de procurar metas, esta-
belecer objetivos e retirar conclusões de maneira a fundar conhecimentos é 
inerente a um processo comparativo. O homem vai construindo e instituin-
do, momentaneamente, imagens por analogia às permanências verificadas 
nas suas sucessivas experiências no mundo.

A ordem do tamanho é instaurada como ferramenta que possibilita, através 
da comparação, medir as coisas. É o que nos permite estabelecer dimen-
sões, percecionar espessuras, alturas e volumes, e manifesta-se segundo o 

191 . VALÉRY, Paul, Collected works of Paul Valéry, volume 8, Cambridge, Princeton Uni-
versity Press, 1972, p. 167.

192 . TAVARES, Gonçalo M., “Arquitetura, Natureza e Amor” in Opúsculo 14 - pequenas 
construções literárias sobre arquitetura, Porto, Dafne Editora, 2008, p. 3.
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“o operador complexo que permite dar medidas ao que ainda não existe,”193  
ou seja, segundo o campo da escala.

A escala é a depuração da ontologia do próprio, ou seja, é a simplificação 
das experiências e consequentes imagens do homem, expressas em termos 
específicos. É uma noção projetada no espaço real, físico. “A escala então 
colocada como um problema de passar do espaço mental para o espaço 
verdadeiro, (...) tem como objetivo conectar (…)”194 o interior com o exte-
rior. A escala é o que torna verosímil as imagens criadas pelo homem. No 
entanto, “o conceito de tamanho pode, (...) em parte, estar dependente de 
como uma estrutura é entendida.” 195

A escala estipula um sistema métrico na relação entre as formas a fim de 
provocar (re)conhecimento. A escala é encarada como pertença simultânea 
do observador e do espaço que este observa. Quando esta relação de tama-
nhos apresenta ênfase no observador, trata-se, de acordo com Philippe Bou-
don, da escala visível. Quando, pelo contrário, o que é observado apresenta 
maior relevo, esta relação de tamanhos refere-se à escala ótica.196  A escala 
visível depende do ponto de vista do observador, o seu modo de ver e de 
compreender o que é visto. Esta manifesta-se na imagem construída pelo 
observador. A escala ótica, por sua vez, encontra-se subordinada à escala 
visível, e tem por objetivo o enquadramento do que é visível.
 
“O senhor Palomar procura agora limitar o seu campo de observação; 
se ele considerar um quadro, digamos, de dez metros de mar, pode fazer 
um inventário completo de todos os movimentos de ondas que ali se repi-
tam com variadas frequências, num dado intervalo de tempo. A dificuldade 
consiste em fixar os limites desse quadro, porque se ele considerar, por 
exemplo, como o lado mais distante ade si a linha mais proeminente de uma 

193 . BOUDON, Philippe, Échelle(s), Paris, Anthropos, 2002, p. 21.

194 . Idem p. 43

195 . LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 79.

196 . “(…) Eu chamo de escala visível à operação de conceção para aquele que constitui um 
ponto de vista, e escala ótica à operação que tem como objeto o que é observado.” BOU-
DON, Philippe, Échelle(s), Paris, Anthropos, 2002, p. 186.

Escala

Escala visível e Escala ótica

Enquadramento
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onda que avança, esta linha, ao aproximar-se dele e ao elevar-se, esconde 
aos seus olhos tudo aquilo que está por detrás dela(…).”197

O enquadramento pressupõe isolamento e um foco, e este permite a contex-
tualização intencional daquilo que é observado, limitando o campo visual 
do observador, localizando-o e direcionando o seu olhar para, assertiva-
mente, evidenciar somente aquilo que se pretende que seja visto. O enqua-
drar é um gesto preciso que tem a capacidade de enaltecer a beleza e/ ou 
particularidade de certas formas, da relação entre diversas formas dispostas 
segundo um plano, fazendo surgir a paisagem. O plano, ou os múltiplos 
planos onde as formas enquadradas se relacionam, denunciam o conceito 
de perspetiva, como importante noção que confere tridimensionalidade ao 
espaço.   

“A perspetiva é uma escala na qual existe uma certa regra para fixar as 
medidas.”198 

Durante o período renascentista verifica-se uma evolução das técnicas de 
representação de imagens, sendo notória no caso da pintura. Os temas figu-
rativos e simbólicos adquirem maior impacto ao aproximarem-se de uma 
representação mais realista, com o auxílio da perspetiva. Esta designava um 
conjunto de regras geométricas e compositivas, onde os objetos representa-
dos aparentavam tridimensionalidade.
 
“(…) perspetiva: ponto de vista único; cena em que os vários planos, do 
mais perto ao mais afastado, se escalonam segundo uma proporção calcula-
da; repartição e medida das distâncias entre objetos representados; criação 
de uma profundidade de plano (ou terceira dimensão) numa superfície de 
duas dimensões (tela ou parede). Criação de um horizonte para o qual con-
vergem todas as figuras.”199 

197 . CALVINO, Italo, Polomar, Lisboa, Editorial Teorema, 2009, p.6.

198 . BOUDON, Philippe, Échelle(s), Paris, Anthropos, 2002, p.163.

199 . CAUQUELIN, Anne, “Paisagem e virtual, dois mundos separados” in CARDOSO, 
Isabel Lopes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Edi-
tora, 2013, p. 21.

Perspetiva
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Efetivamente, as regras estipuladas pela perspetiva resultam de ilações re-
tiradas do estudo do processo da observação e perceção do espaço: a verifi-
cação de que os planos de proximidade e de afastamento são corroboradas 
por uma ordem específica e adequada de tamanhos, sendo que os objetos 
mantém as suas proporções métricas; a constatação de que o espaço e os 
objetos que nele participam têm profundidade e dimensão por convergirem 
para pontos de fuga, dependentes do observador, e que se localizam no 
horizonte.

“A perspetiva ordena as coisas dentro do horizonte, mas o horizonte, em 
que ocorrem todas as linhas paralelas, confere solidez à perspetiva.”200

  
A perspetiva encontra-se indissoluvelmente ligada à ideia de horizonte. 
Este é inerente ao observador, para onde todo o mundo conflui. O homem, 
mais especificamente o órgão ocular que possibilita imagens, está no centro 
do horizonte. De facto, “(…) o homem nunca ultrapassa o seu horizonte 
quando escala as alturas. O horizonte não fica atrás, mas ascende com ele, 
sempre fica à altura do homem.”201  O horizonte move-se com o homem e 
de acordo com este.

O “horizonte, de acordo com a sua origem grega, significa o que delimita. 
Delimita o campo visual do homem,”202 mas o horizonte não é apenas um li-
mite na sua definição, uma vez que não coíbe o homem nas suas ações. An-
tes pelo contrário, alimenta-as de uma força motriz que amplia o campo das 
ações e dos desejos, penetrando livremente no espaço das nossas imagens.
“É o horizonte que reúne as coisas que vão aparecendo para formar uma 
unidade.”203

 
Segundo Van Peursen, o horizonte transforma o mundo numa espécie de 

200 . BOLLNOW, Friedrich, Hombre y espacio, Barcelona, Biblioteca universitaria labor, 
1969, p.77.

201 . Idem p.74.

202 . Ibidem.

203 . Idem p. 76.

Horizonte
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casa204 , pois confere segurança, ao enquadrar, ordenar e limitar as nossas 
observações. O horizonte permite-nos reconhecer a horizontalidade e si-
multaneamente a nossa verticalidade. Para além disso, confirma a nossa 
existência no mundo físico e tangível através da nossa experiência espacial, 
através do nosso movimento, da nossa vida. O horizonte garante-nos a nos-
sa gravidade, a nossa existência com os pés bem assentes na terra. 

O “horizonte e perspetiva atam, pois, o homem à finitude da sua existência 
no espaço, mas a par permitem-lhe atuar nele. Não só colocam o homem 
dentro de uma determinada situação no espaço, como também permitem-
-lhe reconhecer esta situação e adquirir, graças a ele, um firme apoio no 
espaço e uma visão panorâmica.” 205 Para além disso, a perspetiva e o hori-
zonte têm algo de misterioso e intangível no seu ímpeto. O seu poder sim-
bólico, simultaneamente parcial e abrangente, manifesta-se no intelecto, no 
mundo das imagens e dos desejos. Perspetiva e o horizonte possibilitam a 
apreensão do espaço como uma composição regrada e organizada, que pre-
tende expor um enquadramento numa visão pessoal, sendo, este, um pro-
cesso artificial de apreensão e transporte da imagem. Neste caso, a imagem 
é uma “simples cópia insuficiente das maravilhas da natureza.”206  Contudo, 
trata-se de uma cópia essencial, significativa e significante. “Uma vez que 
esta forma simbólica estabelecida pela perspetiva não se limita ao domínio 
da arte, ela envolve de tal forma o conjunto das nossas construções mentais 
que não conseguiríamos senão pelo seu prisma. É justamente por isso que 
ela é dita simbólica – associa todas as atividades humanas, a palavra, as 
sensibilidades, os atos, num mesmo dispositivo.”207

 
A perspetiva é o meio através do qual a paisagem nos é doada. Quer seja 
através do próprio ponto de vista e da sua escala visual, quer do enquadra-
mento e da sua escala ótica, outorgados pelo olhar de outrem, constata-se 
que a perspetiva surge como gesto de revelação capaz de enraizar aquilo 

204 . Ibidem

205 . Idem p. 77 e 78.

206 . CAUQUELIN, Anne, A invenção da paisagem, traduzido por Pedro Bernardo, Lisboa, 
Edições 70, 2014, p.24.

207 . Ibidem

Forma simbólica
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que será tido, durante um período de longa duração, como real. No entanto, 
esta apenas permite percecionar o reflexo da paisagem.

“A perspetiva configura a realidade e faz dela uma imagem que tomaremos 
como real – operação com sucesso que ultrapassa todas as expectativas, 
uma vez que ela permanece escondida, que ignoramos o seu poder, a sua 
própria existência, e acreditamos firmemente percecionar de acordo com a 
natureza aquilo que configuramos por um hábito percetual, implicitamente. 
A própria dificuldade em tomar consciência desta evidência implícita que 
é a perceção em perspetiva mostra bem a profundidade da nossa cegueira – 
não podemos ver o órgão que nos serve para ver, nem o filtro nem a cortina 
através da qual e com a qual nós vemos. E, do mesmo modo que não po-
demos colocar-nos fora da linguagem para falar dela, não conseguiríamos 
pôr-nos de fora da perspetiva para a percecionar…”208

 
No âmbito da arquitetura, a consciência da importância da noção de escala, 
dos jogos de tamanhos, percecionados através da perspetiva e dos múltiplos 
enquadramentos, desde cedo se verificou. Exemplo disso, desde a sua inser-
ção territorial até aos elementos construtivos e compositivos, é a Acrópole. 
A implantação deste complexo em outeiro altaneiro justifica-se pela impor-
tância e singularidade do seu valor simbólico. A acrópole assumia-se como 
o farol que controlava e alumiava o território, continuando a exibir a sua 
imponência e relevância na organização do espaço.
 
A perceção da Acrópole era visível a uma vasta distância que conectava o 
mar (porto de Pireu) à terra e à imensa cúpula celeste. Hoje em dia, esta 
relação, perturbada pela cacofonia desorganizada da cidade circundante, já 
não é tão intensa e soberana. Porém, o projeto de Dimitris Pikionis, que in-
cidiu essencialmente sobre o espaço público de acesso à Acrópole, permitiu 
restabelecer e enaltecer, em parte, esta mesma relação.

“Durante a subida da colina Philopappou, ele destacou uma sucessão de 
pontos críticos onde eram possíveis visões panorâmicas. A vista para a 
Acrópole é enquadrada por ciprestes o que confere um caráter particular 

208 . Idem p. 84

Dimensão do real
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(…).”209 Este projeto, animado por uma compreensão aprofundada do lugar 
de intervenção e da cultura do território, permitiu restituir em parte aquilo 
que Dimitris Pikionis considera como a topografia sentimental visada pelos 
gregos. É através da experiência de aproximação ao templo que a topogra-
fia sentimental é compreendida e onde a ordem dos tamanhos celebra a sua 
diversidade e complexidade. Segundo Alison and Peter Smithson, Pikionis 
apenas torna visível, de um modo silencioso e palimpséstico na atempora-
lidade do seu projeto, a unidade originária da Acrópole. 

“Oh terra, reduzes tudo a ti mesma como a medida, o “módulo” que penetra 
todas as coisas.”210

 
A Acrópole reúne o homem à terra. O natural e o construído encontram-
-se em perfeita comunhão. Os detalhes e pormenores são apreendidos no 
percurso de aproximação, pautado por pausas e estadias dedicadas à sua 
observação. A variedade de escalas, os enquadramentos oferecem-nos pers-
petivas síntese, “(…) procurando ordenar o sentimento de caos primitivo e 
a evolução natural. Envolve ações intencionais e contemplativas que disci-
plinam a impulsividade da produção natural de acordo com uma particular 
conceção.”211  Os sucessivos enquadramentos, e eixos visuais, guiam e or-
ganizam a experiência espacial na Acrópole, hierarquizando os elementos 
compositivos através da gradação dos tamanhos. Todavia, a variedade de 
tamanhos não invalida a coesão do conjunto construído. Neste, as partes 
constituintes corroboram para um todo.

Segundo Paul Valéry, “tudo muda consoante o tamanho,”212  por este ser, 
além de uma extensão métrica dos objetos, uma propriedade qualificativa. 

209 . ANTONAKAKIS, Dimitris, “About the project of the Acropolis” in LIASKA, Kosta, 
Dimitris Pikionis: architect 1887-1968: a sentimental topography, London, Architectural 
Association, 1989, p.90.

