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Notas
 

Por decisão da autora, a presente dissertação foi escrita ao abrigo do acordo ortográfico anterior ao 
actualmente vigente.

Todas as citações em português foram transcritas conforme o acordo ortográfico utilizado na res-
pectiva edição.

Todas as citações em língua estrangeira foram traduzidas livremente para português pela autora.





Num mundo em constante mudança, a tendência é que se percam os 
elementos que nos ligam ao passado. O crescente ritmo de transformação 
urbana a que se tem assistido, tem conduzido, inevitavelmente, a uma glo-
balização que tende a fazer desaparecer os valores de uma identidade co-
lectiva. São as qualidades particulares e definidoras de cada território que 
devem ser objecto de um esforço de preservação, não apenas no sentido de 
conservação, mas acima de tudo, de [re]interpretação.

Como agir perante esta circunstância? Como preservar e reintroduzir estes valores num 
território em transformação?

Procuramos uma arquitectura do comum no nosso quotidiano, que constitua 
um dos principais factores de individualização da paisagem e da vivência 
urbana daquela que é a nossa cidade, o Funchal. Principiamos a cons-
trução de uma base metodológica de leitura e análise destes fragmentos 
relevantes da identidade cultural do território. Se esta acção denuncia uma 
posição que procura defender um fazer-cidade que acolhe e que possibilita, 
mostra-se pertinente, para isto, evocar uma arquitectura que se liberte das 
condicionantes formais e que permita a sua adaptação. Fazer com que o 
futuro da sua prática dependa, essencialmente, de princípios de continui-
dade. 

Esta manifestação evoca o desejo de, recorrendo ao passado, equacionar-
mos a construção do futuro. Este horizonte aparentemente infinito. Esta 
linha difusa, mas concreta, que define uma periferia incerta que deverá 
tomar sentido enquanto plataforma onde a vida, no seu dia-a-dia, poderá 
acontecer, afirmando assim, a nossa convicção sobre a extensão simbólica 
de habitar um lugar no mundo. 
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In a constantly changing world, the tendency is to lose the elements that 
connect us to the past. The growing pace of  urban transformation we have 
been witnessing, has inevitably led to a globalization that tends to erase 
the values   of  a collective identity. It is the particular and defining qualities 
of  each territory that must be the object of  a preservation effort, not only 
in the sense of  conservation but above all in the sense of  reinterpretation. 

How to act in this circumstance? How to preserve and reintroduce these values   in a 
changing territory?

We seek for an architecture of  the common in our daily life that constitutes 
some of  the main factors of  individualization of  the landscape and the 
urban experience of  our city, Funchal. We began to build a methodological 
basis for reading and analyzing these relevant fragments of  the territory’s 
cultural identity. If  this action denounces a position that seeks to defend 
a way of  making-city that welcomes and makes possible, it is pertinent to 
evoke an architecture that frees itself  from formal constrainings and allows 
its adaptation. Make the future of  its practice essentially dependent of  
principles of  continuity.

This manifestation evokes the desire to, using the past, equate the cons-
truction of  the future. This apparent infinite horizon. This diffuse but con-
crete line that defines an uncertain periphery that must gain sense as a 
platform where life may happen, day-by-day, thus affirming our conviction 
about the symbolic extension of  inhabiting a place in the world.
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“A errância, a peregrinação em direcção ao que é digno de ser questionado, não é aventura e sim 
voltar-a-casa.”

George Steiner in Heidegger
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“É função da história conhecer a existência das manifestações do homem e determinar 
as possíveis constantes que essa existência apresente. É função necessária e indispensá-
vel que justifica todo o interesse do conhecimento do passado pelo contributo que pode 

trazer para o presente.” [ 1 ]

A vontade de [re]aprender e [re]conhecer elementos identitários da re-
gião onde nascemos constitui o pretexto, na presente dissertação, para se 
comunicar um modo de entender e de praticar arquitectura. Nesta via-
gem de regresso a casa, caminhamos com um olhar renovado, intuitivo e 
informado, orientado não só pela relação pessoal que estabelecemos com 
o sítio, mas também por uma formação que, desde o seu início, procurou 
alertar para importância do lugar enquanto razão da ação. A cidade do 
Funchal, inscrita na costa Sul da Ilha da Madeira, torna-se assim no nosso 
laboratório de experimentação — à semelhança do que já havia sido no período 
das colonizações portuguesas[ 2 ] — mas para conhecê-la no seu todo, na 
sua essência, não basta observá-la, é necessário ir ao seu encontro, percor-
rê-la, senti-la e vivê-la. 

O Funchal guarda em si heranças de uma condição de insularidade as-
sociada às mitologias da saudade, da melancolia, da monotonia e do iso-
lamento. Moldada por uma vontade colectiva, a sua paisagem conjuga 
a complexidade dos elementos que a constituem num diálogo simbiótico 
entre natureza e arquitectura, potenciando um imaginário singular que, 
ao longo dos séculos, foi transportado para além dos seus limites físicos. 
Percorrêmo-la ao encontro das virtuosidades que a sua arquitectura nos 
poderia oferecer e pelo caminho fomos confrontados com exemplos de 
uma arquitectura com particularidades próprias, conferidas pela mundivi-
dência de quem nasceu com o mar como vasto limite. 

São exemplo expressivo disso as estruturas de contemplação [ou estrutu-
ras-mirante] nas suas mais variadas formas — miradouros, casas-de-prazer 
ou torres avista-navios. Estruturas públicas e privadas que, apesar de muito 
distintas morfologicamente, partilham um carácter comum de intimida-
de e harmonia com a natureza. São lugares de simplicidade, de emoção, 
quase transcendentais, que convocam uma experiência sensorial pautada. 
Construídas de forma dispersa e estratégica pelo território, permitem ao 
homem insular a experiência de momentos de calma e tranquilidade bem 
como o desfrute de pontos perspéticos de grande interesse, quase sempre 
com o mar como pano de fundo. Esta actividade, plena de alma, era — e 
continua a ser, porque como afirma Fernando Távora, “o mar nunca can-

1 TÁVORA, Fernando, Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo: a lição das cons-
tantes, FAUP Publicações, 1993, Pág.7.
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sou de ser visto”[ 3 ] — uma forma de escapar ao tédio e à monotonia de 
uma vida condicionada pelas limitações físicas de uma ilha. 

A narrativa que estes elementos imprimem no território oferece uma 
[nova] visão sobre a paisagem, um [novo] modo de a percebermos e de nos 
envolvermos nela, e potencia a criação de uma identidade colectiva capaz 
de modificar a relação espacial do homem com o seu contexto. Neste senti-
do, a arquitectura assume-se como uma ferramenta real que constrói uma 
atmosfera relacionada não só com o objecto arquitectónico mas também 
com a circunstância física da paisagem e com o diálogo dinâmico resultan-
te da participação sensorial, perceptiva e emocional do corpo no espaço. 

Estes fragmentos[ 4 ] de arquitectura madeirense são um “contributo va-
lioso na humanização da paisagem e constituem um elo de ligação entre 
o homem e a natureza”[ 5 ]. Reconhecemos neles um “conjunto de quali-
dades que poderão contribuir para a manutenção da paisagem cultural 
deste território”[ 6 ], e é na procura de o fazer que propomos um conjunto 
de possíveis acções transformadoras da cidade, que contribuam “para a 
fixação de referências colectivas que edifiquem as formas na nossa história 
actual e as formas de uma cidade em crescimento que já vai sendo difícil 
identificar.”[ 7 ]

Identificamos os espaços, as formas e sobretudo a essência destas ar-
quitecturas para se principiar perspectivas de preservação, salvaguarda e 
reintrodução num contexto contemporâneo, um exercício que culmina no 
ensaio de um percurso-mirante, uma nova existência que toma como refe-
rência as antigas e imprime na cidade um novo momento de aproximação 
entre o corpo e a natureza, fazendo cruzar um lugar geográfico com a sua 
história e cultura. Este exercício projectual, mais do que se afirmar como 
uma hipótese de intervenção, atenta ser um principiar de discussão sobre 
o papel dos mirantes na paisagem urbana do Funchal e fomentar a discus-

3 TÁVORA, Fernando, “Memória Descritiva e Justificativa”, in CODA - Casa sobre o Mar, Porto: 
FBAUP, 1952, Pág. 3. 

4 Alusão a Gonçalo M. Tavares que nos explica que um fragmento é “pela sua natureza, um 
ponto onde se inicia; um fragmento nunca termina, mas é raro um fragmento não começar algo. 
Poderemos dizer que o fragmento é uma máquina de produzir inícios, uma máquina de linguagem, 
das formas de utilizar linguagem, que produz começos — pois tal é a sua natureza.” TAVARES, 
Gonçalo M., Atlas do Corpo e da Imaginação, Alfragide: Editorial Caminho, 2013, Pág. 41.

5 MESTRE, Victor, Arquitectura Popular da Madeira, Lisboa: Argumentum, 2002, Pág. 30.

6 Ibidem.

7 PINTO DA SILVA, Maria Madalena, Forma e Circunstância. A Praça na Cidade Portuguesa Contempo-
rânea, Porto: Tese de Doutoramento apresentada à FAUP, 2009, Pág. 11.
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são sobre o valor patrimonial destas estruturas e dos sistemas de vistas que 
delas se observa. 