210 . PIKIONIS, Dimitris, “A Sentimental Topography” in LIASKA, Kosta, Dimitris Pi-
kionis: architect 1887-1968: a sentimental topography, London, Architectural Association, 
1989, p.68.

211 . VALÉRY, Paul, “Situation de Boudelaire” in ANTONAKAKIS, Dimitris, “Dimitris 
Pikionis: Elaboration and Improvisation” in LIASKA, Kosta, Dimitris Pikionis: architect 
1887-1968: a sentimental topography, London, Architectural Association, 1989, p.12.

212 . BOUDON, Philippe, Échelle(s), Paris, Anthropos, 2002, p. 63.
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De facto, as diferentes relações de tamanho oferecidas ao olhar influen-
ciam a construção de uma imagem mais ou menos harmoniosa por parte do 
observador. “A arquitectura é um medir não apenas quantitativo, mas um 
medir qualitativo. Digamos: um medir que se preocupa com a componente 
estética: o resultado da medição não deve apenas ser certo, exacto - verda-
deiro - mas também confortável, agradável aos olhos — belo, portanto.”213 
Trata-se da perceção da proporção dos próprios objetos e da sua disposição 
no espaço.
  
Viollet-le-Duc introduz a distinção entre proporção e escala. Segundo este 
autor, a escala surge “(...)como medida que recorre a uma exterioridade e a 
proporção como medida que se refere ao interior de um espaço, como uma 
medida por transferência dentro de um espaço confinado pressupõe uma 
separação entre um interior e um exterior que não só pode levantar uma 
intencionalidade. A distinção entre escala e proporção é, ao mesmo tempo, 
uma lógica objetiva e uma fenomenologia.” 214

 
Rem Koolhaas também explicita a diferença entre escala e proporção, ilus-
trando-a segundo a ordem de tamanhos. No seu ensaio sobre a Grandeza, 
ou o problema do grande215 , explicita que a propriedade fundamental do 
tamanho, da dimensão, não varia de forma linear consoante a escala. Rem 
Koolhaas defende que, a partir de um determinado tamanho, o Grande, o 
objeto emancipa-se, adquirindo características próprias e propriedades au-
tónomas: o Grande impossibilita o controlo através de um número reduzido 
de gestos arquitetónicos, o que resulta numa autonomia das suas partes; o 
elevador e outras invenções relacionadas à aceleração do movimento per-
turbam a perceção da diversidade inerente à obra, nomeadamente a sua 
composição, proporção e detalhes; o interior e o exterior do Grande tor-
nam-se independentes e dissonantes graças ao aumento das distâncias, im-
possibilitando a clareza e transparência da sua fachada; o impacto do Gran-
de é independente da sua qualidade; o Grande não coexiste, não pratica da 

213 . TAVARES, Gonçalo M., “Arquitetura, Natureza e Amor” in Opúsculo 14 - pequenas 
construções literárias sobre arquitetura, Porto, Dafne Editora, 2008, p. 5.

214 . Idem p. 47.

215 . KOOLHAAS, Rem, Três textos sobre a cidade: grandeza, ou o problema do grande, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
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mesma ordem do tecido urbano, existe e é (deve ser) condição excecional.

A proporção é o que nos permite perceber, intuitivamente, se as relações 
entre as diferentes medidas que compõem um objeto são equivalentes e 
elegantes, participando da mesma ordem do conjunto. A proporção é o que 
possibilita concluir, através da observação, se as partes que formam o todo 
se apresentam como inatas e consequentes ao conjunto, e vice-versa. É atra-
vés dela que reconhecemos que os objetos, as coisas, apresentam um estado 
de agregação unitário qualificável como textural.216 Esta propriedade não se 
refere a uma textura material, mas é alusiva à tecitura métrica que as coisas 
devem ter de modo a estabelecerem-se como proporcionais. Esta caracte-
rística textural promove uma composição all-over, que confira igualdade de 
importância entre as partes. Não é o resultado de uma organização tipoló-
gica formal, mas é uma possibilidade de síntese da comunicação da forma 
e do seu propósito. Poder-se à identificar como um contentor, um involucro 
que garante a unidade entre as diversas possibilidades de significação que, 
a nível compositivo, corresponde à coesão entre as partes/funções e o con-
junto. No caso concreto da obra arquitetónica, a proporção textural resulta 
da coerência entre linguagem e a sua materialização, independentemente da 
função. Pode ser evidenciada quer através da conciliação do contentor com 
uma grelha compositiva, quer da diminuição homotética do contentor, quer 
da consciencialização do muro/parede que, sendo elementos de suporte, 
negam a compartimentação e promovem a livre movimentação espacial.

A proporção é o que nos permite sentir “bastante perto das obras da na-
tureza que surgem de dentro para fora, unindo nas três dimensões todas 
as diversidades, todas as intenções tornadas impecavelmente harmoniosas 
(harmónicas) entre si.”217 

216 . Termo inicialmente definido por Le Corbusier e presente no seu livro O Modulor. 
Jacques Lucan aborda igualmente a importância deste no seu ensaio denominado de “Hypo-
thèse pour une spatialité texturée.”

217 . LE CORBUSIER, O Modulor: ensaio sobre uma medida harmónica à escala huma-
na aplicável universalmente à arquitetura e à mecânica, Lisboa, ORFEU NEGRO, 2010, 
pp.101 e 102.

Composição textural
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Nó, percurso, limite

Poética

Em arquitetura, o problema da escala não se impõe exclusivamente ao obje-
to arquitetónico. É um problema que abrange todas as conceções espaciais 
e todos os lugares que constituem o território.

Hoje em dia verifica-se uma constante e rápida transformação do território, 
típica do mundo contemporâneo (figura do excesso característico da super-
modernidade). Por um lado, presencia-se uma necessidade voraz e perma-
nente de conquista de espaço físico em proveito dos recursos materiais a 
aprouver (exploração petrolífera, energética, turística, etc.). Por outro lado, 
a conceção do espaço encontra-se, atualmente, assente numa desarticulação 
da superabundância espacial pautada pela espetacular aceleração dos meios 
de transporte. Encontramo-nos na era das mutações da escala, onde poética 
é relegada para segundo plano e os não-lugares aumentam em número e 
condição.

Para os filósofos clássicos, a poética não consistia em dissertações líricas 
e romantizadas sobre a natureza nem sobre os fundamentos da beleza. De 
facto, estes consideravam que a técnica, enquanto possível confronto à poé-
tica, abrangia tanto as áreas artísticas e plásticas com as áreas científicas e 
funcionais. Apesar de ser aplicada ao conhecimento e ao estudo das regras 
exatas e inevitáveis do ofício, a técnica pressupõe sempre a poética. “É por 
isso que a Poética de Aristóteles sugere constantemente ideias a respeito 
do trabalho pessoal, arranjo de materiais e estrutura.”218  Embora associe a 
poética à mimesis, Aristóteles procura falar da “arte poética em si e das suas 
espécies, do efeito que cada uma destas espécies tem; de como se devem 
estruturar os enredos, se se pretender que a composição poética seja bela; 
e ainda da natureza e do número das suas partes.”219  Por outras palavras, 
Aristóteles procura justificar a poética cingindo-a a factos essenciais, sendo 
esta “mais um conjunto de apontamentos para aulas do que uma exposição 
sistemática sobre a matéria.”220

218 . STRAVINSKY, Igor, Poetics of Music in the form of six lessons, Cambridge, Harvard 
University Press, 1947, p.4.

219 . ROCHA PEREIRA, Maria Helena, “A ordenação das matérias” in ARISTÓTELES, 
Poética, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p.37.

220 . ARISTÓTELES, Poética, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, 
p.9.
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A poética, implicada no mundo das ideias e da imaginação, é intencio-
nal e guia as atividades humanas. É visada no campo das artes de modo 
a procurar empatia com o observador, mas só é conseguida através da sua 
limitação. De facto, “quanto mais a arte é controlada, limitada, trabalha-
da, mais ela é livre.(...) Quanto mais estreito eu limitar o meu campo de 
ação e me rodear com obstáculos, mais liberdade terei e mais significante 
ela será.”221A poética é um produto fugaz da consciência, é o que permite 
transmitir beleza, ordenando harmoniozamente o caos através de regras 
estipuladas. A poesia, ou a música, são meios que transportam e irradiam a 
poética através de composições pensadas e estruturadas, segundo um enca-
deamento lógico e ritmico. Tal como na música, onde a liberdade poética e 
beleza transparecem na ordem e cadências impressas a uma melodia preci-
sa, trabalhada segundo escolhas na relação variada de escalas cromáticas, 
a arquitetura necessita de imprimir limites, definir espaços e conectá-los de 
modo a aproximar-se das necessidades existenciais do homem. Na verdade, 
é importante não cair na heresia de que a arte e a poética não praticam das 
nossas necessidades. Pelo contrário, elas são inerentes à nossa existência.
 
“A terra é de um modo geral o cenário da vida quotidiana Quando é parcial-
mente controlada e conformada, instauram-se as relações amigáveis, so-
ciais, e a paisagem natural torna-se paisagem cultural; o ambiente no qual o 
homem descobriu o seu posto significativo entre a totalidade.”222  Conforme 
afirma Marc-Augé, as formas fundamentais do espaço social são os itinerá-
rios, cruzamentos e centros. Os itinerários são eixos ou caminhos que nos 
conduzem de um lugar a um outro, ligando-os e relacionando-os; os cru-
zamentos são aqueles nos quais os homens se encontram; e os centros são 
os lugares de reunião e de partilha de experiências, podendo ser da ordem 
monumental, religiosa, política ou apenas social. Este autor enumera estas 
formas espaciais segundo uma perspetiva antropológica, ao contrário de 
Kevin Lynch que os explicita através da construção da imagem da cidade.

“Os elementos da imagem urbana (…), que podem referir-se a formas fí-
sicas, são passíveis de uma classificação conveniente em cinco tipos de 

221 . STRAVINSKY, Igor, Poetics of Music in the form of six lessons, Cambridge, Harvard 
University Press, 1947, pp. 63 e 65.

222 . NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Paesaggio, Ambiente, Architettura, 
Milano, Editorial Electa, 1979, p.40.
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elementos: vias, limites, bairros, cruzamentos e elementos marcantes.”223

 
De acordo com Kevin Lynch, as vias constituem os canais, os espaços, ao 
longo dos quais o observador se move, frequentemente, arbitrariamente ou 
potencialmente. Tanto podem ser ruas, passeios, estradas, rios, linhas de 
caminho-de-ferro, etc. São elementos predominantes e estruturantes na sua 
imagem e na construção da imagem da cidade, uma vez que é através da 
deslocação que as pessoas observam a cidade, imprimido relações e ordem 
aos elementos que estão dispostos ao longo do espaço urbano.

“Os limites são elementos lineares não considerados como ruas: são nor-
malmente, mas não sempre, as fronteiras entre duas áreas de espécies di-
ferentes.”224 Os limites são os elementos autónomos que não são usados 
nem considerados como vias pelos habitantes. Estabelecem fronteiras no 
espaço, delimitando-o e dividindo-o em partes. Criam interrupções lineares 
na continuidade, como costas marítimas ou fluviais, locais acidentados e de 
difícil transposição, muros, paredes, etc. Estas barreiras podem ser mais ou 
menos penetráveis, influenciando o grau de isolamento diversas regiões que 
outorgam. De facto, podem representar elementos de costura, linhas que 
potenciam a comunicação entre as regiões, como é o caso dos rios, que per-
tencem a ambas as margens que delimitam e que simultaneamente reúnem.
De facto, “enquanto a continuidade e a visibilidade são cruciais, os limites 
não devem ser, necessariamente, impenetráveis. Muitos limites são mais 
uma costura de união do que propriamente uma barreira isoladora (...).”225

Para Kevin Lynch, os limites apresentam-se como referências secundárias 
e não como dispositivos localizadores da ação humana, uma vez que não 
constituem coordenadas diretas. Segundo Lynch, os limites deixam-no de 
o ser quando são percorrido e, caso não o sejam, a relação objetual que 
estabelecem com o homem não é marcante e, como tal, não é referência di-
reta.  No entanto, atrevo-me a discordar na medida em que a determinação 
de limites é o que permite guiar e defender as nossas ações, influenciando 

223 . LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 57.

224 . Idem p. 73.

225 . Idem p. 75.
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os nossos comportamentos e imagens. Os limites, ao reduzir e enquadrar o 
nosso campo visual, impõem regras ao nosso comportamento; são elemen-
tos essenciais na organização do caos que nos envolve e são fundamentais 
para a nossa localização no espaço.
 
Os bairros são outro tipo de elementos na forma urbana que Kevin Lynch 
considera como imprescindíveis para a localização do homem. “Os bairros 
são regiões urbanas de tamanho médio ou grande, concebidas como tendo 
uma extensão bidimensional, regiões essas em que o observador penetra 
(para dentro de) mentalmente e que reconhece como tendo algo de co-
mum e de identificável.”226  São reconhecidos através da sua repetição e 
caráter de permanência. Possuem escala e dimensões próprias. Formam a 
massa habitável e caracterizam a esfera privada. Nos bairros são identifi-
cadas continuidades temáticas, nomeadamente no que se refere à textura, 
espaço, forma, detalhe, significado, tipologia de edifícios, costumes, ativi-
dades, hábitos, estado de conservação, topografia, entre outros. Os bairros 
constituem regiões de escala menor onde as vias e as ruas destinam-se a 
uma afluência menor. 

Os cruzamentos também são determinantes na imagem da cidade.“São pon-
tos, locais estratégicos de uma cidade, através dos quais o observador nela 
pode entrar e constituem intensivos focos para os quais e dos quais ele 
se desloca.”227  Podem representar interseções, junções, interrupções ou  o 
convergir de vias, pois constituem elementos de transposição e de alteração 
estrutural. “Os cruzamentos podem, também, ser simples concentrações que 
se revestem de importância por serem a condensação de alguns hábitos ou 
pelo seu caráter físico, tais como a esquina de uma rua ou um largo rodea-
do de outros elementos.”228  Também podem ser denominados de centros, 
pois nele reúnem-se e convergem as vias, pautando os percursos, criando 
momentos de estadia. Esta designação evidencia o caráter nodal dos cruza-
mentos, uma vez que estes são focos penetráveis capazes de concentrar as 
ações humanas, especialmente as que se depreendem na escolha. Efetiva-

226 . Idem p. 58.

227 . Ibidem.

228 . Idem pp. 58 e 59.
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mente, os cruzamentos promovem simultaneamente continuidade, junção, 
ou quebra, interrupção, no movimento do observador durante a experiência 
na cidade: “a junção ou o local de uma interrupção numa deslocação tem 
uma importância significativa para o observador de uma cidade. Uma vez 
que as decisões quanto à direção têm de ser tomadas nas junções de vias, as 
pessoas reforçam a sua atenção em tais locais, apercebendo-se dos elemen-
tos que as circundam, com uma clareza fora do normal.”229 Os cruzamentos, 
ao centralizarem o corpo e a mente, no processo de escolha e decisão, são 
cruciais na localização do homem no espaço urbano.
 
Os pontos marcantes são outro tipo de elementos que caracterizam a ima-
gem da cidade. Constituem uma referência urbana, embora o observador 
não se encontre no seu interior. Segundo Kevin Lynch, estes, exclusiva-
mente apreendidos pelo exterior., são considerados como objetos físicos, 
tais como edifícios, torres, montanhas, árvores, entre outros. A sua condição 
icónica e excecional é inerente à função desempenhada, ao seu uso e às suas 
composições formal e volumétrica em contraposição à da sua envolvente. 
Alguns pontos marcantes destinam-se a ser percecionados a grande distân-
cia, organizando um vasto território, sendo simbólicos e significantes. Para 
Lynch, “os elementos marcantes, pontos de referência considerados exte-
riores ao observador, são simples elementos físicos variáveis em tamanho. 
Para aqueles que conhecem bastante bem uma cidade, está comprovado que 
os elementos marcantes funcionam como indicações absolutamente seguras 
do caminho a seguir – a especialização e a originalidade passam, agora, 
para primeiro plano, em lugar das continuidades anteriormente usadas.”230 

Frequentemente, os elementos marcantes encontram-se associados a fatores 
singulares e, por isso, memoráveis, num determinado meio. São elementos 
de referência nos percursos, formando-os e informando-os juntamente com 
as vias e os cruzamentos. São facilmente identificáveis e apreendidos atra-
vés do seu isolamento, sendo elementos decisivos na imagem urbana.
 
Creio que os elementos acima mencionados não constituem somente a ima-
gem urbana, mas contribuem para a construção de uma imagem dos lugares 

229 . Idem p. 84.

230 . Idem pp. 90 e 91.
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65. Esquiço de Florença
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e do território, no espaço e no tempo. Talvez ouse afirmar que, neste senti-
do, as vias se assumam como percursos e caminhos; os limites apresentam-
-se como enquadramentos, secções e barreiras que delimitam as partes na 
composição do todo; os bairros passam a ser considerados como continen-
tes tipologicamente organizados, definidos e reconhecidos; os cruzamentos 
como nós potenciais das ações; e os marcos como elementos icónicos, par-
ticulares, capazes de organizar pela sua singularidade. Sendo assim, estes 
elementos passam também a organizar a imagem da paisagem.
 
Kevin Lynch aborda os cinco tipos de elementos urbanos, anteriormente 
descritos, de acordo com um empirismo alicerçado unicamente na visão, 
não havendo um princípio caracterizador e originário na distinção destas 
mesmas formas compositivas. Efetivamente, dos cinco elementos apresen-
tados, os bairros e os elementos marcantes não pertencem à mesma ordem 
das vias, dos limites e dos cruzamentos. Os bairros tanto podem ser inter-
pretados segundo a sua massa (os edifícios), ou através do seu negativo 
(as ruas que o estruturam), segundo o grau de privacidade ou através da 
sua esfera pública e social, possuindo uma enorme variedade de escalas. 
Os bairros são mencionados como elementos organizadores do espaço e 
da imagem da cidade, uma vez que os seus componentes, (as vias, limites, 
cruzamentos e edifícios - como elementos marcantes independentemente 
da sua repetição), ordenam, por sua vez, as ações humanas no espaço. Por 
outras palavras, os bairros, ao reúnirem os restantes elementos urbanas, 
apresentam-se dissonantes na ordem tipológica estabelecida por Lynch. Os 
elementos marcantes, embora mencionados por Lynch consoante a sua or-
dem objetual, são excecionais na sua condição enquanto obras arquitetóni-
cas. A singularidade destes objetos não é verificada somente através do seu 
caráter escultórico. É através da sua apropriação e experiência espacial que 
o elemento marcante se assume como tal, constituindo referência impor-
tante mediante o impacto que causa no observador. De forma a explicitar 
melhor o problema em questão, tomaremos como exemplo o Duomo de 
Florença, o museu Guggenheim de Bilbao e a ponte D. Luis I, no Porto.

O Duomo de Florença é um exemplo de um “elemento marcante,” icónico 
na sua volumetria e materialização, onde a cúpula sobranceira caracteri-
za o território. Esta parece emergir da silhueta onduladas das montanhas 
e colinas circundantes, e a sua hegemonia e singularidade desta cúpula é 

Bairros e Marcos
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corroborada através do estabelecimento de uma cércea constante que deli-
mita as restantes construções nesta cidade, deixando que o Duomo possa 
exibir a sua magnitude. Ao aproximarmo-nos deste, percebemos que a sua 
importância também transparece no tratamento dos materiais, nos detalhes 
construtivos e na sua inserção urbana. O Duomo de Florença possibilita 
criar espaço e integra-se no mesmo devido à sua condição de centralidade. 
De facto, o Duomo de Florença é igualmente um cruzamento, um centro, 
um ponto nodal, pois nela convergem diversas vias. A sua implantação aco-
lhe no seu interior os percursos e dinâmicas externas. Como tal, o destaque 
do seu papel relevante na construção da imagem de Florença não se cinge, 
exclusivamente, ao seu caráter de objeto arquitetónico singular. O Duomo 
de Florença é um elemento marcante por representar um nó na observação 
da cidade, quer na sua perceção estacionária externa, que dirige e guia o 
olhar, quer na sua apropriação em deslocação, que reúne as dinâmicas do 
espaço da cidade.

O museu Guggenheim, em Bilbao, também é uma obra arquitetónica sin-
gular e marcante no contexto da construção da cidade. É uma referência 
em si mesma, não apenas pelo caráter sui generis e escultórico da obra, 
mas igualmente pelo facto de ter impulsionado o desenvolvimento de uma 
frente fluvial. O museu Guggenheim de Bilbao, projetado pelo arquiteto 
Frank Gehry, procura integrar a ponto existente e o rio na estrutura urbana: 
a norte, a fachada é composta por metálicas curvas sinuosas que refletem o 
movimento e a luz do rio, enquanto que a sul apresenta um caráter tipologi-
camente mais urbano, relacionando a cidade como o rio. Conceptualmente, 
Frank Gehry procurou, com este projeto, preservar a memória da grande 
cidade portuária que fora Bilbao. O edifício implanta-se no local dos an-
tigos armazéns outrora abandonados, localizados ao lado do rio Nervión. 
“Assim, Gehry prestou homenagem a essa tradição de construção naval, 
que desde o final do século XIX usava os depósitos de ferro e hematita que 
haviam transformado Bilbao em uma importante cidade industrial, mas há 
muito tempo num estado decrépito. Pode-se dizer que Gehry revitalizou a 
tradição marítima de Bilbao na medida em que sua construção revitalizou a 
economia da cidade e deu-lhe uma reputação de cidade cultural(…).”231  O 
museu Guggenheim de Bilbao é, desta forma, um elemento marcante e icó-

231 . LAVIN, Irving, “Decantarse por el Barroco” in El Croquis: Frank Gehry - 1996-2003, 
nº 117, Madrid, El Croquis Editorial, 2003, p. 40
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nico por assumir uma posição nodal no espaço. Neste projeto, os movimen-
tos e dinâmicas inerentes à perceção e apropriação da cidade encontram-se 
integrados, conquistando espaço.

A ponte D. Luís I, na cidade do Porto, também pode ser considerada como 
outro exemplo de um “elemento marcante.” Na ponte, os limites entre obra 
arquitetónica e infraestrutura escultórica técnica são ténues, embora não a 
invalide como exemplo esclarecedor da sua presença icónica na imagem 
cidade. “Em muitas cidades de fundação antiga, delimitadas por vales ou 
frentes de água, as pontes eram localizadas e construídas como fazendo 
parte da definição das portas da cidade. Através da aproximação à ponte 
e durante o seu atravessamento, uma imagem singular da cidade se ofere-
cia ao visitante. A ponte constituía-se não só como infraestrutura viária e 
como forma integradora do planeamento urbanístico da cidade, mas tam-
bém como facto arquitetónico e artístico.”232  Efetivamente, a ponte é um 
elemento marcante na sua composição formal e na sua condição única. É 
nela que os percursos e as tensões entre as duas margens se unem, bem com 
é nela que a água, a terra e o céu se encontram. A ponte é considerada como 
elemento marcante, pois possibilita em si mesma dar lugar, espaço a uma 
estância e circunstância, imprimindo um limite e, simultaneamente, liber-
tando lugar. De facto, não se situa num lugar, mas é através dela que surge 
um lugar, é a partir desta sua circunstância nodal que os lugares são deter-
minados e os caminhos organizados. “A ponte apresenta-se ligeira e pode-
rosa ao estar sobre o rio. Esta não liga apenas duas margens já existentes, 
as margens emergem como margens apenas quando a ponte atravessa o rio. 
A ponte opõe de forma intencional uma margem à outra, um lado contra-
põe-se ao outro em virtude da ponte e as margens não se alongam nos lados 
do rio como indiferentes linhas delimitadoras do continente. Precisamente 
com as margens, a ponte leva ao rio ambas na extensão da paisagem que se 
encontra além desse. Isso leva o rio, as margens e terra a uma vizinhança 
recíproca. A ponte reúne a terra como paisagem em torno do rio.”233

232 . BARATA FERNANDES, Francisco, “O Douro: frentes de arquitetura, de paisagem e 
património” in TAVARES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua constru-
ção e (re)uso, reptos e perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdiscipli-
nar CULTURA; ESPAÇO E MEMÓRIA, 2017, p.50.

233 . NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Paesaggio, Ambiente, Architettura, 
Milano, Editorial Electa, 1979, p. 18.
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Os três exemplos anteriormente referidos, apesar de desiguais em escala 
e função, permitem averiguar que os elementos são marcantes ao guiarem 
os comportamentos humanos, tanto através da hegemonia representada no 
olhar, numa perspetiva exterior, com também através da centralidade re-
ferencial de que praticam. Nestes encontram-se reunidos nós, percursos e 
limites, sendo elementos que são repercurtidos na memória do observador, 
registadando-os como referências durante o movimento no espaço .
  
“Pode dizer-se que a visão em movimento é hoje a nossa primeira experiên-
cia do território.”234

 
O nó, o percurso e o limite são, deste modo, os três elementos que organi-
zam e caracterizam os lugares, podendo coexistir. Estes prendem-se, essen-
cialmente, à escala do movimento. Na realidade, o homem está no espaço e 
compreende-o à medida que se movimenta nele. O movimento é animação, 
agitação e evolução. Associado à porosidade do corpo, o movimento rela-
ciona de imediato o mundo sensível ao mundo terreno. A paisagem surge.

Os nós representam momentos de centralização, ou seja, permitem orientar 
o observador, colocando-o numa posição central. Como tal, implicam a es-
tadia e estão associados a uma fixação e limitação da experiencia espacial. 
Eles constituem “(…) lugares de vida produzidos por uma história mais an-
tiga e mais lenta, em que os itinerários singulares se cruzam e se misturam 
(…).” 235 Possibilitam uma variada e controlada movimentação no espaço, 
proporcionando o conhecimento. Os limites encontram-se associados tanto 
aos nós como aos percursos. São dispositivos, mais ou menos penetráveis, 
que incutem fronteiras ao movimento, dirigindo-o. E, por último, os percur-
sos, ou caminhos, constituem os “(…) itinerários, (…) sistemas viário que 
liga esses centros uns aos outros por meio de uma rede.”236  Porém, é através 
dos percursos que a sucessão de ambientes é percecionada no movimento 
dinâmico, pautado por diversos ritmos e intensidades. “Mais do que uma 

234 . LYNCH, Kevin, ¿De que tiempo es este lugar? Para una nuova definición del ambien-
te, Barclona, Editorial Gustavo Gili, 1975, p. 212.

235 . AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, 
Lisboa, editorial 90º, 2005, p.53.

236 . Ibidem.

Movimento

Nó, Percurso e Limite
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única imagem para todo o meio ambiente, parecia haver um conjunto de 
imagens que se sobrepunham ou interrelacionavam. Estavam organizadas 
em séries de níveis, envolvidas pela escala de uma área, de modo a que o 
observador se movesse, à medida que ia sendo necessário (…).” O caminho 
“é símbolo e a imagem da vida ativa e variada.”237  É no decorrer da sua 
experiência que o homem participa e reconhece o espaço.
 
Os percursos são viagens que se desenvolvem no tempo. “O movimento 
real ou possível que implica o caminho traduz-se numa abertura do espa-
ço.”238 Por isso, é através deles que o conhecimento cresce como um desen-
rolar de uma história.  
  