Estruturamos esta dissertação em três momentos principais. No primei-
ro, Da circunstância, procuramos, de forma sucinta, identificar e compreen-
der as transformações que a cidade atravessou, consequência da sua apro-
priação pelo homem, e de que forma é que essa transformação potenciou 
a criação destas estruturas. No segundo, Da leitura do território, convocamos 
temas como a memória, a paisagem, o corpo e a arquitectura para desper-
tar uma discussão sobre o papel da arquitectura na fixação de referências 
culturais que preservem uma memória colectiva; o diálogo mútuo e parti-
cipativo entre paisagem e arquitectura e a importância dos lugares devota-
dos a uma experiência sensorial que respondam a necessidades e emoções 
humanas. A par desta reflexão, procuramos compreender o existente como 
material de projecto, neste sentido, aventurámo-nos numa leitura do lugar, 
feita de aproximações, de avanços e recuos na procura de o reconhecer. 
Cruzam-se estas leituras e reflexões com o aprendizado adquirido ao longo 
do percurso académico para, num terceiro e último momento, Da constru-
ção de lugares de memória, os transformarmos em acção. Aqui estabelece-se 
uma relação directa com a acção projectual, procurando compreender os 
desafios do real e apontar princípios de continuidade e estratégias de inter-
venção para um futuro.

Importa salientar que não se procurou esgotar nenhum dos temas aqui 
abordados. Encaramos esta dissertação como uma primeira aproximação 
a temáticas cujo estudo consideramos pertinente, apontando uma intenção 
de trabalho a prolongar e a desenvolver com mais profundidade no futuro 
e esperamos que, ao mesmo tempo, represente um estímulo para a acção 
dos outros, de todos aqueles que estejam dispostos a participar na preser-
vação e na alteração consciente desta paisagem. 

Entendemos que a contribuição deste trabalho está relacionada com a 
valorização de um modo particular de se recentrar, actuar e viver a paisa-
gem que caracteriza a cidade do Funchal, e mais do que querer defender 
apenas um modo de actuação, o que se pretende aqui é a construção de 
uma postura crítica e de uma metodologia que utiliza a história e a cultura 
da cidade de forma operativa, conformando e consolidando a nossa iden-
tidade enquanto pessoas, cidadãos e arquitectos.

Conscientes das múltiplas possibilidades que este tema poderia sugerir 
no contexto na Ilha da Madeira, pareceu-nos importante delimitar um 
campo de investigação. Embora presentes por todo o território madeiren-
se, as estruturas que nos propusemos estudar — e que ao longo do trabalho 
serão designadas por estruturas de contemplação ou estruturas-mirante 
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— encontram-se mais concentradas na cidade do Funchal. Interessou-nos, 
acima de tudo, compreendê-las no contexto urbano porque é aqui que a 
transformação da paisagem se tem tornado mais evidente, e é aqui que 
mais se tem posto em causa a pertinência e continuidade desta arquitec-
tura. 

A procura por valorizar e [re]conhecer as particularidades da arquitec-
tura local traduziu-se também na procura por fortalecer uma relação, en-
quanto arquitectos, com a nossa paisagem. Mas porque não seria possível 
fazê-lo à distância, a nossa permanência na ilha foi constante no decorrer 
deste trabalho. A viagem de regresso a casa, em Janeiro de 2018, constituiu 
uma primeira [re]aproximação ao agora lugar-investigação, e desde então 
por aqui permanecemos. Desta forma foi-nos possível uma confrontação 
diária com a sua realidade através de experiências e percursos quotidianos. 
Um processo de confrontação que, cruzado com as memórias de uma in-
fância por aqui intensamente vivida, acabou por reforçar a nossa sensibili-
dade com o lugar e com a vivência das pessoas.

Iniciámos o processo construtivo desta dissertação com a procura de um 
entendimento do lugar-investigação in situ. Considerámos, desde o início, que 
o [re]conhecimento e exploração da sua realidade deveriam ser feitos com 
o próprio corpo a caminhar, com os pés no solo e com um olhar atento e 
sensível capaz de descodificar os detalhes e as subtilezas menos evidentes. 
Como tal, realizámos diversos percursos pela cidade em busca de exemplos 
de estruturas contemplativas, utilizando o desenho e a fotografia como ins-
trumentos de registo que nos permitissem reconhecer e compreender a sua 
situação actual. O olhar convocava uma reflexão que se traduzia no registo 
deliberado das particularidades arquitectónicas que íamos encontrando e 
a fotografia tornava-se no suporte de registo privilegiado quando, através 
do desenho, não éramos capazes de comunicar de forma fiel um determi-
nado aspecto, especialmente no que diz respeito às qualidades matéricas 
ou uma certa atmosfera que determinavam a capacidade expressiva destes 
lugares. 

Perante a necessidade de reconhecer também a sua circunstância origi-
nária, procedemos à recolha e análise de material referente aos exemplos 
mais relevantes para representar o tema. Selecionámos, do Arquivo Regio-
nal e Biblioteca Pública da Madeira, registos fotográficos do passado, car-
tografias urbanas, desenhos de projecto e bibliografia que nos oferecessem 
um entendimento mais claro das origens das estruturas-mirante e da pas-
sagem do tempo sobre elas, e que ao mesmo tempo nos permitissem fun-
damentar o corpo deste trabalho com o máximo de informação possível.



Recorte 6 | Processo de construção da mesa 1 — referente às origens das estruturas-mirante.
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As inquietações que resultaram deste processo foram aqui expostas sob a 
forma de mesas. As mesas, constituídas por recortes — fotografias, desenhos, 
apontamentos — assumiram-se como uma importante ferramenta que au-
xiliou em diversos momentos a construção de uma metodologia estrutura-
dora do trabalho. Do conjunto de material recolhido nos primeiros meses 
de estudo e leitura do território, selecionámos e imprimimos uma selecção, 
acreditando que o conjunto selecionado pudesse provocar, estimular e in-
formar o pensamento sobre o tema. 

Associou-se, de modo ilusoriamente objectivo, o conjunto de imagens, 
desenhos, ideias, materializando mapas mentais. Estes recortes, que, de 
forma isolada não teriam muito valor, iam ganhando um sentido decorren-
te da associação entre si. Nas relações que estabeleciam, os conjuntos iam 
revelando as possibilidades, sempre em aberto, do processo de trabalho, 
construindo narrativas visuais que iam sendo, mais tarde, traduzidas para 
palavras. E embora os resultados, na sua representação formal, se apresen-
tem aqui como objectos estáticos, eles representaram essencialmente um 
processo dinâmico. Representam outra forma de leitura e de escrita.

As imagens da mesa 1 foram na sua maioria extraídas dos arquivos fo-
tográficos do Arquivo Regional da Madeira e de colecções privadas e re-
velaram-se fundamentais para a compreensão de um tempo que já não 
era nosso. Inter-relacionamos os fragmentos de vários momentos histó-
ricos para reconhecer a existência das arquitecturas de contemplação e 
compreender o seu papel na construção e transformação da identidade da 
cidade ao longo do tempo. As mesas 2, 3 e 4, por outro lado, são inteira-
mente constituídas  por registos fotográficos, desenhos e apontamentos de 
inquietação efectuados durante os nossos percursos de leitura do real, na 
procura de identificar as estruturas ainda presentes na cidade e propor a 
sua continuidade. 

Ao longo da narrativa, estes recortes vão sendo convocados consoante 
a sua pertinência para uma leitura mais clara daquilo que procuramos 
expor. De modo a permitir uma distinção imediata daqueles que são os 
registos de outrora, optamos por apresentá-los sempre monocromáticos, 
contrastando-os com aqueles que foram recolhidos ou registados por nós 
no decorrer deste trabalho, e que são aqui apresentados a cores.





[1] Da circunstância

“As cidades pequenas e isoladas do Atlântico — Las Palmas, Bermudas, Funchal, Angra, Horta, 
têm um perfume salino e pétreo de fronteira entre sonho e realidade. Os ventos do largo levam-lhes o 
anúncio das orlas continentais nos bandos de gaivotas e cagarros que tentam as gáveas lá aproadas. Os 
sargaços e as algas flutuantes arrojados às costas são como que mensagens a laço, estranha telegrafia.”