“Movem-se adversos fluxos. Onde
o encontro se dá da adversidade
avulta o ímpeto do brilho oposto,
expondo uma brevíssima paisagem.
O súbito volume é apenas ponto
de mental convergência. Nesse instante,
a curta alteação ostenta o brilho
de escuridão magnificente. Quase
de volume a compor o poderio
da dupla força instável.
É o fluxo da maré a subir no rio.
Incrementam o túmido contraste
que resulta milagre de equilíbrio
e até plenitude. Com a tarde
a correr, vesperal, para um sentido
que deslumbra o que foi adversidade.”239 

Sem título, Fernando Echevarría.

237 . SAND, George, “Consuelo”, II, Tallinn, Estonian National Publishers, p.116 in BA-
CHELARD, Gaston, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1989, p.31.

238 . DARDEL, Éric, L’homme et la terre, Paris, Édition du CTHS, 1952, p.41.

239 . ECHEVARRÍA, Fernando, “Sem título” in Categorias e outras paisagens, Porto, Edi-
ções Afrontamento, 2013, p. 402.
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69. Quartzitos da Livraria do 
Mondego
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A paisagem da Livraria do Mondego não se cinge somente às sublimes ca-
racterísticas naturais que exibe. Para a sua compreensão é importante perce-
ber a sua construção no tempo e no espaço, a construção da sua identidade.
 
A Livraria do Mondego localiza-se a noroeste de Coimbra, no concelho 
de Penacova. É assim denominada na gíria popular pela sua beleza sui ge-
neris constituída por altas assentadas de quartezitos ordovícicos240, muito 
fraturados, dispostos segundo uma estrutura vertical, assemelhando-se à 
distribuição de livros numa estante. A tectónica da pedra assume relevância 
excecional neste contexto. Tal como na perceção e apreensão da topografia 
e textura da acrópole, a singularidade da pedra nesta paisagem afirma-se 
como elemento síntese deste território.“As bordas do seu perfil tornam-se 
declives de uma colina, em cumes de uma montanha, em encostas e penhas-
cos abissais, seus buracos são grutas e, das fendas da rocha (…) a água flui 
silenciosamente. Na parte esconde-se o todo e o todo é a parte.”241

O seu caráter paisagístico e patrimonial transcende a simples descrição do 
visível, sendo este, contudo, elemento essencial na compreensão do territó-
rio. De facto, a paisagem da Livraria do Mondego pertence a um continente 
mais vasto, onde o rio e o céu desenham os limites da terra penetrada pela 
história, cultura e sensibilidade daqueles que “quase sempre trataram as 
águas do Mondego, com doçura e suavidade, invocando o rio como lugar 
de musas e fonte de inspiração poética.”242

240 Escala de tempo geológico que pertence à era Paleozoica, correspondendo ao período 
de 488 M.a. a 444 M.a.

241 PIKIONIS, Dimitris, “ A Sentimental Topography” in LIASKA, Kosta, Dimitris Pikionis 
: architect 1887-1968 : a sentimental topography, London, Architectural Association, 1989, 
p.68. 

242 CARDIELOS, João Paulo, LOBO, rui, PEIXOTO, Paulo, MOTA, Eduardo, DUXBURY, 
Nancy, CAIADO, Pedro, Mondego: o surdo murmúrio do rio, Coimbra, Imprensa da Uni-
versidade de Coimbra, 2016, p.97. 

A paisagem da 
Livraria do Mondego

Cultura
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Doces águas e claras do Mondego,
doce repouso de minha lembrança,
onde a comprida e pérfida esperança
longo tempo após si me trouxe cego;

de vós me aparto; mas, porém, não nego
que inda a memória longa, que me alcança,
me não deixa de vós fazer mudança,
mas quanto mais me alongo, mais me achego.

Bem pudera Fortuna este instrumento
d’alma levar por terra nova e estranha,
oferecido ao mar remoto e vento;
 
mas alma, que de cá vos acompanha,
nas asas do ligeiro pensamento,
para vós, águas, voa, e em vós se banha.

Luís Vaz de Camões243

243 Luís Vaz de Camões - Doces águas e claras do Mondego (1616), in CARDIELOS, João 
Paulo, LOBO, rui, PEIXOTO, Paulo, MOTA, Eduardo, DUXBURY, Nancy, CAIADO, Pe-
dro, Mondego: o surdo murmúrio do rio, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 
2016, p.111.  
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71. John O’Conner, Crepúscu-
lo, aguarela
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Este rio Mondego nasce na Serra da Estrela, mais especificamente no lu-
gar denominado de Corgo das Mós, e inicia o seu percurso para noroes-
te, contrariando a natureza aparente da sua nacionalidade. Contudo, é na 
passagem por Celorico da Beira que o Mondego adquire força e firmeza 
no seu caudal. O rio “desce, saltando e cantando como um zagal brinca-
lhão”244  por entre serras e colinas, até se espraiar no planalto, nos dias de 
hoje ocupado pela barragem da Aguieira. Depois do sossego e deleite na 
brandura das águas causada pelo homem, onde o afluente Dão é acolhido, o 
rio Mondego retoma o seu percurso ancestral por entre planaltos e penedos. 
O rio continua a correr para jusante, seguindo “encaixado numa trincheira 
meândrica”245  sinuosa, onde outrora as noras gemiam e as barcas serranas 
atracavam. Após a passagem pelo Porto da Raiva, o Mondego recebe o seu 
afluente Alva na margem esquerda e volta a estreitar entre penedos. Neste 
local, na Livraria do Mondego, a tensão presenciada assume uma figura 
privilegiada da natureza que “tem o poder de aliar as diferenças, juntar os 
contrários, tornar sensível a unidade do mundo.”246 Atualmente, este ce-
nário, que se descerrava perante Penacova, encontra-se corrompido pela 
presença do Itinerário Principal da Beira Litoral (IP3), destruindo, assim, 
a relação que existia com esta vila. No entanto, o rio prossegue o seu ca-
minho em direção a Coimbra, onde as unidades que estruturam a paisagem 
imprimem uma nova morfologia ao território. As montanhas profundamen-
te ravinadas, os planaltos e serranias graníticas e xistosas, com a presença 
de fileiras de quartzitos, adoçam em suaves ondulações e vastas planícies 
de grés e calcário até ao litoral. Efetivamente, a crista de quartzitos ordo-
vícicos, embora descontínua no seu desenho, divide a bacia do Mondego 
em duas unidades bem distintas: a planície litoral, junto à foz, e o planalto 
beirão, delimitado pelas serras do Caramulo, Estrela e São Pedro do Açor.
A descrição das suas características morfológicas, desde a sua nascente até 
ao culminar do seu percurso, passando pelo encontro com os seus afluentes, 

244 NARCISO, Armando, “A paisagem dos nossos rios (Vouga, Mondego e Tejo) ” in A Ter-
ra, nº34, Instituto para a Alta Cultura, 1938, p.3.

245 MARTINS, Alfredo Fernandes, O esforço do homem na bacia do Mondego, Coimbra, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 1940, p.80. 

246 CAUQUELIN, Anne, “Paisagem e virtual, dois mundos separados” in CARDOSO, Isa-
bel Lopes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 
2013, p.21. 

Morfologia do território
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apela à assimilação da natureza distinta deste lugar da Livraria do Mondego 
relativamente a outros contextos geográficos limítrofes. Para além do mais, 
esta descrição, tendo em consideração a biunívoca relação do homem com 
os recursos naturais, nomeadamente os de origem aquícola, como é o caso 
do rio Mondego, permite compreender e apreender o território como síntese 
cultural, como paisagem.

Sabe-se que o rio Mondego foi um curso de água importante que “mereceu 
a referência dos geógrafos célebres de quatro civilizações e foi a linha de 
tensão no tempo heroíco dos batalhadores”247  na defesa da nacionalidade 
e religião. 

“Os seus montes alcantilados, separados por ravinas quase a pique e va-
les poderosamente afundados, para onde, no Inverno, se despenham águas 
dos fraguedos, formando ribeiras coleantes – no Verão transformados em 
frescura e amenidade –, estes montes perfilam-se ao longo do Mondego, 
qual formidável muralha ali disposta pela natureza para defesa fácil dos 
povoados de remotas eras e regalo dos olhos do homem hodierno.”248   De 
facto, as condições morfológicas da região sobranceira de Penacova, no-
meadamente nos locais onde era mais fácil a travessia do rio Mondego, 
ofereciam evidentes facilidades defensivas, que justificam a antiguidade da 
sua ocupação e, por conseguinte, também da sua fortificação. Segundo o 
historiador Nelson Correia Borges, existiram nesta região inúmeros assen-
tamentos castrejos que, todavia, necessitam de levantamento e confirmação 
local. Durante o período de ocupação romana, a região de Penacova encon-
trava-se estruturada por pequenos povoamentos denominados de vicus e 
villas249, pertencentes ao domínio da civitas de Aeminium, atual cidade de 
Coimbra. Na época de soberania sueva, Conímbriga adquire maior relevân-
cia e importância do que Aeminio. No final do século VI, Conímbriga, para 
além de ser sede administrativa, é referida como bispado que detém as pa-

247 MARTINS, Alfredo Fernandes, O esforço do homem na bacia do Mondego, Coimbra, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 1940, p.80. 

248 BORGES, Nelson Correira, Os “castros” da região de Penacova, Coimbra, GAAC, 1979, 
p.199. 

249 ALARCÃO, Jorge, “In território Colimbrie: lugares velhos (e alguns deles deslembrados) 
do Mondego”, in Trabalhos de Arqueologia 38, Instituto Português de Arqueologias, Lisboa, 
2004, p.14. 

História
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róquias de Aeminio e Lurbine, atual vila do Lorvão250 , nas proximidades da 
atual vila de Penacova. Supõe-se que o mosteiro do Lorvão fora uma antiga 
villa romana convertida durante este período. Com a conquista visigótica, 
a sede de bispado transferiu-se novamente para Aeminio, não havendo, no 
entanto, alteração da estrutura da região de Penacova. Esta região, durante 
os séculos oitavo e décimo primeiro, sofre grandes transformações, dado ao 
período de forte instabilidade associado às diversas invasões muçulmanas. 
“É possível que se tenham instalado na região alguns ricos proprietários 
muçulmanos que terão explorado grandes herdades.”251  Destas, porém, não 
existe senão a referência indireta à herdade de Villa Cova.252  Em 1036, 
a então aldeia de Penacova é conquistada, contudo não se sabe se o seu 
castelo seria cristão e se remetia para este mesmo período, ou se seria an-
terior.253  No século XIX, nomeadamente em 1810, a região de Penacova 
volta a desempenhar um papel fulcral na história da nacionalidade. Neste 
período travou-se, na Serra do Buçaco, uma importante batalha contra as 
invasões francesas. As brigadas e batalhão das infantarias portuguesa e bri-
tânica instalaram-se junto à muralha natural dos quartzitos ordovícicos, im-
pedindo que as tropas francesas prosseguissem o seu rumo. No princípio do 
século XX, fruto da sua excelente localização, a vila de Penacova, ganhou 
notoriedade ambiental. Na zona do outeiro ventilado e altaneiro sobre o rio, 
onde se localizava o castelo e muito provavelmente um castro, implanta-se 
a capela de Nossa Senhora da Guia e Preventório. Na verdade, “o castelo 
que fora de grande poder defensivo contra os Mouros e a capela de Nossa 
Senhora da Guia bom farol para os navegantes, deram lugar a novas forta-

250Idem, p.17.

251 Idem, p.19. 

252 Existe o relato de duas Villas Covas nesta região, cuja localização é difícil de precisar.

253 “O lugar de Penna Cova tem a sua origem em tempos anteriores ao da nacionalidade. A 
toponímia pode ser explicada a partir do foro linguístico, derivado da aglutinação de dois 
elementos, Pen, vocábulo cantábrico que originou a palavra portuguesa penha, que significa 
monte, rochedo – correspondendo à geomorfologia da vila – e Cova, que deriva do facto da 
eminência rochosa se erguer de um vale profundo.” In CORREIA DINIS, Paulo, CASTRO 
HENRIQUES, Filipa, Penacova visto pela demografia, Rio Tinto, Lugar da Palavra Editora, 
2015, p.15.
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lezas contra as doenças, especialmente a tuberculose.”254 

A origem toponímica do rio Mondego comprova a importância ancestral 
deste rio, da sua habitabilidade, das suas qualidades territoriais e comer-
ciais. O rio Mondego nasce tímido no mais alto berço que o território de 
Portugal continental lhe poderia oferecer. Embora carinhosamente apelida-
do na sua origem de “rio piegas”255  ou, mais conhecidamente, de Monde-
guinho, este curso de água inicia o seu caminho delineando exclusivamente 
o território português. “Todo o seu caminho será uma sucessão cinema-
tográfica de quadros diferentes, verdadeiras maravilhas que fizeram dele, 
em todos os tempos, o rio da beleza.”256Inicialmente era denominado de 
Muliades, passando por Mondik257 , até adquirir alguma estabilidade na sua 
terminologia durante o período romano. Os romanos chamavam Munda ao 
rio Mondego. Esta palavra latina significava transparência, claridade e pu-
reza, denunciando, assim, não só as suas qualidades visuais, bem como 
a sua capacidade de navegabilidade.258  Até ao século X, o rio mantém o 
mesmo nome, havendo uma evolução da sua escrita para Monda. Antes 
de adquirir o seu nome atual, o mesmo é denominado de Mondeco. Este 
nome resulta da junção de Monda com o substantivo latino oecus259 , casa. 
Novamente, podemos verificar a forte habitabilidade e vida associada a este 
rio, bem como a sua importante navegabilidade. Contudo, “os dados dis-
poníveis permitem supor que houve uma evolução da navegabilidade no 

254 Dr. José Albino Ferreira in S.A., Área de Reabilitação Urbana de Penacova: Proposta de        
delimitação – Memória descritiva e justificativa, Penacova, Câmara Municipal de Penacova, 
2015.

255 Caracterização proferida Emídio Navarro in SILVA TELES, Augusto E., Portugal: Aspe-
tos geográficos e climáticos, Lisboa, Exposição Portuguesa em Sevilha, 1929, p.45. 

256 SILVA TELES, Augusto E., Portugal: Aspetos geográficos e climáticos, Lisboa, Exposição 
Portuguesa em Sevilha, 1929, p.45. 

257 ALARCÃO, Jorge, “In território Colimbrie: lugares velhos (e alguns deles deslembrados) 
do Mondego”, in Trabalhos de Arqueologia 38, Instituto Português de Arqueologias, Lisboa, 
2004, p.77 e 78.

258 CARDIELOS, João Paulo, LOBO, rui, PEIXOTO, Paulo, MOTA, Eduardo, DUXBURY, 
Nancy, CAIADO, Pedro, Mondego: o surdo murmúrio do rio, Coimbra, Imprensa da Uni-
versidade de Coimbra, 2016, p.97. 

259 Forma latina do termo grego oikos. 

Toponímia do rio

Navegabilidade
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Mondego desde a ocupação fenícia”260  no litoral, a oeste de Coimbra. Pro-
vavelmente, durante o período de ocupação romana, os navios de grande 
porte atracavam em Coimbra. No entanto, com o progressivo assoreamento 
do Mondego, a navegação terá reduzido, em particular a montante desta 
cidade, exigindo barcos de porte menor. Posteriormente, as barcas serranas 
ter-se-ão tornado no meio de transporte privilegiado de comunicação entre 
o interior e o litoral. Para além do cultivo, da pesca e do fabrico de cal nas 
proximidades de Penacova, onde a sua memória é perpetuada nas ruínas de 
seus fornos, as barcas serranas assumiam, neste contexto, um papel fulcral, 
encontrando-se no centro nevrálgico da atividade económica e comercial 
da bacia do Mondego. Efetivamente, estas embarcações navegavam des-
de a Figueira da Foz até ao Porto da Raiva, transportando essencialmente 
peixe e sal. Neste porto, a poucos quilómetros a noroeste de Penacova, as 
barcas eram carregadas de madeira e lenha, seguindo novamente rumo para 
o litoral. Hoje em dia, a navegabilidade do rio apenas se encontra associada 
à prática de desportos náuticos, estando a tradição identitária das barcas 
serranas deste território na memória de quem o habita.

 

260 CARDIELOS, João Paulo, LOBO, rui, PEIXOTO, Paulo, MOTA, Eduardo, DUXBURY, 
Nancy, CAIADO, Pedro, Mondego: o surdo murmúrio do rio, Coimbra, Imprensa da Uni-
versidade de Coimbra, 2016, p.103. 
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“(…) de vós me aparto; mas, porém, não nego
que inda a memória longa, que me alcança,
me não deixa de vós fazer mudança,
mas quanto mais me alongo, mais me achego.” 

Luís Vaz de Camões261

261 Luís Vaz de Camões - Doces águas e claras do Mondego (1616). 

paisagem
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77. Esquiço da autora de um 
possível corte topográfico.
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“O vínculo com a natureza sempre comportou para os humanos uma relação 
com o ancestral e o oculto, uma possibilidade de acesso ao transcendente. 
A natureza, inclusive hoje, é algo mais que o espaço para o desporto, o ócio 
ou o cansaço. É também um lugar para a contemplação, para o encontro 
de cada um de nós consigo mesmo, um lugar que, sendo público, deve ser 
mais propício aos solitários do que às multidões. A presença da arquitetura 
continua a ser decisiva na construção desses lugares.”262 

A paisagem do vale do rio Mondego encontra-se expectante e sedenta de 
uma (re)visão e (re)valorização, sobretudo a montante de Coimbra. O rio 
que outrora estabelecia a comunicação entre o interior e o litoral é, hoje, 
transposto no esquecimento. O compasso apressado que atualmente pauta 
a atividade humana e os seus meios de transporte, transforma a paisagem 
em escassos fragmentos de imagens. De facto, com a construção do Itine-
rário Principal da Beira Litoral (IP3), a escala de perceção da paisagem é 
alterada, nomeadamente no troço que abarca a região de Penacova. Neste 
local, o desenho e o posicionamento altivo desta via rápida rompe com a 
compreensão do vale do rio Mondego: os seus lugares passaram a estar co-
bertos de uma densa névoa, porém anseiam tempo, luz e arte para voltarem 
a ser visíveis.263

  
Na região de Penacova, principalmente junto às margens do rio Mondego, 
existe um sistema de lugares patrimoniais de enorme diversidade e riqueza, 
que se encontra ao abandono. A aldeia da Raiva, antiga aldeia portuária, e 
a aldeia de Vila Nova encontram-se descaracterizadas, pois perderam a sua 
atividade no contacto com o rio; são aldeias dormitório, uma vez que os 
seus habitantes trabalham nas cidades e vilas vizinhas. De um modo geral, 
a vida social e a atividade pública nestas aldeias é inexistente. Independen-
temente da faixa etária da população, a atividade nestas aldeias cinge-se ao 
recinto do lar, uma vez que são parcos os espaços destinados à comunidade. 
Para além disso, e apesar dos avanços dos meios de transporte, estas aldeias 
tendem para um maior isolamento, não interagindo com os ambientes e as 
atmosferas que as geraram e que estão na origem das suas fundações. Sendo 

262  MARTI ARÍS, Carlos, La cymbra y el arco, colección la cymbra 1, Barcelona, VEGAP, 
2005, pág. 71.

263  “A arte não reproduz o visível, torna visível.” KLEE, Paul, “O credo do criador”, in 
Escritos sobre arte, Lisboa, Edições Cotovia, 2014, p.38.
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assim, o projeto proposto visa recuperar este sistema de lugares, enquanto 
composição unitária e elucidativa da ideia de território.
 
Esta iniciativa de reabilitar os lugares do território tem sido desenvolvida 
nos últimos anos, nesta mesma região, por parte da câmara municipal de 
Penacova, promovendo e divulgando percursos e atividades na localida-
de. Exemplo disso são as atividades desportivas criadas, como corridas ou 
competições de BTT, bem como os roteiros pedestres que pretendem dina-
mizar e reintegrar os lugares patrimoniais: o PR1 – Penacova, o Mondego 
e a Lampreia, que abrange e relaciona os antigos fornos de cal, a zona 
histórica de caráter medieval da Vila de Penacova, o miradouro do Penedo 
de Castro, com a margem oposta do rio, especialmente com a praia fluvial 
do Reconquinho; PR2 – Na rota dos moinhos do Buçaco; PR3 – Na rota 
do Alva; e o PR4 – Ribeira de Arcos.264  De entre estes percursos, o único 
que se encontra na área em estudo é o PR1 – Penacova, o Mondego e a 
Lampreia. Também existira, nesta mesma área de intervenção, um percurso 
que propunha recuperar o património geológico da Livraria do Mondego, 
através da definição de estacionamento e de algum mobiliário público. Po-
rém, este ardera após os incêndios de 2015, remetendo novamente o lugar 
da Livraria do Mondego ao silêncio e esquecimento. 

A necessidade de recuperação e revalorização desta área, tem vindo a ga-
nhar cada vez mais importância. No entanto, as múltiplas iniciativas criadas 
padecem de infraestruturas e de alguma urbanidade. Estas inserem-se mais 
no âmbito da divulgação e propaganda turistificada do que no âmbito da 
estruturação territorial; ou seja, não chegam sequer a constituir interven-
ções, são mais ferida que incisão, uma vez que elevam superficialmente e 
erroneamente zonas pontuais do território, como síntese e resolução deste 
mesmo território. É importante salientar que o território não se limita aos 
aspetos físicos que o determinam. O território também é feito de pessoas, 
de cultura, de tempo e de memória. 
    
O projeto proposto neste trabalho de dissertação pretende estudar e com-
preender o território enquanto construção de paisagem. A intervenção numa 
região específica e delimitada, através do desenho de infraestruturas, visa 

264  Ver http://www.cm-penacova.pt/pt/pages/percursospedestres

integração de percursos 
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melhorar a qualidade de vida daqueles que habitam estes lugares, recupe-
rando a antiga interação com o rio. Este projeto procura tornar visível os 
lugares deste sublime vale, revitalizando-os e interligando-os com os dife-
rentes núcleos habitacionais na (re)valorização e (re)visão das escalas de 
perceção da paisagem do rio Mondego.

O projeto nasce da ideia de que “o espaço público se sustem nas pegadas de 
um desejo ancestral de agregação, para a difusão e intercâmbio da cultura 
contemporânea, de maneira a que a pessoa não se sinta nele como um hós-
pede estranho, mas sim como uma parte ativa do mesmo.”265  Ao colocar a 
pessoa, entidade outro, como elemento integrante do projeto, pretende-se 
dar palco às múltiplas criações de paisagem.

“A paisagem não existe a priori, devemos sempre inventá-la, e o seu valor 
depende da capacidade de habitar o nosso olhar, de ativar aquela forma de 
complementar, de metamorfose da realidade, capaz de transformar o visível 
em história, projeto e destino.”266 

Contudo, quem projeta também inventa a paisagem, valorizando e hierar-
quizando determinados aspetos fulcrais na estratégia e desenho projetual. 
Neste caso, o estudo e interpretação da história do lugar, quer a sua memó-
ria quer a sua cultura, bem como os seus ambientes e atmosferas, represen-
taram um papel fundamental no ato criativo do projeto. O projeto nasce do 
lugar habitado pelo olhar: o rio e o seu reflexo que suspendem no tempo o 
som das toscas noras de madeira; o vento canalizado do vale que, sopran-
do, vai avivando as velas dos moinhos e das barcas serranas da memória; 
as reminiscentes construções de madeira que evocam técnicas e atividades 
outorgadas; a textura e as cores da pedra que se vão alterando com o passar 
dos dias; a presença marcante das formações rochosas que, amenizada pela 
palete de verdes e amarelos da vegetação, rivaliza com o betão; a vertica-

265  CIRIANI, Henri, “La pièce urbaine”, in CAPUTO, Paolo, La Arquitectura del Espacio 
Público: Formas del passado formas del presente, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de 
Andalucía, 2000, pág. 34.

266  FRANCIOSINI, Luigi, “Voci nel silenzio: paesaggio e memoria” in TAVARES DIAS, 
Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e perspetivas, 
Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; ESPAÇO E ME-
MÓRIA, 2017, pp.73 e 74.

princípio projetual

lugar



170

Memória, Tempo e Cultura

Luz, Cor e Textura

Percurso

Nó

Limite Escala 1: 20000

77. Mapeamento de paisagens

a. Barcas Serranas
b. Nora no rio Mondego
c. Ponte artesanal de madeira
d. Jangada de madeira
e. Moinho de vento em madeira
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h. Pequenos armazéns
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p. Fornos de cal
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r. Miradouro das alminhas
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v. Miradouro de Penacova
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y. Rio Mondego
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a. Barcas Serranas; b. Nora no rio Mondego; c. Ponte artesanal de 
madeira; d. Jangada de madeira; e. Moinho de vento em madeira; 
f. Quartzitos com fósseis; g. Madeira; h. Pequenos armazéns; i. Pe-
queno armazém; j. Ponte da praia fluvial; k. Viaduto na margem 
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Este; l. Viaduto na margem Oeste; m. Mergulhões; n. Percurso; o. Percurso; p. Fornos de cal; q. Livraria 
do Mondego; r. Miradouro das alminhas; s. Margem Este; t. Porto da Raiva; u. Penedo do Castro, v. 
Miradouro de Penacova; w. Rio Mondego; x. Rio Mondego; y. Rio Mondego
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lidade imponente dos quartzitos que, refletida na água, suaviza a rigidez 
do viaduto. Quanto maior é a aproximação, maior é o reconhecimento, e 
as múltiplas escalas adquirem uma coesão e uma dimensão própria do ob-
servador, do habitante – trata-se da paisagem. Tudo isto é lugar, tudo isto é 
projeto, tudo isto é arquitetura.

“O objeto do projeto é antes de tudo o seu próprio lugar, o seu lugar físico. 
(...) O projeto começa por fazer parte da história do lugar e, fazendo parte 
dela, reescreve-a. É esta a responsabilidade do projeto, a sua responsabili-
dade mais complexa. (...) E isto quer dizer que, mais do que sugerir ou ins-
pirar o nosso trabalho, na realidade o lugar ensina, exige e, algumas vezes, 
decide por nós.”267 

Efetivamente, após o estudo mais aprofundado sobre o território, a sua 
topografias e os lugares que o determinam, optou-se por fazer incidir o 
projeto na área que apresentava uma maior diversidade nestes mesmos pa-
râmetros. A zona eleita encontra-se delimitada pelo viaduto do Itinerário 
Principal da Beira Litoral e pelos lugares da Livraria do Mondego e do Mi-
radouro das Alminhas. Este local potencia a reflexão sobre o problema da 
paisagem, da integração territorial e da alteração da escala de perceção: por 
um lado, a variedade topográfica e morfológica do local escolhido permite 
desenvolver modelos e infraestruturas capazes de serem aplicados ao resto 
do território em estudo; por outro lado, e sendo que é neste mesmo local que 
se verifica a rotura do vale do rio Mondego, o estudo e proposta projetual 
ganham outra dimensão na procura da resolução de um problema real de 
interação de diferentes escalas.