Vitor Nemésio, in O Corsário das Ilhas



Recorte 7 | Mesa 1 — Recolha referente às origens das estruturas-mirante.
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Recorte 8| Mapa da ilha da Madeira com indicação dos caminhos reais, dos correspondentes abri-
gos e da rede viária existente em 1952.
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“Emociono-me. Junto ao mar, mordido pelas ondas, há um terraço de verdura. Depois 
é a rocha negra, a pique. Depois outro terreno suspenso onde um homem está a sachar. 
Mais acima um veio de água, serpenteante, acompanhando as curvas de nível. Tudo 
num milagre de equilíbrio, num mistério de conservação. […] Não conheço outro 
lugar onde os homens tivessem ido tão longe no afã de afeiçoar a Natureza às suas 
necessidades.”[ 8 ]

O povoamento da ilha da Madeira, como a primeira experiência de 
colonização atlântica em terras até então não habitadas, teve o seu início 
do litoral para o interior e de Sul para Norte, vencendo a orografia da Ilha, 
a partir da linha de costa[ 9 ]. “A costa Sul, muito mais abrigada e solarenga, 
viria a revelar-se, num curto espaço de tempo, muito mais produtiva que 
a Norte e, servida ainda por uma ampla baía central, igualmente muito 
abrigada, fez com que o inicial lugar do Funchal prosperasse rapidamente, 
impondo-se de certa forma a toda a ilha.”[ 10 ] Com uma extensa baía em 
anfiteatro de declive suave e protegida a Norte por um planalto e a Sul por 
uma série de escarpas, o Funchal revelou ser, desde o inicio, o local ideal 
para a fixação do primeiro povoamento, espelhando aquilo que já acon-
tecia nas urbes continentais, sempre dotadas de uma parte baixa indicada 
para a residência das classes trabalhadoras e uma parte alta reservada à 
classe dirigente. 

A falta de espaço e a necessidade de expansão do espaço produtivo 
e utilizável da ilha, incentivada pelo desenvolvimento económico e pelo 
crescimento populacional, originou o aparecimento de novos centros po-
pulacionais e consequentemente de novas vias de comunicação terrestres 
que facilitassem a circulação de pessoas e bens, as quais, pouco a pouco, 
foram substituindo as primeiras ligações por mar[ 11 ]. Estes novos meios 
de comunicação, conhecidos como caminhos reais[ 12 ] permitiam o contacto 
entre as diversas localidades do interior e litoral e tinham uma dominante 
terrestre, obrigando a grandes caminhadas com travessias pela montanha. 

Segundo Gaspar Frutuoso, a descoberta dos caminhos, trilhos e veredas 
bem como a circulação pelos mesmos era fortemente dificultada pelas si-
nuosas condições geográficas, onde a estrutura física do território — carac-

8 MONTEIRO, J. Gonçalves; BARREIRA, Maria da Encarnacão, Madeira: Paisagem e Memória ao 
Sabor do Mar, Barcelos: Companhia Editora do Minho, 1991, Pág. 52.

12 Designam-se caminhos reais as principais vias terrestres construídas antes da implantação da Re-
pública em 1910. Na Madeira, a maior parte surgiu por iniciativa dos governadores ou dos capitães-
-generais, funcionando como alternativa ou complemento às ligações marítimas. Estes caminhos 
serpenteavam o litoral e permitiam atravessar toda a ilha.
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Recorte 9 | Processo de construção dos percursos e levadas pelo in-
terior da ilha.

Recorte 10 | Túnel escavado na rocha da encosta do Seixal.
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terizada pelos declives acentuados, vertentes escarpadas, vales profundos, 
águas abundantes e vegetação densa — se refletia sobre o corpo em movi-
mento[ 13 ]. Com efeito, a construção desta rede de caminhos foi realizada 
“à custa de muito dinheiro, força de vontade, sacrifícios e dedicações de 
funcionários e trabalhadores”[ 14 ] que, com o auxilio de picaretas, perfu-
ravam a rocha [recorte 9] e transportavam os materiais necessários em 
cestos, à cabeça ou à mão, por longas distâncias. Estas condicionantes de 
mobilidade eram o principal factor de isolamento e do atraso no desenvol-
vimento económico das populações, principalmente no Norte da ilha. De 
facto, como afirma Victor Mestre, “as comunicações, ou a sua falta, terão 
sido aqui, mais do que em qualquer outro território continental e mesmo 
insular, um factor condicionante a uma troca de valores socioculturais e a 
um desenvolvimento por contacto constante.”[ 15 ]. 

A população do Norte e interior da ilha vivia isolada e a ida ao Funchal 
era um acontecimento ocasional[ 16 ]. As travessias pelo interior eram jorna-
das difíceis e demoradas[ 17 ] especialmente na época invernosa e de modo 
geral, tinham de ser percorridas a pé, a cavalo, em palanquim[ 18 ] ou em rede 

13 “[João Gonçalves Zarco] mandou gente por terra, que caminharam com grande trabalho e 
perigo, não pelo na Ilha haver de animais ferozes, nem bichos peçonhentos e nocivos, como em 
outras partes, porque nesta fresca Ilha se não achou outro género de bichos senão umas lagartixas 
pequenas tamanhas de um dedo, que não fazem dano notável, nem são peçonhentas. Mas tornando 
à gente que por terra descobria, por ser mui fragosa a Ilha daqui para baixo, de altas rochas, pro-
fundas ribeiras, ásperos caminhos, e espessos montados, passaram mal, e puseram muitos dias no 
caminho.” FRUTUOSO, Gaspar, As Saudades da Terra, Funchal: Empresa Municipal Funchal 500 
Anos, 2007, Pág. 67.

14 PEREIRA, Eduardo C. N., Ilhas de Zargo, vol. II, 4.ª ed., Funchal: CMF, 1989, Pág. 16.

15 MESTRE, Victor, Arquitectura popular da Madeira, Lisboa: Argumentum, 2002, Pág. 42.

16 Em 1739, Acúrcio Garcia Ramos, realça o facto de “de alguns camponeses nunca terem saído 
do vale onde nasceram”, e, de outros, regista “como um dia de felicidade jamais esquecido aquele 
em que fazem a primeira excursão à cidade do Funchal.” NEPOMUCENO, Rui Firmino, A Ma-
deira Vista por Escritores Portugueses (Séculos XIX e XX), Funchal: Empresa Municipal Funchal 500 anos, 
2008, Pág. 47.

17 Segundo Víctor Mestre, os caminhos pelo interior eram estreitos e nalgumas zonas não permi-
tiam sequer o auxílio dos animais de carga, como tal, os bens tinham se ser carregados às costas 
ou com o auxílio da rede. “No interior, à força de longas caminhadas, tudo se carregou às costas, 
ao ombro ou numa rede, porque na maioria das vezes não era possível a ajuda de animais.” MES-
TRE, Victor, Arquitectura popular da Madeira, Lisboa: Argumentum, 2002, Pág. 42. Também Júlio 
Dinis relatava, de modo semelhante, em 1869, que os “passeios a pé são impraticáveis graças às 
pavorosas subidas que por toda a parte se encontram. A rede não é tão cómoda como parece; e os 
carros em rodas não podem vencer todos os caminhos” NEPOMUCENO, Rui Firmino, A Madeira 
Vista por Escritores Portugueses (Séculos XIX e XX), Funchal: Empresa Municipal Funchal 500 anos, 
2008, Pág. 28.

18 O Palanquim da Madeira, inspirado em modelos orientais, consiste “numa tábua de largura sufi-
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Recorte 11 | Transporte em rede num percurso no Porto da Cruz, Norte da ilha.

Recorte 12 | Transporte em rede no miradouro do Pico dos Barcelos, Funchal.
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[recorte 11 e 12], o que requeria alguns cuidados. Como tal, surgiu a ne-
cessidade de ocupar vários pontos do itinerário com abrigos de apoio aos 
viajantes, espaços onde se pudesse fazer uma pausa, descansar, preparar 
uma refeição ou até mesmo pernoitar. Inicialmente recorria-se, por inicia-
tiva própria, aos abrigos naturais, como grutas ou cabanas, tornando-os 
mais cómodos e úteis, no entanto, a partir do século XIX, com a utilização 
cada vez mais frequente dos percursos não só pela população local mas 
também por visitantes estrangeiros, passou-se a ter em conta a forma, a 
segurança e a comodidade da circulação interna, obrigando à construção 
de abrigos mais adequados e que permitissem albergar outros serviços.

As caminhadas, para além da sua clara função de permitir o contacto 
entre localidades, acabaram por revelar pontos de vista de particular inte-
resse, a partir dos quais se podia contemplar a exuberância da ilha. Esta 
constatação fez com que se considerasse prioritária a construção dos abri-
gos nesses pontos, acreditando que atrairia os estrangeiros e potenciaria o 
turismo[ 19 ]. Assim, a acção de caminhar, embora difícil e morosa, permitiu 
não só as operações de apropriação e mapeamento do território mas foi 
também um ponto de partida para o reconhecimento e interpretação da 
paisagem e da perspectiva como um valor cultural.

Era cada vez maior o número de visitantes estrangeiros que se aven-
turavam a percorrer os caminhos por constituirem verdadeiros percursos 
contemplativos, o que contrastava com o ambiente vivido nas grandes 
metrópoles industriais da Europa. A elite citadina, motivada sempre por 
uma curiosidade científica[ 20 ] ou pela divagação poética, deixava-se sedu-
zir pela condição insular da Madeira, caracterizada por um clima ameno 

ciente para uma pessoa se sentar com as pernas estendidas e cujo assento geralmente era almofada-
do, sendo a restante superfície revestida de tapete, rodeado por uma gradaria leve, de ferro, de sete a 
oito polegadas de altura, suspenso por hastes de ferro a cada extremidade do pau cobertos de tecido 
formando uma cortina.” SUMARES, Jorge, Transportes na Madeira, Funchal: DRAC, 2002, Pág. 34.