O projeto pretende recuperar a escala perdida do vale do rio Mondego atra-
vés da definição clara de um limite, associado a um sistema de percursos 
e pontos nodais/miradouros, capazes de explicar o território e evidenciar a 
paisagem. A leitura atenta e experienciada do lugar permitiu compreender 
as necessidades deste, bem como possibilitou estabelecer, de forma asser-
tiva, os percursos e as zonas onde intervir. Os percursos incorporam, na 
sua génese, os caminhos existentes, marcados pela erosão da vegetação 
tateada pelo homem, articulando-os com infraestruturas de passagem, tam-

267 GRASSI, Giorgio, “La ricostruzione del luogo”, in Lótus, Milano, nº 74, 1972, p. 129.
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bém denominadas de passadiços, de modo a vencer desníveis, melhorando 
acessibilidades. Estas infraestruturas encontram-se apoiadas e vinculadas 
ao terreno e ao lugar onde se inserem, sendo que a sua volumetria procura 
escultoricamente a verticalidade e ritmo inerentes às formações dos quart-
zitos deste local. De facto, o desenho da guarda é pensado escultoricamente 
segundo a afirmação ritmada e simultaneamente permeável do eixo verti-
cal, procurando, assim, uma integração harmoniosa com o lugar. Contu-
do, a guarda, em certos casos, é suprimida, colocando os passadiços em 
comunhão e contacto direto com as múltiplas texturas do lugar, quer estas 
sejam naturais, quer sejam artificiais, como é o caso dos blocos de betão 
de suporte nas proximidades do pilar da margem nascente do viaduto. A 
necessidade de relacionar as duas margens do rio Mondego neste percurso 
pedonal introduz o tema da ponte como elemento simultaneamente perten-
cente e complementar às infraestruturas de passagem. A ponte é pensada e 
desenhada em prol do lugar, procurando devolver ao observador a escala 
do rio outrora vivida por quem o navegava. O desenho da ponte aproveita 
a estrutura do viaduto para se erguer, mas contorna alternadamente os seus 
pilares de modo a retirar importância e relevância ao viaduto na perceção da 
paisagem circundante. Estas infraestruturas de passagem ou infraestruturas 
ponte encontram-se associadas a pontos nodais, isto é, a zonas de paragem e 
de observação. Também denominadas de miradouros, estas zonas permitem 
dar espaço e tempo para o reconhecimento da paisagem, enaltecendo eixos 
visuais precisos e orientadores. Muitos destes miradouros já existiam, sen-
do que a intervenção proposta incide no melhoramento dos seus acessos e 
na hierarquização espacial, através de mobiliário público, de zonas de esta-
dia mais prolongada. Outros miradouros são criados de maneira a fortalecer 
a ideia de tornar visível a paisagem. O único edifício presente no projeto é, 
também, ele próprio um edifício miradouro. A decisão de incluir um edifí-
cio de caráter público no projeto prende-se ao facto de este se encontrar im-
plantado numa posição altaneira que remata um eixo viário secundário não 
concluído, articulando-o com o sistema de percursos criado. Efetivamente, 
este edifício-porta oferece ao observador uma visão mais abrangente do 
território, contribuindo, assim, para a construção de imagens, capazes de 
revelar a paisagem. 

ponte

nós
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“A imagem é aquilo que apresenta um certo complexo intelectual e emocio-
nal num determinado instante.”268 

Na elaboração deste projeto, o exercício de caracterização e sintetização do 
lugar, enquanto objeto de projeto, em imagens e sentidos, foi determinan-
te. Desde as primeiras visitas e revisitações ao lugar que a pedra local e a 
forte presença da madeira, quer na memória de tradições ancestrais, quer 
nos inúmeros ramos de árvores presentes na densa vegetação, se manifes-
taram como elementos fundamentais na leitura do território. Efetivamente, 
na pedra e no mais pequeno excerto de ramo de árvore encontra-se um 
mundo preenchido de diversos mundos. No caso da pedra, os seus poros as-
semelham-se a grutas, o seu perfil e textura lembram montanhas e penedos 
ravinados; no ramo, a vida renova-se, os seus anéis têm passado e presente, 
e a sua estrutura tem firmeza, potenciando o gesto futuro. No entanto, estes 
não falam, não se assumem gritando a sua particular participação no univer-
so, mas existem e são matéria: têm forma, escala e caráter. A sua aparente 
insignificância esconde a memória e identidade do seu território. A pedra e 
o ramo contrastam naturalmente com o celeste e a água que o reflete, mas 
provém da terra. A sua (re)visão, (re)construção e (re)interpretação tornam 
visível a paisagem como fala silenciosa que fala de.

O projeto proposto procura satisfazer as necessidades do lugar, tendo em 
consideração a intima relação com o contexto; é um projeto que, através 
de operações pontuais e precisas, pretende coser o território. Não se trata 
de ornamentar o lugar, mas sim de dar sentido ao mesmo, a fim de deixar 
transparecer a sua beleza, uma vez que, tal como Leon Batista Alberti de-
fende, “a beleza surge quando nela nada pode ser acrescentado, retirado ou 
alterado, a não ser para pior.”269  Este projeto procura, através da interven-
ção de caráter público, promover a integração de uma paisagem atualmente 
palimpséstica, guardada no esquecimento da memória. “O esquecimento 
torna-se como premissa de partida, para convertê-lo em argumento e ferra-

268 POUND, Ezra, “A few Dont’s by an Imaginist”, in  Poetry – A magazine of verse, volu-
me I, no. 6, Março de 1913, p.200.

269 ALBERTI, Leon Batista, On the art of building in ten books, Cambridge, The MIT 
Press, 1988.

imagem síntese
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menta de projeto.”270  De facto, este projeto procura acima de tudo contar 
uma história, tornar visível o profundo caráter narrativo inerente à comple-
xidade do lugar como herança, ou seja, da paisagem.
 
“Toda a paisagem resulta de processos lentos ou rápidos de transformação; 
todos, portanto, tornam-se portadores de valores, culturas e histórias. Mas a 
própria complexidade que (…) representa uma herança implica, por vezes, 
o cancelamento ou a mistificação de algumas narrativas.”271 

O projeto, apoiado pelo estudo, tem a tarefa de fazer emergir estas narra-
tivas do lugar, bem como os seus fragmentos, trazendo-os de volta para a 
uma realidade mais ampla. Há que inseri-los num sistema de relações, de 
modo a restaurar ou reinventar o seu significado. Tal como a História tem 
a tarefa de reunir e relacionar todos os diferentes elementos de acordo com 
um organismo unitário capaz conhecer e acolher outros desenvolvimentos e 
mudanças, o projeto deve dar sentido aos fragmentos do lugar, procurando 
uma visão unitária e coesa de paisagem.
“Se a paisagem, na sua complexidade quase impercetível, apresenta a me-
dida da vida, recuperar o que é fragmentário,dando-lhe legibilidade e siste-
matização, significa culmatar as lacunas, encontrando a chave para decifrar 
a sua linguagem [do projeto].”272 

270  ÁLVAREZ, Darío, “Paisajes contemporáneos de la desaparición” in TAVARES DIAS, 
Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua construção e (re)uso, reptos e perspetivas, 
Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar CULTURA; ESPAÇO E ME-
MÓRIA, 2017, pp. 29 e 30.

271 CASADEI, Cristina, “Progettare nel paesaggio archeologico” in ÁLVAREZ, Darío; Án-
gel, Miguel, Modelos de paisajes patrimoniales: estrategias de protección e intervención 
arquitetónica, Valadolid, LAB/PAP, 2017, p. 169.

272  Ibidem.

objetivo projetual
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Forma, materialidade 
e representação

“A arte de perceber a paisagem não reside em ver cada coisa ou todas as 
coisas e tentar memorizá-las. Em vez disso, da múltipla sucessão de im-
pressões, deve-se reter apenas aquilo que significativamente acrescenta 
informação e conhecimento ao lugar. A perceção deve ser guiada pela con-
sideração de aspetos bastante específicos. É importante que a visão seja um 
processo consciente. (…) A perceção é a visão consciente. A capacidade 
inata da perceção espacial (truques de perspetiva, efeitos de sombra, peque-
nas mudanças óticas e a riqueza da nossa experiência em relação à forma) 
provoca a reinterpretação automática e totalmente consciente de visões em 
representação de formas e situações.”273 

O projeto apresentado neste trabalho de dissertação nasce da proximidade 
com o lugar onde intervém. Ao procurar apreender a atmosfera da Livra-
ria do Mondego, após sucessivos levantamentos e (re)visitações do lugar, 
iniciou-se o processo de ficcionar a paisagem274 , extraindo parcelas da sua 
realidade em permanente construção. Quer a problematização, quer a solu-
ção proposta advém da perceção do lugar e da memória coletiva inerente a 
este. Deste modo, a solução formal, estrutural e consequente materialização 
resultam deste processo em constante movimento entre o eu, o espaço, o 
tempo, e a cultura que proporcionam o lugar.

A proposta projetual visa integrar o lugar da Livraria do Mondego no terri-
tório a que outrora pertencera silenciosamente; e é nesta postura silenciosa, 
amplamente informada, que o projeto procura emergir. O projeto não pro-
cura assumir-se como objeto em si, como elemento icónico numa paisagem 
já corrompida pelo homem, com a consequente rotura de escalas inerente 
ao impactante viaduto de betão; mas pretende ganhar raízes, autonomizar-
-se da imaginação ao erguer-se da Terra e da gente. 

273  CONZETT, Jürg, “On preception – The Cartography of Eduard Imhof” in MOSTAFA-
VI, Mohsen, Structure as space : engineering and architecture in the works of Jurg Conzett 
and His Partners, London, AA publications, 2006, p. 256. 

274  “São essas ficções, enquanto visões do mundo, que depois apreendem os factos em 
narrativas (incluindo as ditas científico/técnicas) sem as quais os factos são apenas listas 
infinitas de coisas e sujeitos a um sem fim de processos de escrutínio sobre a sua muita ou 
nula validade social – uma espécie de caos sem fim.”
 DOMINGUES, Álvaro, “Paisagens Transgénicas” in CARDOSO, Isabel Lopes, Paisagem 
e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, Dafne Editora, 2013, p.237.

paisagem
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Como já foi referido anteriormente, o projeto pretende dar continuidade aos 
percursos já existentes que propunham a (re)visão e (re)valorização da re-
gião de Penacova. Contudo, a definição clara do limite da intervenção, bem 
como a variedade morfológica que o terreno escolhido oferecia, permitiu 
desenvolver modelos de apropriação territorial passíveis de ser replicados 
no território em estudo, nomeadamente os passadiços, pontes e miradouros. 
Formalmente, todos estes elementos apresentam um discurso escultórico 
complementar ao lugar onde estão inseridos e apenas aparecem quando es-
tritamente necessários na resolução de problemas de acessibilidade. Porém, 
a consciencialização da sua materialização, através da observação atenta da 
natureza que estrutura o lugar, foi determinante. 

“A natureza não é forma, não é sentimento, não é prerrogativa. A natureza é 
a realidade última (…) para ver o mundo da arquitetura como o trivial e in-
cidente. Toda a estrutura – como a natureza – tem a sua própria lei inata.” 275

De facto, a escolha do material implicou, desde o início, uma estrutura pró-
pria associada a um princípio regulador e modelador do espaço. Tal não 
significa que a forma e volumetria dos diversos elementos que constituem o 
projeto tenham adquirido uma maior restrição no seu desenho; ou seja, que 
a plasticidade do projeto tenha estado, desde início, condicionada e aprisio-
nada por regras estruturais. A estrutura é definida “como a sequência das 
partes, que procedem de um princípio interno.”276  Este princípio é anterior 
à forma. O princípio intrínseco à especificação e determinação dos proble-
mas a resolver; à precisão no desenho das intervenções; e à escolha de um 
único material predominante capaz de, nas suas múltiplas texturas, cores e 
formas, introduzir variações e beleza ao projeto na sua diversidade unitária 
e agregadora. “Mas a beleza não é um propósito. Está fora da natureza das 
coisas; é uma consequência inerente ao princípio. Não pode ser colada ou 
pintada. Não é maquilhagem. Toda a natureza é bela porque toda a natureza 
é princípio. Nada na natureza é arbitrário. (…) O princípio é o senso irredu-

275  CALDWELL, Alfred, “Canyon Houses”, 1951, in BLASER, Werner, Architecture and 
Nature: The work of Alfred Caldweel, Basel, Birkhauser, 1984, p.108.

276  CALDWELL, Alfred, “The Structurist”, no 17/18, 1977/78, in BLASER, Werner, Ar-
chitecture and Nature: Ther work of Alfred Caldweel, Basel, Birkhauser, 1984, p.146
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tível das coisas. É a essência.”277  
A construção corrente da sociedade moderna, animada pela globalização 
industrial e pela divulgação e propaganda de novos materiais, afasta-se 
cada vez mais desta ideia de princípio. A arquitetura tende a ser ornamento 
e objeto no lugar, em vez de pertencer e participar no mesmo. Atualmen-
te, a escolha do método construtivo e dos respetivos materiais encontra-
-se dissociada de um pensamento arquitetónico, sendo uma seleção feita 
a posteriori; é uma escolha amplamente influenciada por aparentes vanta-
gens económicas e ecológicas, por falsos padrões de qualidade bem como 
por ideais de conforto dissimulados. A arquitetura passa a ser adornada de 
materiais que desrespeitam a memória e a cultura do lugar onde se encon-
tram. Para além disso, os avanços industriais tendem para a produção de 
materiais artificiais supostamente perfeitos e duradouros, desvinculando-se 
da elementaridade material e da sua dimensão temporal. Possivelmente, 
e tal como afirma Juhani Pallasmaa, “este receio de desgaste e envelheci-
mento encontra-se associado ao nosso medo da morte.”278  Segundo este 
autor, o homem tem a necessidade de se apropriar do tempo, domesticando 
a sua continuidade. Esta necessidade e carência também têm o seu reflexo 
na arquitetura contemporânea, nomeadamente na progressiva e crescente 
utilização de materiais genéricos e intemporais, despojados da sujidade 
das mãos.279 Efetivamente, na sociedade atual existe uma predileção por 
materiais intactos, despidos das marcas de uso ou do desgaste da entropia 
inerente à vida. Esta é uma realidade contranatura, uma vez os materiais do 
mundo natural admitem, na sua génese, a patine: marcas na superfície cau-
sadas pela erosão do tempo, que não só revestem e protegem os materiais, 
como também revelam e narram a história do lugar onde se encontram. 