19 A. C. Herédia, em 1888, considerava prioritária a reparação de caminhos e construção de casas 
de abrigo junto dos “[…] pontos de vista arrebatadores para que as belezas da ilha pudessem ser 
desfrutadas.” HERÉDIA, A. C., Observações sobre a Situação Económica da Ilha da Madeira, Lisboa: Typ. 
Mattos Moreira, 1888. De facto, a presença de visitantes estrangeiros nestes circuitos, atraídos pelo 
carácter contemplativo que os mesmos tinham, fez com que as autoridades tivessem isso em conta, 
acabando por melhorar as condições das estruturas de apoio, tornando-as mais apelativas.

20 Segundo Alberto Vieira, “várias instituições, como o Museu Britânico, a Linean Society e os 
Kew Gardens enviaram especialistas às ilhas para proceder à recolha de espécies, enriquecendo 
os seus herbários. Os estudos no domínio da geologia, botânica e flora foram o resultado da pre-
sença fortuita ou intencional dos cientistas europeus.” VIEIRA, Alberto, “A história do turismo na 
Madeira: alguns dados para uma breve reflexão” in Turismo: revista de estudios de turismo de Canarias y 
Macaronesia, Puerto de la Cruz: Escuela Universitaria de Turismo Iriarte, 2008, Pág. 107.
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Recorte 13 | Estrutura-mirante no Pico do Areeiro.

Recorte 14 | Miradouro do Pináculo.
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aliado à diversidade da vegetação aos aromas das flores e frutos e à inquie-
tante presença vulcânica.

A presença constante de viandantes, a partir da segunda metade do sécu-
lo XIX, motivou as autoridades a apostarem num conjunto de medidas de 
valorização da paisagem. A partir da década de 40 investe-se num plano de 
obras públicas que incide sobre o melhoramento dos caminhos reais, com 
a manutenção dos percursos existentes, a construção de novas ligações e 
de respectivos lugares de paragem e contemplação da paisagem — os cha-
mados mirantes[ 21 ]. 

Estas estruturas situavam-se em pontos estratégicos na morfologia do 
território, aproveitando a sua situação para se integrarem e, ao mesmo 
tempo, transformarem a topografia, reforçando a ideia de pertença a um 
lugar, assimilando-se às marcas deixadas no território ao longo do tempo 
pelos menires[ 22 ]. Em Walkscapes, Francesco Careri afirma que “as zonas 
em que se construíam as obras megalíticas eram, portanto, espécies de 
santuários onde a população dos arredores se deslocava por ocasião das 
festividades, mas também lugares de pausa ao longo dos grandes caminhos 
de trânsito”[ 23 ]. Assim como os menires, os miradouros proporcionavam 
uma nova circunstância e potenciavam uma nova experiência do lugar, 
tornando-se parte integrante do mesmo. Construídos dispersos pelo ter-
ritório, pontuavam a paisagem e assumiam-se não apenas como lugares 
públicos de repouso e observação da paisagem durante o percurso, mas 
também como lugares de encontro e convívio social.

Mais tarde, a abertura de novas estradas tornou possível um acesso mais 

21 “Em 27 de Julho de 1850, recomendou o Governador Civil José Silvestre Ribeiro ao diretor 
das Obras Públicas Tibério Augusto Blanc, a construção de um mirante no sítio das Macelas, no 
concelho de Machico por causa da vista surpreendente que dai se desfruta, tendo tal mirante sido 
construído pouco depois e estando ainda hoje de pé, como é sabido. Alem da construção do mirante 
das Macelas, recomendava J. Silvestre Ribeiro a construção de um mirante na Portela, no concelho 
de Machico e de outro na Eira do Serrado no concelho do Funchal.” SILVA, Fernando Augusto 
da; MENEZES, Carlos Azevedo de, Elucidário Madeirense - Volume Primeiro A-E, Funchal: Direcção 
Regional dos Assuntos Culturais , 1998, Pág. 700.

22 Os menires são monumentos megalíticos de pedra cravados verticalmente no solo. “[…] apa-
recem pela primeira vez na era neolítica e constituem os objetos mais simples e mais densos de 
significados de toda a Idade da Pedra. O seu erguimento representa a primeira acção humana de 
transformação física da paisagem […]” CARERI, Francesco, Walkscapes, O caminhar como prática 
estética, Brasil: Editorial Gustavo Gili, 2013, Pág.52.

23 CARERI, Francesco, Walkscapes, O caminhar como prática estética, Brasil: Editorial Gustavo Gili, 
2013, Pág. 55.



Recorte 16 | Convívio no Miradouro dos Balcões.

Recorte 15 | Ocupação do Miradouro da Quinta Vigia.
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fácil a estes pontos permitindo a evolução formal e construtiva destes es-
paços que, numa primeira fase limitavam-se a plataformas de terra com 
guardas em madeira, por vezes pontuados por uma árvore [recorte 13], 
mas que foram evoluindo o seu desenho até os actuais balcões de pedra, ge-
ralmente delimitados por uma pérgola revestida de plantas ornamentais, 
com bancos e sombra garantida por elementos naturais [recorte 14]. 

É, não apenas através do extenso plano de melhoramentos da rede viá-
ria da ilha, mas também da própria evolução dos meios de transporte, que 
passa a ser possível um usufruto assíduo dos mirantes por parte da popu-
lação madeirense. Localizados ao longo das vias, estas estruturas passaram 
assim a constituir pontos de paragem quase obrigatórios — não apenas 
para observar a paisagem, mas também reunir com os outros, fazer uma 
refeição ou até deixar o automóvel arrefecer [recorte 15], aproximando-
-se assim da ideia dos espaços que, segundo Martí Arís, são essenciais em 
qualquer grande cidade, “espaços para a espera, dispositivos visuais que 
nos preparam para encontrar o outro. Cenários dispostos a favorecer a 
compreensão contemplativa do mundo […].”[ 24 ]

A facilidade e comodidade de acesso a estes pontos, associada à sua 
qualidade paisagística acabou por reforçar a relação entre as estruturas-
-mirante e a população, que as habitava com cada vez mais frequência.
Estes lugares foram assim, ao longo de várias décadas de reformas urba-
nas, ganhando protagonismo e assumindo-se como elementos integrantes 
do imaginário madeirense como marcas de um modus vivendi insular tão 
fortemente retratado em postais de época [recorte 16].

24 MARTÍ ARÍS, Carlos, La cimbra y el arco, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005, Pág. 69.
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Recorte 17 | Vistas sobre a baía do Funchal.
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O processo de transformação do território da cidade do Funchal, na cons-
trução daquela que é a sua imagem, teve sempre implícita uma dimensão 
poética que se refletiu de forma bastante expressiva na sua arquitectura. Um 
dos factores decisivo na sua origem foi a condição de insularidade[ 25 ] que ca-
racteriza a ilha e que teve influência não só no carácter dos seus habitantes, 
mas também nos seus modos de habitar. 

A expressão física e material deste temperamento colectivo manifestou-se 
em gestos bastante perceptíveis no território — na forma das suas casas e 
na forma dos seus lugares públicos — que traduziam uma necessidade de 
comunicar com um mundo exterior, um mundo que se procurava para lá do 
imenso oceano, num espírito de curiosidade derivado das limitações físicas 
da ilha. E foi, de facto, sobre as estruturas físicas da paisagem, que, desde 
a sua origem, o Funchal começou a ganhar um sentido próprio e passou 
a possuir com clareza não apenas um modo construído que refletisse o seu 
carácter mas também uma maneira particular de o habitar. 

Nesta ilha, como em qualquer outra, o forte elo de ligação ao mar cons-
tituía um traço marcante da sua identidade. O mar era um factor de apro-
ximação, e mais do que a terra, actuava como uma porta para o mundo, 
fazendo apagar a ideia de isolamento e abandono[ 26 ], pois “tudo vem e vai 
através do mar que tudo une e separa a um tempo”[ 27 ]. Como tal, e para 
fazer cessar ou amenizar esta condição e garantir um bem-estar individual 
e colectivo, a cidade do Funchal procurou garantir, desde sempre, um con-
tacto permanente com o meio natural, não só pela relativa proximidade das 
zonas verdes envolventes como pela penetração destas no centro da cidade 
por meio dos jardins públicos, dos jardins das quintas[ 28 ] e dos terrenos de 

25 A este propósito José Manuel Fernandes define a expressão como um “contraste permanente 
entre um inevitável e profundo isolamento das ilhas face ao mundo […].” FERNANDES, José Ma-
nuel, Cidades e Casas da Macaronésia, Porto: Faup Publicações, 1996, Pág. 79.

26 Alusão a Helena Marques, que afirmava que “[...] ir ao Porto, mesmo sem pretexto de parti-
da ou chegada, significava muito mais do que um gesto mundano, era um acto social. Implicava 
encontro e convívio, nostalgia do desconhecido e desejo de viajar, ténue inquietação pela estrada 
interrompida e reconfortante certeza de que o resto da Terra, afinal, não esquecera a Madeira nem 
a negligenciara.” MARQUES, Helena, O Último Cais, Lisboa: Leya, 2009, Pág. 22.

27 FERNANDES, José Manuel, Cidades e Casas da Macaronésia, Porto: Faup Publicações, 1996, Pág. 79.

28 “Parece-nos que a palavra quinta tem entre nós uma significação especial, que notavelmente 
a distingue do sentido em que em geral é tomada no resto do nosso país. Este termo, na Madeira, 
costuma designar uma propriedade rústica e urbana, de maior ou menor extensão, murada em 
todo o seu perímetro ou ao menos em parte considerável dele, contendo sempre uma boa casa de 
habitação, rodeada de jardins e passeios assombreados de maciços de árvores.” SILVA, Fernando 
Augusto da; MENEZES, Carlos Azevedo de, Elucidário Madeirense - Volume Segundo O-Z, Funchal: 
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Recorte 18 | Panorâmica do Funchal vista do miradouro do Lazareto.

Memórias de uma cidade-mirante. A cidade e os seus sentidos.

Recorte 19 | Torre-mirante da Quinta do Monte [Jardins do Imperador].
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cultivo das habitações particulares, a partir dos quais se podia estabelecer 
contacto visual com o mar.

 Resultado do saber empírico das muitas gerações e da relação que cria-
ram com a natureza, a imagem da cidade passou a integrar — à semelhan-
ça do que já acontecia ao longo dos caminhos de ligação entre as diversas 
localidades da ilha —  estruturas que, enquadrando a paisagem e garantin-
do o adequado conforto para um estar demorado, convocavam momentos 
de contemplação em ambientes calmos, assumindo-se como lugares indis-
pensáveis ao equilíbrio biológico e psíquico da população. 

A própria situação geográfica da cidade, conformada em anfiteatro, fa-
cilitava uma rápida disseminação das estruturas, que obedeciam sempre a 
uma implantação cuidadosa, sensível e dialogante com o território, convo-
cando uma adaptação formal consoante as diversas situações morfológicas. 

Junto à costa, ou associadas às zonas verdes do espaço público, no amplo 
anfiteatro da cidade, frente à vastidão do oceano, erguiam-se miradouros, 
e nas zonas verdes privadas — que correspondiam, geralmente, aos lo-
gradouros das quintas — erguiam-se casas-de-prazer[ 29 ]. Até nas próprias 
habitações do centro urbano, mesmo onde a relação com a natureza não 
era tão evidente ou directa, as casas ganhavam também uma forma parti-
cular assumindo volumes que se elevavam da malha urbana para permitir 
a observação do horizonte — as chamadas torres avista-navios[ 30 ], ou torres 

Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 1998, Pág. 171.

29 Segundo Paulo Freitas, fortemente influenciadas pelas casas de fresco dos jardins dos palacetes 
britânicos, na Madeira, as casas-de-prazer correspondem, habitualmente, a um corpo quadrangular 
sobreelevado nos muros envolventes dos jardins das quintas. São, regra geral, estruturas em fasquia-
dos de madeira com um ou dois pisos. Nos casos em que apresentam dois pisos, o térreo é utilizado 
para arrumações ou garagem e o segundo como mirante e lugar de recreio. O piso-mirante é de-
corado com elementos orientalizantes e janelas oitocentistas, revestidas com bilhardeiras [ripados em 
madeira das persianas que regulavam a abertura para o controlo da entrada de luz, permitindo ao 
mesmo tempo uma filtração visual de quem vê de fora para dentro, observando sem ser observado]. 
FREITAS, Paulo, “Casinhas de Prazer” in Islenha nº8, 1991, Pág. 88.

30 As torres avista-navios, ou torres avista-mar, são volumes sobrelevados dos edifícios de habitação 
em malha urbana, orientadas para Sul, para a percepção do horizonte. O recurso a esta morfologia 
nascia, não só da vontade natural de se avistar o mar e a paisagem, mas sobretudo, da necessidade, 
manifestada pelos grandes proprietários e comerciantes, de dotar as suas habitações de um espaço que 
permitisse controlar o movimento marítimo da baía da cidade, informando-os sobre as embarcações 
que entravam e saíam, bem como os produtos que deviam ultimar para exportação. Edmundo Tava-
res afirmava que, “[...] a torre madeirense era o observatório onde o grande comerciante subia ansioso 
a espreitar o mar, a ver se vislumbrava os seus galeões, nos tempos em que não existia a telegrafia, nem 
qualquer outra espécie de comunicações, a avisar a proximidade e a chegada dos navios.” TAVARES, 
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Recorte 21 | Miradouro do Socorro situado no Largo do Socorro.

Memórias de uma cidade-mirante. A cidade e os seus sentidos.

Recorte 20 | Panorâmica do Funchal vista do Pico dos Barcelos.
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avista-mar — adaptando, desta forma, o conceito das estruturas-mirante ao 
próprio interior da habitação. Embora se reconheça variações construtivas 
e morfológicas, o princípio era o mesmo. Os três tipos distintos de belvede-
res[ 31 ] madeirenses procuravam situar-se em pontos estratégicos de modo 
a tirar partido das vistas sobre o território, mas sobretudo na procura de 
enquadrar o mar como pano de fundo. A água do mar assumia um pa-
pel preponderante na ação contemplativa, era “unificação de destino, não 
mais apenas o vão destino das imagens fugazes, o vão destino de um sonho 
que não se acaba, mas um destino essencial que metamorfoseia incessante-
mente a substância do ser.”[ 32 ] 

 
Para além do papel social de promover o convívio da comunidade, estas 

estruturas adquiriram assim uma dimensão espiritual e rapidamente passa-
ram a fazer parte do quotidiano e da vivência urbana dos cidadãos. Eram 
o refúgio de quem procurava a calma e o sossego, os lugares de eleição dos 
momentos de reflexão e permitiam ao homem o reencontro não só com os 
outros mas essencialmente consigo mesmo ao predispor “a alma o melhor 
possível para as suas aptidões contemplativas e com isto chegar a uma es-
pécie de terapêutica espiritual que exalta e purifica o espectador.”[ 33 ] 

Assim se moldava a fisionomia da cidade, num jogo equilibrado entre 
a natureza que se reproduzia de um modo orgânico e aquela que era fa-
bricada pelo homem, através destes lugares definidores do espaço urbano 
que se aproximavam da ideia de lugares públicos defendida por Bohigas, 
como “receptáculos físicos do acontecer de uma cidade e da sua essencial 
definição formal”[ 34 ], que transcendiam o espaço físico e almejavam criar 
atmosferas que convocavam experiências para o corpo e para os sentidos. 

Parte integrante da forma urbana, estas estruturas atribuíram à atmos-
fera da cidade, não apenas um forte carácter telúrico mas também um 
valor identitário estruturante, contribuindo para o reconhecimento dos 

Edmundo, Terra Atlântida (Impressões da Madeira), Lisboa: Bertrand Irmãos, 1948, Pág. 59.

31 Chamam-se belvederes quaisquer estruturas construídas com o objectivo de observar o panorama 
circundante, sejam eles terraços altos, pequenos mirantes ou miradouros.

32 BACHELARD, Gaston, A água e os Sonhos, São Paulo: Editora Martins Fontes, 1997, Pág. 6.

33 CHASTEL, André, Art et Humanisme à Florence au Temps de Laurent Le Magnifique, Paris: Presses 
Universitaires e France, 1959 cit. por ROSSI, Aldo, A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Edições 70, 
2016, Pág. 150.

34 BOHIGAS, Oriol, Contra la incontinência urbana - Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad, 
Barcelona: Electa, 2004, Pág. 78.
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Recorte 22 | Conjunto de torres avista-navios no centro da cidade.



funchalenses com a sua paisagem enquanto narrativa daquilo que os defi-
nia colectivamente. A paisagem que se observava era uma espécie de “geo-
grafia afectiva”[ 35 ] que repercutia “os poderes de ressonância que os locais 
tinham sobre a imaginação”[ 36 ] de quem a habitava. Para além da neces-
sidade de observar o mar, para ver o que chegava de fora, passava a ser 
também a vontade de observar o conjunto materializado das experiências 
vividas e de relações que se estabelecia sobre o território que motivava o 
homem a habitar os mirantes.

Nestes lugares enaltecia-se o carácter multi-sensorial da percepção, pro-
movendo o cruzamento do cenário observado com a própria experiência 
física do observador, onde os fragmentos visuais, sonoros, olfactivos, tác-
teis se fundiam. O efeito de contágio pela cidade confirmava a realidade 
do bem-estar sentido por quem os habitava — um estado induzido pela 
presença dos elementos naturais e pelo espectáculo aprazível da paisagem 
— e revelavam o reconhecimento das estruturas-mirante enquanto lugares 
notáveis e materializadores da procura pela beleza e pelos prazeres simples 
da natureza e do desfrute da paisagem urbana.

35 BESSE, Jean-Marc, “Estar na paisagem, habitar, caminhar” in CARDOSO, Isabel Lopes, Pai-
sagem e Património, Aproximações Pluridisciplinares, Porto: Dafne Editora, 2013, Pág. 46.

36 Ibidem.
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Recorte 23 | Transformação da paisagem costeira de São Martinho, Funchal. Em cima, a zona da 
Ponta da Cruz, em 1920, quando existiam apenas a Fábrica de conservas e algumas habitações. Em 
baixo, 2010, após a densa ocupação do sector hoteleiro.