Neste projeto, a materialização adquire dimensão e significado no lugar. A 
eleição da madeira, como material privilegiado na transposição e tradução 
de um pensamento para uma realidade à procura de exterior, provém da 
memória e cultura intrínseca ao território a intervir. De facto, esta escolha 

277  Ibidem.

278  PALLASMAA, Juhani,  Los ojos de la piel, Barcelona, Editorial Gustavo Gili SL, 2006, 
pp.31 e 32.

279  TANIZAKI, Junichiró, Elogio da sombra, Lisboa, coleção Arquitetura, Relógio d’água 
Editores, 2008, pp.25 e 26.
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não se prende apenas com a tradição ancestral das barcas serranas que ba-
nhavam o Mondego e que transportavam lenha. O fascínio pelo silêncio das 
construções anónimas em madeira neste território também influenciaram 
esta decisão. A consonância e harmonia com o local onde estas estruturas 
artesanais se implantam seduziu e criou razão na materialização do projeto. 
Por outro lado, a madeira era o material que, pela sua abundância local, pela 
sua repetição e verticalidade, enaltecia a exuberância e a singularidade da 
pedra, dos quartzitos da Livraria do Mondego.

“Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade 
desta intervenção é crucial que se consiga equipar o novo com característi-
cas que entrem numa relação de tensão significativa com o existente. Para 
o novo poder encontrar o seu lugar, precisa, primeiro de nos estimular para 
ver o existente de uma nova maneira. Lança-se uma pedra na água. A areia 
agita-se e volta a assentar. O distúrbio foi necessário. A pedra encontra o 
seu lugar. Mas o lago já não é mesmo.”280 

Na realidade, e apesar de pontual, a presença dos novos elementos propos-
tos neste território cria resistência e tensão na relação com o lugar. Esta 
resistência e tensão é verificada, neste caso, através da aceitação e con-
cordância com o lugar e as condições onde o projeto se implanta. Embora 
os passadiços, a ponte e os miradouros introduzam uma nova dimensão e 
sentido ao lugar onde se inserem, apresentando-se, numa primeira instân-
cia, como elementos que contrastam com o ambiente natural que os rodeia, 
são desenhados e pensados de forma a estabelecer um diálogo de familia-
rização com este. Estas infraestruturas que se designam a coser os múlti-
plos fragmentos do território, não procuram a contextualização, verificada 
na integração e repetição de arquétipos de linguagem arquitetónica, mas 
pretendem, através da reinterpretação dos materiais e das formas do lugar, 
evocar culturas e memórias palimpsésticas.

Os passadiços são projetados como estruturas leves e singelas, que pousam 
no terreno, movimentando-se ao som das ondulações do mesmo; são ele-
mentos esculpidos juntamente com o terreno. A sua estrutura é maioritaria-
mente constituída por elementos de madeira maciça tratada, com a exceção 

280  ZUMTHOR, Peter, “Paisagens Completadas”, in Pensar la Arquitectura, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2014, p.9.
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dos elementos estruturais ocultos que são constituídos por vigas de madeira 
lamelada e colada, de maneira a aumentar a resistência e estabilidade do 
conjunto. No desenho dos passadiços, bem como na ponte, a guarda adquire 
particular importância e relevância, ao ser o único elemento que confere 
tridimensionalidade a estas peças arquitetónicas. Efetivamente, a guarda 
introduz verticalidade na leitura do alçado destas infraestruturas. Esta ver-
ticalidade é procurada intencionalmente, de modo a aludir à estratificação 
dos livros quartzíticos dispostos ao longo das colinas que acompanham o 
rio Mondego. A guarda é delineada através de tábuas de madeira maciça, 
fixas perpendicularmente à estrutura do pavimento do passadiço, e dispos-
tas de forma regular e equidistantes. As proporções destas tábuas e as suas 
múltiplas texturas, conferidas pelo material único que é a madeira, remetem 
igualmente para uma memória e cultura local, havendo um paralelismo na 
relação de escala com as antigas estruturas em estacaria de madeira usa-
das na agricultura. Este ritmo constante e aparentemente rígido é adoçado 
ao acompanhar escultoricamente a melodia e as reverberações do terreno. 
De facto, e dependendo da distância e do ponto de vista do observador, o 
mesmo elemento da guarda apresenta-se mais ou menos ritmado, mais ou 
menos opaco, mas sempre denunciando o eixo vertical caracterizador do 
lugar. Esta procura formal de uma linguagem muito própria nem sempre se 
coaduna com as necessidades de manutenção, de durabilidade e segurança 
implícita ao material utilizado. De modo a conciliar todos estes fatores com 
a linguagem procurada, são introduzidos elementos metálicos na estrutura 
dos passadiços. A combinação destes dois materiais possibilita uma maior 
rigidez ao conjunto dos passadiços. Porém, e tendo consciência de algumas 
normas a assegurar quando se utiliza madeira em espaços públicos, talvez 
houvesse a necessidade de repensar o desenho dos passadiços, assumindo 
uma maior preponderância dos elementos metálicos. Contudo, apesar do 
reconhecimento de que o arquiteto deve estar constantemente recetivo a no-
vas diretrizes e condicionantes a propõe satisfazer, o trabalho de dissertação 
move-se segundo um âmbito de investigação. De facto, este projeto surge 
na consequência de uma investigação sobre as questões do lugar, da memó-
ria, visando ambientes e atmosferas na sua materialização e estruturação, 
distanciando-se de uma possível construção real.

A ponte também é estruturada de igual modo, sendo que o desenho da guar-
da é o mesmo, a fim de conferir uma leitura contínua e unitária a todo o 
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conjunto. No entanto, o projeto da ponte implicou outro tipo de particulari-
dades e cuidados de desenho, nomeadamente porque já existia uma infraes-
trutura ponte no lugar de intervenção. O viaduto do IP3, localizado na área 
de intervenção, é apenas uma ponte rodoviária, em betão armado, que faz 
parte do itinerário principal que liga Figueira da Foz com a fronteira de Vila 
Verde da Raia, passando por Coimbra e Viseu. “A riqueza do significado 
de ponte que deveria estar subjacente ao seu desenho, tem sido substituída 
por uma culturalmente pobre prática de auto-estrada-ponte, que tem intro-
duzido a imagem de estrada com andas em todo o território nacional.”281  O 
viaduto da IP3 não é, por isso, uma ponte, já que não representa uma porta 
no acesso à vila de Penacova; é um não lugar no tempo acelerado inerente 
à sua passagem. Para além disso, a sua escala e o seu desenho em nada têm 
a ver com o belíssimo vale que atravessa, rompendo completamente o livre 
curso de água na fluência paisagística.

A ponte pedonal estrutura-se segundo o viaduto existente, de modo a que, 
quando percorrida, a presença do viaduto na paisagem seja praticamente 
anulada. Para além disso, esta ponte é projetada de modo a requalificar esta 
autoestrada com andas, utilizando os próprios pilares do viaduto como ele-
mentos de suporte; a ponte pedonal não introduz uma nova barreira no cur-
so do rio, mas encontra-se integrada no viaduto que se propõe a ser ponte. 
Este conceito implicou repensar o desenho da ponte pedonal. Desde o início 
que o desenho da ponte pedonal procurava contornar os pilares do viaduto 
por lados opostos, de modo a introduzir dinâmica ao percurso, valorizando 
diferentes pontos de vista. No entanto, se o apoio nos pilares do viaduto fos-
se constituído unicamente por uma viga transversal à ponte e por escoras, 
provavelmente o desenho da ponte teria de ser espelhado junto aos apoios, 
de modo a diminuir os momentos e movimentos introduzidos com a presen-
ça desta nova estrutura pedonal. Para evitar que o desenho da ponte abra-
çasse os pilares, mantendo a ideia inicial, optou-se por encamisar os pilares, 
criando plataformas de apoio mais sólidas. Contudo, outro problema se co-
locava: era necessário vencer um vão de 48 metros, sendo impossível que 
a sua resolução se estruturasse à semelhança dos passadiços. Novamente 

281  BARATA FERNANDES, Francisco, “O Douro: frentes de arquitetura, de paisagem e 
património” in TAVARES DIAS, Lino, ALARCÃO, Pedro, Paisagem Antiga, sua constru-
ção e (re)uso, reptos e perspetivas, Porto, CITCEM – Centro de Investigação Transdiscipli-
nar CULTURA; ESPAÇO E MEMÓRIA, 2017, p.50.
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optou-se por recorrer a elementos metálicos que, juntamente com a madei-
ra, corroborassem para a linguagem e narrativa pretendidas. Com o avançar 
do trabalho, e após efetuados os cálculos de pré dimensionamento das vigas 
metálicas para a ponte, verificou-se que a altura mínima destas seria 2,40m. 
Com o estudo da proporção dos alçados, concluiu-se que o mais acertado 
seria optar por uma solução mais elegante, onde estes 2,40m seriam praticá-
veis, ou seja, a ponte passaria a ser constituída por uma estrutura em treliça, 
onde o banzo inferior apresentaria uma espessura considerável, sendo que 
o banzo superior, os montantes e as diagonais apresentariam uma maior 
esbelteza no desenho. Esta treliça não foi pensada somente em prol da fun-
cionalidade estrutural da ponte. O seu desenho envolve o percurso pedonal 
em madeira, criando algum afastamento. A treliça é pensada como uma 
redoma estrutural que protege, intocável, o percurso, a ponte.

“A ponte pende com leveza e força sobre o rio. A ponte não liga apenas 
margens previamente existentes. É somente na travessia da ponte que as 
margens surgem como margens.(…) A ponte reúne, integrando a terra como 
paisagem em torno do rio.”282 

O princípio inerente à existência de uma ponte neste projeto não teve so-
mente uma origem funcional, ao permitir ligar as duas margens. Esta é de-
senhada e implantada segundo a estrutura do viaduto existente, de maneira 
a dar-lhe outro significado e dimensão, integrando-o no território. A ponte 
pedonal, ao ser projetada no mesmo local do viaduto, a uma cota mais baixa 
e em contacto com o rio, propõe reestabelecer as perspetivas experiencia-
das nas antigas barcas serranas, suprimindo, assim, a presença massiva da 
estrutura viária de betão. Com a escolha da sua localização e da sua forma, 
associada aos caminhos existentes, procurou-se recuperar uma escala per-
dida na poética do atravessamento deste vale único, sendo também ela não 
só um percurso, mas um nó, um centro, um lugar.

Os miradouros presentes neste projeto de dissertação pertencem a duas or-
dens distintas de intervenção: a reabilitação e revalorização dos miradou-
ros e fragmentos existentes, e as novas estruturas miradouro. Como já foi 
referido anteriormente, o projeto dos miradouros existentes, como é o caso 

282  HEIDEGGER, Martin, CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR, Madrid, La Oficina, 2015, 
p.25.
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do Miradouro das Alminhas e do Miradouro da Gruta, presente nas forma-
ções rochosas da margem poente do rio, insere-se no âmbito da definição, 
através de mobiliário público, de zonas de estadia. Nestes miradouros, os 
bancos em madeira procuram hierarquizar e (re)ordenar os lugares, incu-
tindo-lhes uma maior importância. Por questões de segurança, os acessos 
a ambos tiveram de ser repensados. Usufruindo das suas qualidades escul-
tóricas, as escadas de acesso a estes miradouros passaram a adquirir uma 
guarda idêntica à que desenha todo o conjunto do projeto proposto. Os no-
vos miradouros, ou belvederes, apropriam-se ou criam novas plataformas 
esculpidas de acordo com a topografia local. Estas plataformas, associadas 
a mobiliário público e a elementos vegetais de sombreamento, possibilitam 
criar outras dinâmicas e tempos ao sistema de percursos. Todos os elemen-
tos que participam dos miradouros, procuram direcionar o olhar do obser-
vador, evidenciando novos horizontes. Dentro desta categoria dos novos 
miradouros projetados, formalmente esculpido de acordo com plataformas 
estratificadas pertencentes ao terreno, encontra-se um único edifício.

O edifício projetado, também ele com programa de caráter público e desti-
nado à reunião da comunidade, visa resolver o desenho de um eixo viário 
secundário não concluído, articulando-o com o sistema de percursos criado. 
Para além disso, a sua implantação altaneira oferece ao observador uma 
nova visão do território em estudo. O edifício desenvolve-se ao longo da 
encosta, sendo que a sua volumetria acompanha a pendente do terreno e 
reinterpreta os recuos e avanços das formações rochosas.  Este edifício, 
bem como o seu programa, desenvolve-se de acordo com três plataformas: 
uma plataforma viária e de estacionamento, que regula a cércea máxima do 
edifício; a plataforma de chegada dos diversos percursos e de consequente 
entrada no edifício; e a plataforma miradouro, já dentro do próprio edifício. 
O programa enquadra-se na área da restauração, uma vez que na região em 
estudo, os restaurantes e cafés concentram-se na margem oposta do rio, na 
vila de Penacova. O edifício inclui dois grandes espaços de permanência, 
com entrada secundária própria; uma zona técnica e de arrumos; uma zona 
de serviços que serve simultaneamente o edifício como todo o sistema de 
percursos; e uma cozinha. Estes espaços são determinados segundo o prin-
cípio introduzido por Adolf Loss, o Raumplan. 