Memórias de uma cidade-mirante. Transformações urbanas.



Transformações urbanas

49

“Não há paisagens para sempre. A paisagem é o registo de uma sociedade que muda 
e, se a mudança é tanta, tão profunda e acelerada, haverá disso sinais, para além de 
pouco tempo e muito espaço para compreender ou digerir as marcas e formas como se 
vão atropelando mutuamente, ora relíquias, ora destroços. Ao mesmo tempo, se muda a 
paisagem, os referentes estáveis que as imagens da paisagem produzem entram numa 
atrapalhação, num acelerar de diferenças onde, frequentemente, se reconhece melhor o 
que se perde do que o que se ganha.”[ 37 ]

A cidade do Funchal tem sofrido, nas últimas décadas, transformações 
urbanas radicais. Sustentado pela progressiva globalização, o seu discurso 
arquitectónico contemporâneo parece ter deixado de parte os aspectos ele-
mentares da sua arquitectura tradicional — centrados no conhecimento 
do lugar e na adaptação a uma circunstância específica — contemplando, 
desta forma, o desenraizamento do homem com a tradição, a perda de sig-
nificação das referências culturais e consequentemente o apagamento das 
marcas simbólicas e históricas. De uma cidade cuja imagem se prendia a 
uma arquitectura agarrada à terra, onde os edifícios estavam, de modo geral, 
associados às práticas culturais, às “unidades de produção, aos caminhos, 
às levadas[ 38 ], aos usos dos materiais locais”[ 39 ], passamos a ter uma cida-
de transformada num cenário de betão e pedra onde se constata não apenas a 
existência de novos “volumes desgarrados, com implantações muito duras, 
massacrando o território e impondo-se na paisagem”[ 40 ] mas também uma 
aparente má gestão do território e um desequilíbrio entre os espaços priva-
dos e os espaços públicos. 

Em vários momentos ao longo do tempo, o Funchal foi confrontado 
com atitudes de negação da sua história que, por meio do apagamento, 
enunciavam um corte com o passado. A deturpação da memória foi uma 
parte inseparável do seu processo evolutivo, onde algumas arquitecturas 
representativas das várias épocas económicas [cereais, açúcar, vinho] e ou-
tros edifícios de interesse [quintas, vilas, conventos, mirantes] foram sendo 
rasurados da malha urbana para dar lugar a novas estruturas. Na base 
destas acções esteve a falta de um projecto de continuidade que garantisse um 
crescimento urbano capaz de assegurar os valores espaciais identitários e, 
ao mesmo tempo, dar resposta às necessidades sociais emergentes. 

Aquilo a que fomos assistindo, contaminando até a exaustão o nosso 
quotidiano, foi a ocupação acrítica do território pela cidade contempo-
rânea, através de objectos arquitectónicos desligados do contexto onde se 
inseriam, e eram raras as vezes em que estes se faziam acompanhar por 
um projecto de espaço público ou constituíam objecto de um projecto ur-
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Recorte 24 | Apagamento urbano. Demolição da fábrica Leacock para dar lugar ao Funchal Cen-
trum.
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bano mais abrangente e estruturador da forma da cidade. Observámos o 
caos expandir a sua lógica a todo o território, rasurando lugares de uma 
natureza perdida ou daquela que o homem construiu. Lugares naturais, 
históricos e culturais, foram sofrendo, desta forma, a pressão dos processos 
erosivos que anulavam as suas singularidades intrínsecas. Assim, pela falta 
de uma ideia de forma mais complexa ou de uma metodologia operativa, o 
passado foi perdendo a sua transmissibilidade e, consequentemente, sendo 
esquecido.

Na circunstância actual da cidade, a atitude nefasta persiste, dando lugar 
a uma continuada desvalorização dos sinais construtivos caracterizadores 
de uma identidade e de uma ocupação territorial típica neste contexto in-
sular e, tal como já vimos, “é no sentido mais concreto, mais espacial, que 
se apagam, com os pontos de referência do território, os da identidade.”[ 41 ] 
“Hoje, ao contrário dos antigos espaços urbanos dos velhos burgos gregos, 
romanos, medievais ou barrocos, reunidos em volta de um centro princi-
pal, a cidade exige não praças, mas centros complexos servidos por largas 
artérias.”[ 42 ] Os antigos mirantes e as velhas praças desapareceram en-
quanto lugares de eleição do encontro e convívio para serem substituídos 
pelas grandes estruturas comerciais.  

Um dos exemplos mais expressivos desta atitude na malha urbana do 
Funchal foi a demolição da fábrica Leacock — uma antiga fábrica de 
bordados — para dar lugar ao centro comercial Funchal Centrum, da 
autoria do arquitecto Ricardo Bofill, uma arquitectura atópica, intempo-
ral e desvinculada da história, que recusa qualquer relação com o chão 
que a acolhe, negando as subtilezas topográficas ou o carácter tipológico 
dos edifícios demolidos [recorte 24]. Nesta acepção, entendemos que, é a 
globalização, com os seus processos de nivelamento e homogeneização, o 
principal factor de ameaça à identidade e autenticidade do lugar. Marc 
Augé, através do seu conceito antropológico de não-lugar defende essa cons-
ciência de perda irreversível dos lugares, os quais são anulados para dar 
lugar ao superficial, ao banal, ao genérico.[ 43 ] A cidade de hoje representa 

41 AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da Sobremodernidade, Lisboa: Editora 90º, 
2005, Pág. 43.

42 CORREIA, António Aragão Mendes, Estudo de prospecção e defesa da paisagem urbana do Funchal, 
Funchal: Não Publicado [Arquivo Regional da Madeira: Cota provisória 588], 1967, Pág. 121.

43 “O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular, nem relação, mas solidão e seme-
lhança. Não deixa espaço também à história, eventualmente transformada em elementos de es-
pectáculo, quer dizer as mais das vezes em textos alusivos. Nele reinam a actualidade e a urgência 
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Recorte 25 | Apagamento urbano. Demolição de quarteirão para abertura da Praça do Município.
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Recorte 26 | Plano geral de melhoramentos do Funchal, 1915, de Miguel Ventura Terra.
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um território de influência predominantemente económica onde impera 
um modelo cultural homogéneo que, perante a falta de um carácter huma-
nista provocada por decisões resultantes de enunciados económicos, sociais 
e estéticos, faz com que o lugar, enquanto categorização cultural, perca a 
sua importância. 

Ao reconhecermos o grau de nocividade destas transformações sobre a 
cidade, amplificamos uma consciência mais aguda sobre os valores iden-
titários que se encontram em vias de apagamento. Apesar das sucessivas 
transformações, a cidade do Funchal “preconiza ainda formas de resistên-
cia e de valores patrimoniais que lhe conferem um carisma exclusivo.”[ 44 ] 
Os remanescentes das estruturas-mirante constituem insubstituíveis regis-
tos do encontro entre o lugar, a cultura, a técnica e a estética e, apesar da 
sua importância, têm vindo a desaparecer, por meio do abandono e do 
esquecimento. O apagamento silencioso e gradual destes fragmentos é o 
“motor de ignição para a oportunidade de esboçar uma estratégia valorativa 
de um renascimento e de uma emergente requalificação, conferindo um 
corpo de pensamento, urbanisticamente e arquitectonicamente focado na 
regeneração da cidade do Funchal.”[ 45 ] 

Devemos, para isso, equacionar o apagamento e o seu papel na cidade. 
[Re]pensar, na história evolutiva e transformadora da forma do Funchal, 
os grandes exemplos que se apropriaram do apagamento como ferramen-
ta de um modo de fazer-cidade. Embora seja, de facto, uma arma frágil, 
nem sempre o apagamento foi entendido de forma negativa enquanto ins-
trumento de desenho urbano. Houve, no processo de transformação da 
cidade do Funchal, momentos onde o apagamento foi, de facto, via estru-
turante para uma conformação harmoniosa e equilibrada da forma da ci-
dade. Talvez, o momento mais paradigmático tenha sido o Plano Geral de 
Melhoramentos do Funchal[ 46 ], em 1915, de Ventura Terra [recorte 26].

do momento presente.” AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da Sobremodernidade, 
Lisboa: Editora 90º, 2005, Pág. 87.

44 DAVID, Paulo, “Entre a Destruição e a Emergência” in Diáro de Notícias de 25 de Março de 
2017, Pág. 3. 

45 Ibidem.

46 O Plano Geral de Melhoramentos do Funchal, de 1915 — elaborado por Ventura Terra — 
surgiu da necessidade de reformular a cidade com modernos equipamentos urbanos e novas infra-
estruturas que dessem resposta às necessidades decorrentes do desenvolvimento da emergente base 
económica do arquipélago da Madeira — o turismo internacional — e, ao mesmo tempo, reforçar 
um  controlo público sobre a arquitectura de iniciativa privada.
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Recorte 27 | Apagamento urbano. Demolição de quarteirão para dilatar o Largo do Chafariz.
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As transformações urbanas idealizadas por Ventura Terra estruturavam-
-se numa relação contínua e unificadora entre o edificado e o espaço pú-
blico. O espaço público era o elemento decisivo no equilíbrio estratégico 
entre o espaço edificado e o espaço não edificado ou natural. A harmonia 
compositiva e formal entre as partes deveria prevalecer, mas para isso, foi 
necessário equacionar e propor várias demolições de modo a obter uma 
continuidade espacial através de um chão comum que unificasse todas as 
partes funcionalmente diversas da cidade.