O Raumplan, cuja tradução é plano do espaço, foi o termo encontrado para 
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sintetizar a complexidade espacial da arquitetura de Adolf Loos. Este termo 
não traduz, por isso, um procedimento operacional ou um método proje-
tual a priori e aplicável a outras obras; trata-se de um complexo conjunto 
de premissas que determina o projeto em causa. O Raumplan implica um 
pensamento arquitetónico na sua tridimensionalidade, conciliando simul-
taneamente planta, corte e alçado; volumetria e espacialidade; ambientes 
e atmosferas. Os diferentes espaços eram hierarquizados na sua forma e 
atmosfera, correspondendo de forma precisa à função que desempenhavam. 
O espaço interior era modelado plasticamente de acordo com a experiência 
e o movimento do habitar; era um conjunto de espaços contínuos e contí-
guos, que, ao diferir nas dimensões e cotas, desenhava o seu uso e simbo-
lismo. Para Adolf Loos, o Raumlpan não era passível de ser traduzido e 
transmitido no plano bidimensional de uma imagem fotográfica, pois esta 
esvaziava o sentido de e do espaço em observação.283 

“(…)Estou só no mundo. Ver é estar distante. Ver claro é parar. Analisar é 
ser estrangeiro.” 284

Bernardo Soares

O espaço, segundo o termo Raumplan, é pensado e só ganha sentido em 
função de quem o vive e apreende, segundo a escala humana da experiên-
cia. Sendo assim, o Raumplan é caracterizado, pela enorme riqueza e va-
riedade espacial, pelas suas atmosferas e ambientes singulares, bem como 
pela distribuição e organização programática exímia. De acordo com este 
princípio, “o importante é procurar agarrar tudo na mão e estar em relação 
com tudo.”285 

O edifício proposto, embora apresente uma forma algo irregular, na combi-

283  “Eu digo, no entanto: uma boa construção, quando renderizada através de uma imagem 
numa superfície plana, não faz impressão. Eu estou mais orgulhoso do fato de que os inte-
riores que eu criei serem totalmente sem efeito quando fotografados, e que os habitantes das 
minhas obras não consigam reconhecer as suas próprias casas numa imagem fotográfica.”

LOOS, Adolf in RISSELADA, Max,  Raumplan versus Plan Libre : Adolf Loos and Le 
Corbusier, Rotterdam, 010 Publishers, 2008, p.8.

284  SOARES, Bernardo, Livro do Desassossego, Vol.II, Lisboa, Ática, 1982, p. 435.

285  SIZA, Álvaro, 01 textos (ed.: Carlos Morais). Porto: Civilização editora, 2009, p.145.
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nação de diversas direções, tem uma geometria bastante definida, quer em 
corte, quer em planta, em prol dos ambientes e atmosferas que se pretendem 
criar. Em planta, os volumes que acompanham os avanços e recuos das 
formações rochosas destinam-se a zonas de permanência, sendo que a res-
tante volumetria encontra-se associada a zonas técnicas e de circulação. Em 
corte, no edifício proposto, é através da alteração de cotas, que estes dois 
espaços são definidos e hierarquizados funcionalmente: o primeiro espaço, 
junto à entrada, destina-se à cafetaria, podendo adaptar-se a outro tipo de 
funções, nomeadamente, um espaço destinado a exposições; e um segundo 
espaço, mais recolhido e abrigado, associado ao restaurante. O espaço des-
tinado à cafetaria evoca relações de proximidade com a envolvente, uma 
vez que as janelas focam texturas e detalhes exteriores, dada a proximidade 
com a vegetação e com os quartzitos. O segundo espaço de restauração, 
mais estável, promove a estadia e, como tal, encontra-se articulado com a 
plataforma de miradouro de explanada exterior. Os seus vãos e aberturas 
enfatizam e direcionam perspetivas, oferecendo novos pontos de vista so-
bre o vale do rio Mondego.
 
Neste caso, a madeira também é o material de eleição na estruturação e ma-
terialização do edifício. O edifício é praticamente construído em madeira, à 
exceção de dois muros de suporte. Esta escolha não só se depreende através 
das relações culturais do lugar, bem como foi equacionada considerando 
que, em último recurso, com as migrações e fluxos temporais, o edifício se 
possa reduzir a plataformas de espaço público. Efetivamente, ao ser cons-
tituído em madeira, material facilmente reciclável e reutilizável, este edifí-
cio, em situação de falência, seria facilmente convertido em espaço público 
ou até mesmo natural. 

O edifício, como já foi anteriormente mencionado, é implantado sobre o 
terreno, criando sucessivas plataformas que acompanham a sua pendente. 
Contudo, e de modo a rematar o eixo viário existente com uma plataforma 
miradouro destinada, também, a estacionamento, foi necessário considerar 
uma terraplanagem. Desta forma, existem dois muros de suporte em betão 
armado, pensados de modo a que a cofragem de madeira constituída por 
tábuas verticais se mantivesse, não utilizando nenhum descofrante na sua 
construção. O edifício é projetado segundo uma estrutura em Platform-Fra-
me, onde todos os elementos verticais são estruturais e têm a altura de um 
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103.  Render do interior do edi-
fício
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piso. Neste sistema construtivo, tanto as paredes como as lajes do edifício 
são constituídas por plataformas. A plataforma que constitui uma parede é 
formada pela armação de montantes e travessas, sendo a plataforma da laje 
constituída por vigas sob o revestimento. A escolha desta técnica construti-
va é intencional, uma vez que possibilita transpor para o edifício o ritmo e 
geometrias que estruturam o lugar. De facto, as vigas que estruturam a co-
bertura encontram-se bastante presentes no interior, enfatizando a direção 
predominante das formações quartzíticas da Livraria do Mondego. Neste 
projeto procurou-se que a madeira, enquanto matéria e material, tivesse 
uma presença determinante, quer no exterior, quer na espacialidade interior, 
à exceção das zonas técnicas, que implicam outros revestimentos a nível 
de segurança e de higienização. No interior, quer o soalho do pavimento, 
quer as vigas, foram pensadas com uma madeira de tonalidade mais escura 
e mais texturada; enquanto que, antiteticamente, se pretendia que o forro 
que reveste as paredes e o teto fosse de uma madeira mais clara e menos 
texturada. Sendo assim, e após a análise e estudo de diferentes madeiras, 
das suas qualidades mecânicas e estéticas, optou-se pela utilização de ma-
deira de pinho devidamente envelhecida e escurecida, para o pavimento e 
vigas, e de madeira de bétula, para as paredes e teto. Os planos horizontais, 
ao apresentarem maior contraste e uma tonalidade mais escura, direcionam 
o olhar para os planos verticais e para as aberturas neste existentes. A luz 
pretende que seja docemente refletida pelos planos verticais. O revestimen-
to exterior encontra-se associado ao desenho das guardas dos passadiços, 
na medida em que também é procurada uma linguagem e leitura vertical. 
Este revestimento é pensado e projetado através de tábuas de dimensões e 
profundidades diversas, podendo utilizar madeira reciclada local para a sua 
elaboração. A cobertura do edifício, por questões de impermeabilização, é 
constituída por uma cobertura invertida e é coberta com godo, aproximan-
do-se do material da plataforma de estacionamento que lhe é contígua. Os 
vãos existentes neste projeto são pensados como negativos esculpidos da 
grande massa de madeira, reforçando e enaltecendo a matéria em questão.

ambientes e atmosferas
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104.  Fotografias da maquete
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“Ao fazer um projeto entro em pânico; isso é bom, pode ser um método. 
Primeiro, o pânico. Segundo, conquistar o pânico com trabalho. Terceiro, 
encontrar formas de resolver as dúvidas.”286 

Este projeto de dissertação surge no pânico de estudar, investigar e com-
preender a paisagem e tudo aquilo que ela implica. 

A paisagem surge quando ficcionamos o lugar. A arquitetura surge na leitu-
ra e interpretação do lugar, com os seus ambientes e atmosferas repletos de 
texturas e histórias, bem como com as suas múltiplas escalas e dimensões 
na relação com os seus intervenientes.

Na natureza, as condições de entropia e ordem, aparentemente antagóni-
cas, coexistem e são complementares. No lugar, a arquitetura deve procurar 
enquadrar o caos aparente através da subtil organização e hierarquização 
espacial. Na arquitetura, a experiência e fruição espacial conotam o lugar 
de paisagens, fixando-o no imaginário e memória de quem nele participa. 
Através das sensações retêm-se imagens, constroem-se ideias, e surge a 
paisagem como a chave que permite decifrar o significado do lugar.

O projeto desenha-se no diálogo entre lugar, escala, forma, material e fun-
ção. As múltiplas combinações destas variáveis introduzem diferentes te-
mas e sentidos ao projeto. Contudo, é na procura de um estreito equilíbrio, 
na interdependência destes elementos, que a ideia se torna palpável.

Com o intuito de fortalecer a relação com o território, a proposta projetual 
foi delineada com elemento integrante no lugar, capaz de potenciar sensa-
ções e memórias, tornando visível a paisagem outrora esquecida. De facto, 
o projeto, enquanto espaço entre a teoria e a prática, não procura reproduzir 
o visível, mas sim tornar visível, uma vez que “a beleza tem o privilégio de 
ser completamente visível.”287 

286  SOUTO DE MOURA, Eduardo in S. DUSHKES, Laura, Palabra de arquitecto - Citas, 
ocurrencias y píldoras de sabiduría, Barcelona, Gustavo Gili, 2016, p.21.

287  ZAMBRANO, Maria, A metáfora do coração e outros escritos, Lisboa, Assírio e Al-
vim, 1993, p. 98. 
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Fig.21 - Memory, René Magritte, 1948, disponível em https://www.wikiart.
org/en/rene-magritte/memory-1948 

Fig. 22 – A persistência da memória, Salvador Dali, 1931, disponível em ht-
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Fig. 26 – Escadas de acesso ao terraço da Casa-Estúdio, Luis Barragán, 
disponível em https://www.archdaily.com.br/br/01-55615/classicos-da-ar-
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Fig.30 – Territory, René Magritte, 1957, disponível em https://www.wi-
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www.kere-architecture.com/projects/primary-school-gando/ 
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www.kere-architecture.com/projects/primary-school-gando/ 

Fig. 33 – Cabanas africanas, disponível em https://senegalbyp.wordpress.
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Fig.34 – Pavilhão Serpentine, Francis Kéré, disponível em http://www.ke-
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Fig. 35 – Bancos ZIBA stool, Francis Kéré, disponível em http://www.ke-
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disponível em https://www.dezeen.com/2017/06/02/peter-zumthor-stilted-
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briga, Porto, Faup, 2009, p. 132.
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nível em http://www.platdujour.com.br/centre-pompidou/
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1967, p. 17.
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Fig. 62 – Acrópole, Le Corbusier, disponível em https://muromaestro.wor-
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da cidade, Lisboa, Edições 70, 1999, p.45.

Fig. 65 – Esquiço de Florença da autora, em 19/2/ 2018

Fig. 66 - Guggenheim de Bilbao, Frank Ghery, disponível em https://www.
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Fig. 67 - Guggenheim de Bilbao, Frank Ghery, disponível em https://www.
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Fig. 68 – Fotografia da autora, 3/1/2015.

Fig. 69 – Quartzitos da Livraria do Mondego, fotografia pessoal, 24/2/2018.

Fig. 70 – John O’Conner, Reflexos, aguarela, presente no livro O’CON-
NOR, John, seleção de textos PAÇO D’ARCOS, Maria do Carmo, Can-
ção do Mondego: aguarelas e desenhos, Lisboa, Atelier de Artes do Bairro, 
2009, p.25.

Fig. 71 – John O’Conner, Crepúsculo, aguarela, presente no livro O’CON-
NOR, John, seleção de textos PAÇO D’ARCOS, Maria do Carmo, Can-
ção do Mondego: aguarelas e desenhos, Lisboa, Atelier de Artes do Bairro, 
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soal, 22/3/2018.

Fig.73 – Transporte de madeira para Coimbra, presente no livro MARTINS, 
Alfredo Fernandes, O esforço do homem na bacia do Mondego, Coimbra, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 1940, p.91.
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Fig. 75 – Porto da Raiva, fotografia pessoal, 26/2/2018.
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Fig. 76 – John O’Conner, Salgueiros, aguarela, presente no livro O’CON-
NOR, John, seleção de textos PAÇO D’ARCOS, Maria do Carmo, Can-
ção do Mondego: aguarelas e desenhos, Lisboa, Atelier de Artes do Bairro, 
2009, p.33.
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a. Barcas Serranas, presente no livro MARTINS, Alfredo Fernandes, O es-
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nacova.
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h. Pequenos armazéns em madeira, fotografia da autora, 24/2/2018.

i. Pequenos armazéns em madeira, fotografia da autora, 24/2/2018.

j. Ponte da praia fluvial, fotografia da autora, 26/2/2018.
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l. Viaduto na margem Oeste, fotografia da autora, 26/2/2018.
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t. Margem Oeste, fotografia da autora, 26/2/2018.
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Fig. 81 – Esquiços da autora do Miradouro das Alminhas, 26/2/2018.

Fig. 82 – Esquiço da autora do viaduto a Norte, 29/2/2018.

Fig. 83 – Esquiço da autora do viaduto a Sul, 29/2/2018.
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231
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His Partners, London, AA publications, 2006, p.94.
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Fig. 100 – Esquiços da autora sobre o edifício.

Fig. 101 – Esquiços da autora sobre a estrutura do edifício.
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Fig. 104 –  Fotografias da maquete.