Demonstrando preocupações de carácter urbano e ambiental, foram 
executadas várias acções de subtração e reinscrição de modo a dilatar o es-
paço público, permitindo assim criar um ambiente urbano saudável e aco-
lhedor [recorte 25]. No lugar de quarteirões fechados e subaproveitados 
passaram a existir largas vias que confluíam em amplas praças ou parques 
ajardinados e arborizados, a partir dos quais se poderia vislumbrar os pa-
noramas da ilha, sempre com uma atenção constante à ligação da cidade 
com o mar. Estes novos espaços procuravam adoptar um papel notável do 
ponto de vista da salubridade, recreio e conforto da população através do  
[re]ordenamento do espaço público da urbe.

 Acreditamos que poderá ser no valor deste contributo estratégico de 
continuidade através de um apagamento cuidado e consciente que podere-
mos construir uma [nova] ordem de crescimento que dê sentido à cidade. 
No entanto, antes de se intervir na cidade, estuda-se. Antes de demolir 
um edifício, uma praça, uma rua ou até mesmo aquilo que consideramos 
ser um vazio urbano[ 47 ], devemos procurar saber se isso está certo em todas 
as suas implicações. Como tal, é necessário uma leitura e análise sensível 
da sua circunstância, e analisar significa redescrever, assim, “só com um 
trabalho paciente de redescrição da cidade poderemos chegar a conhecer 
a sua íntima substância. Observar, imaginar e projectar talvez seja o úni-
co caminho transitável para nos aproximar-nos de uma interpretação da 

47 Nesta acepção, a nossa definição de vazio urbano distancia-se da definição de terraine vague de 
Solà-Morales, que pressupõe um terrain vague como “um lugar vazio, sem cultivos nem construções, 
numa cidade ou num subúrbio, um espaço indeterminado sem limites precisos. […] fora do circui-
to das estruturas produtivas das cidades.” SÒLA-MORALES, Ignasi de, “Urbanité Intersticielle” 
in Inter Art Actuel nº61, 1995, cit. por CARERI, Francesco, Walkscapes, O caminhar como prática estética, 
Brasil: Editorial Gustavo Gili, 2013, Pág. 43. No seguimento deste trabalho, um vazio urbano é uma 
célula morta do corpo da cidade. Constitui um terreno, quarteirão ou edifício que, perante um pro-
cesso de esvaziamento, permanece livre, desocupado, degradado, sem ocupação ou com ocupação 
marginal ou subaproveitada, contrastando assim com a massa urbana construída e habitada. 

55



56 Memórias de uma cidade-mirante. Transformações urbanas.

Recorte 28 | Apagamento urbano. Demolição do abrigo-mirante do Pico do Areeiro — da autoria 
do arquitecto madeirense Rui Goes Ferreira — para dar lugar a uma estrutura comercial.



cidade que, ao mesmo tempo, pressuponha uma ideia de transformação e 
de projecto.”[ 48 ] 

Para isso, faz sentido, então, ir ao encontro da cidade, vê-la, senti-la, es-
tar dentro dela. Percorrer os seus caminhos, atentos às suas mais variadas 
manifestações, à sua maneira de viver os seus aspectos sociais, culturais, 
económicos e políticos e as repercussões desse modo de viver na sua ima-
gem, incidindo a nossa atenção na forma das estruturas-mirante, no modo 
como se integram na forma da cidade e na relação que estabelecem entre 
si e o sistema de espaços públicos. Procuraremos encontrar uma lógica 
de leitura que nos auxilie a eleger o essencial destes fragmentos “que nos 
permita abstrair, adquirir e entender conceitos, a tomar consciência das 
coisas, da sua forma e da sua matéria”[ 49 ] para que sejamos capazes de 
esboçar alguns princípios de continuidade.

48 COSTA, Alexandre Alves, “Lugares praticados versus lugares de memória” in RP- Revista Pa-
trimónio nº1, Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural, 2013, Pág. 6.

49 PINTO DA SILVA, Maria Madalena, Forma e Circunstância. A Praça na Cidade Portuguesa Contempo-
rânea, Porto: Tese de Doutoramento apresentada à FAUP, 2009, Pág. 120.
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[2] Da leitura do território

“O que se quer é indicar o caminhar como um instrumento estético capaz de descrever e modificar os 
espaços metropolitanos que muitas vezes apresentam uma natureza que ainda deve ser compreendida e 

preenchida de significados, antes que projectada e preenchida de coisas”

Francesco Careri, in Walkscapes
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Recorte 29 | Cabo Girão visto a partir do mar.
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Recorte 30 | Caderno de viagens. Registos efectuados durante o percurso 1.

62A

“A forma mais simples de carta geográfica não é a que hoje se nos mostra como a mais 
natural, isto é, o mapa que representa a superfície do solo vista por um observador 
extraterrestre. A primeira necessidade de fixar os lugares na carta está ligada à viagem: 
é o lembrete da sucessão das etapas, o traçado de um percurso… Em suma, a carta ge-
ográfica, embora estática, pressupõe uma ideia de narrativa, está concebida em função 
de um itinerário, e odisseia”[ 50 ]

O caminhar constituiu uma das ferramentas fundamentais deste traba-
lho, revelando-se “útil à arquitectura como instrumento cognitivo e projec-
tual”[ 51 ] através do qual nos foi possível compreender a realidade urbana 
e questionar [novas] modalidades de intervenção. Esta acção surgiu da 
necessidade de se fazer uma leitura do território in situ, de modo a [re]co-
nhecer as estruturas ainda existentes e a sua situação actual. Procuramos 
observá-las, estudá-las e entendê-las para então, com o conhecimento do 
seu valor, propor a sua continuidade. 

Mais do que qualquer outra forma de deslocação, o caminhar “significa 
transformar o espaço em história, em narrativa, e participar na construção 
das experiências paisagísticas de uma geografia afectiva, de proximidade e 
de contacto com o mundo e com o espaço”[ 52 ]. Desta forma, e motivados 
também pelas palavras de Eduardo Chillida, optamos por um caminhar 
guiado pela intuição do corpo “alerta e livre, orientado somente por um 
aroma”[ 53 ], utilizando a nossa sensibilidade sensorial para, acima de tudo, 
registar uma primeira impressão, uma experiência genuína do espaço, lan-
çando sobre ele uma perspectiva que não se focasse apenas nas suas quali-
dades mensuráveis.   

Caminhámos, numa primeira fase, à dérive[ 54 ], à semelhança do “movi-

50 CALVINO, Italo, “Il viandante nella mapa” in Colecção de Areia, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010 cit. por CARERI, Francesco, Walkscapes, O caminhar como prática estética, Brasil: Editorial 
Gustavo Gili, 2013, Pág. 137.

51 Ibidem, Pág. 32.

52 CARDOSO, Isabel Lopes, Paisagem e Património, Porto: Dafne Editora, 2013, Pág. 10.

53 CHILLIDA, Eduardo, Escritos, Madrid: La Fabrica Editorial, 2005, Pág. 52.

54 Alusão à Teoria da Deriva de Guy Debord. Segundo Debord, a deriva consistia numa forma de 
se deslocar na cidade, sem um itinerário definido, guiando-se apenas pela influência do ambiente 
envolvente. “Dos diversos procedimentos situacionistas, a deriva consiste numa técnica de passagem 
apressada por ambientes variados. O conceito de deriva é indissoviavel dos efeitos psicogeográficos e 
da afirmação de um comportamento lúdico-construtivo, que o opõe em todos os sentidos às noções 
clássicas da viagem e da caminhada.” DEBORD, Guy, “Théorie de la dérive”, in La Revue des Ressour-
ces, 20 de Fevereiro de 2017, Disponível em: https://www.larevuedesressources.org/theorie-de-la-de-
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Recorte 32 | Localização dos 5 percursos sobre ortofotomapa de 2009 da DROTA.
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Recorte 31 | Desenho de localização e enumeração dos 5 percursos, sobre esquema base das 4 zonas da cidade do Funchal definidas pelo 
Gabinete da Cidade.
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mento impresso pelos barcos em alto mar, que muda continuamente com 
base na mutação dos ventos, das correntes, dos nossos estados de ânimo 
e dos encontros que se dão”[ 55 ]. Deixámos que o percurso ganhasse um 
ritmo próprio, procurando sempre uma relação intersubjectiva e talvez 
afectiva com os lugares por onde passámos. Como defende Careri, “se, de 
facto, se quer ganhar outros espaços, é preciso aprender a perder o tempo, a 
não buscar o caminho mais curto, a deixar-se conduzir pelos eventos, a di-
rigir-se a estradas impraticáveis onde seja possível topar, talvez encalhar-se 
para falar com as pessoas que se encontram ou saber deter-se, esquecendo 
que se deve agir. Saber chegar ao caminho não intencional, ao caminho 
indeterminado”[ 56 ].

Esta primeira aproximação, como se de um jogo de descoberta intuiti-
va se tratasse, foi fundamental para a nossa [re]aproximação da cidade e 
contribuiu para o reconhecimento de gestos do habitar insular, pequenos 
vestígios de [uma] arquitectura que à primeira vista parecia não possuir 
valor, mas que aparentava definir uma vivência particular. 

As estruturas com as quais nos deparámos neste primeiro momento, pa-
reciam, ao contrário do esperado, partilhar de diversas características de-
correntes da sua localização. A densidade de vegetação presente nas estru-
turas cuja implantação se aproximava da floresta; o pragmatismo e rigidez 
daquelas que se situavam onde o limite urbano da cidade parecia terminar; 
a presença marcante dos florais e botânicas nas estruturas próximas ou 
pertencentes às quintas ou vilas; ou a necessidade de sobreelevção sobre 
o tecido urbano daquelas presentes no centro histórico. Esta constatação 
convocou uma estruturação dos caminhos urbanos inicialmente percorri-
dos que tivesse como base os vários zonamentos da cidade, de modo a con-
firmar a partilha de características consoante a localização dos mirantes. 
Como tal, traçamos, sobre um mapa, cinco percursos que abrangessem 
aquelas que são as quatro zonas da cidade propostas pelo Gabinete da 
Cidade[ 57 ] — histórica, botânica, periférica e florestal [recorte 31].

rive,038.html [Consultado em Janeiro de 2019]. Ainda sobre esta teoria, Careri afirma que “[…] à 
dérive constitui uma actividade lúdica que não apenas visa definir as zonas inconscientes da cidade, 
mas que — apoiando-se no conceito de psico-geografia — pretende investigar os efeitos psíquicos 
que o contexto urbano produz no indivíduo. A dérive é a construção e a experimentação de novos 
comportamentos na vida real” CARERI, Francesco, Walkscapes. O caminhar como prática estética, Brasil: 
Editorial Gustavo Gili, 2013, Pág. 85.

55 Ibidem, Pág. 172.

56 Ibidem, Pág. 171.

57 O Gabinete da Cidade — criado após os incêndios de Agosto de 2016 e orientado pelos arqui-

Recorte 33 | Caderno de viagens. Registos efectuados durante o percurso 1.
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Recorte 34 | Mesa 2 — Amostra sequencial das estruturas registadas durante os cinco percursos efectuados na cidade do Funchal. 
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A proposta de zonamentos do Gabinete da Cidade reflete as diferentes 
épocas de ocupação territorial e, consequentemente, as estruturas que se-
guiram essas ocupações. A zona histórica, junto à linha de costa e voltada 
sobre o mar, corresponde ao centro histórico do Funchal e ao local de ins-
talação das primeiras comunidades humanas. É precisamente nesta zona, 
que se encontra a área mais acentuadamente plana de toda a urbe, o que 
terá facilitado um primeiro apontamento de desenho das primeiras ruas 
e edifícios. A cidade botânica corresponde ao anel territorial que envolve o 
centro histórico. Caracterizada por uma cintura de quintas que marcaram 
uma época turística associada ao turismo terapêutico[ 58 ], é aqui, que, de 
forma mais marcada e evidente, os jardins assumem uma dimensão rele-
vante, conferindo à cidade do Funchal um extenso perímetro verde de uma 
variedade botânica e floral impressionante. Em direcção à montanha, para 
lá da cintura de quintas, sobre as altitudes-limite do povoamento humano, 
encontra-se a zona periférica, onde os arruamentos íngremes dão acesso a 
habitações de ocupação dispersa e fragmentada, regra geral, de uma po-
pulação de maior carência económica. Este anel periférico é limitado em 
todo o seu perímetro Norte pela floresta, e nesta última zona da cidade, 
escassa de construções e de vias de acesso, é a natureza que impera.

Já com uma lógica e estratégia definidas, demos início aos primeiros per-
cursos [recorte 31 — P1 e P2], circunscrevendo a nossa viagem em ambos 
os casos a duas zonas — a botânica e a histórica. Primeiramente, junto à linha 
de costa — a zona mais baixa da cidade — encontramos um conjunto de 
estruturas em situação de limite sobre as vertiginosas falésias, frente ao 
imenso oceano. Assumem-se quase sempre como mirantes que se adossam 
ao contexto morfológico do lugar, redefinindo a linha da costa e atribuin-
do-lhe um novo sentido. É provavelmente nesta zona que está mais con-
solidada a presença dos mirantes, permitindo inclusive uma sucessão de 
percursos contemplativos por toda a frente-mar até ao centro histórico da 

tectos Paulo David e João Favila — foi o recurso encontrado, pela Câmara Municipal do Funchal, 
para dar resposta aos problemas que a cidade enfrenta e que foram expostos pelos drásticos incên-
dios. O gabinete procurou ler todo o território do Funchal, dissecando anos de história, expondo as 
fragilidades no planeamento da cidade e propondo visões e soluções para um futuro.

58 Segundo Rui Carita, entre os séculos XVIII e XIX, a Madeira era divulgada por médicos, 
escritores e poetas como um sanatório natural, especialmente vocacionado para o tratamento de 
doenças pulmonares. O clima ameno e os espaços propícios ao lazer e à contemplação da natureza 
eram as principais características enunciadas de modo a cativar a instalação de doentes e das suas 
respectivas famílias na ilha. As quintas, dada a sua localização mais distante do centro da cidade e 
por serem constituidas por grandes jardins, revelaram-se como os locais ideais para a instalação e 
estadia mais ou menos prolongada daqueles que procuravam esta cura de ares. CARITA, Rui, História 
do Funchal, Funchal: AAUMA, 2013, Pág. 150. 

Recorte 35 | Caderno de viagens. Registos efectuados durante o percurso 2.
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Recorte 37 | Localização dos 40 miradouros sobre ortofotomapa de 2009 da DROTA.Recorte 36 | Desenho de localização e enumeração, com perspectivas de observação, dos 40 miradouros identificados durante os percursos 
sobre mapeamento das zonas verdes da cidade.
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cidade. No entanto, ao caminharmos para Este, a possibilidade de conso-
lidar percursos contemplativos vai-se fragmentando e diluindo, sendo que, 
nesta zona já é mais difícil e complexa a ligação entre os poucos mirantes 
de carácter público que aí existem, não apenas por dificuldades geomorfo-
lógicas e pelos avanços urbanísticos mas também pela falta de um desenho 
de espaço público qualificado que interrompeu as possíveis ligações pedo-
nais entre os mesmos. Tendo em consideração a predominância de pessoas 
e de usos na frente marítima a Oeste e, atendendo também a que são os 
miradouros mais utilizados pelos turistas que visitam a ilha, estas estruturas 
encontram-se num melhor estado de conservação comparativamente às 
restantes zonas.

Se neste primeiro momento cingimos a viagem aos traçados urbanos em 
situação de frente-mar, no segundo fomos motivados por um dos principais 
eixos que atravessa a cidade de Este a Oeste, assumindo várias designações. 
Começamos esta segunda viagem na Estrada Monumental em direcção à 
rua Conde Carvalhal, cruzando, a meio percurso, a Praça do Município. 
Percorrer estes traçados urbanos convoca uma experiência espacial e urba-
na diversa, pois implica atravessar duas zonas distintas da cidade. 

Na zona botânica a Oeste o encontro de estruturas mirante é menos fre-
quente — especialmente as de carácter público — e, é na aproximação ao 
centro histórico e aos terrenos arrabaldinos a Este que estas vão surgindo 
de forma mais assídua. A quase inexistência de mirantes na principal zona 
de expansão urbana actual veio confirmar o desinteresse e a desacredita-
ção no valor destes fragmentos arquitectónicos enquanto elementos rele-
vantes de urbanidade. A sua inclusão em planos urbanísticos e a atenção 
aos seus enquadramentos perspécticos deixou de existir, pelo que as novas 
construções elevam-se sem constrangimentos acima da linha dos mirantes 
anulando as vistas que deles se poderiam observar[ 59 ].

Seguimos caminho em direcção ao centro da cidade. Percorremos a Rua 
da Carreira[ 60 ], uma das mais antigas ruas da cidade, onde é notória a 

59 O primeiro caso representativo dessa situação, com o qual nos deparamos já no primeiro per-
curso, foi o Miradouro do Largo António Nobre [M3], sobre o qual se impôs o imponente Hotel 
Sheraton [actual Pestana Carlton] impedindo a vista que do miradouro se tinha sobre do mar.

60 “[…] chama-se, dizem as Saudades, a Carreira dos cavallos pelos costumarem correr nella. É das 
mais antigas ruas da cidade e nela tinham suas moradas em outros tempos muitas das mais nobres e 
qualificadas famílias do Funchal […]” SILVA, Fernando Augusto da; MENEZES, Carlos Azevedo 
de, Elucidário Madeirense - Volume Primeiro A-E, Funchal: Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 
1998, Pág. 483.
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Recorte 39 | Localização das 18 torres “avista-navios” sobre ortofotomapa de 2009 da DROTA.

Recorte 38 | Desenho de localização e enumeração das 18 torres “avista-navios” identificadas durante os percursos.
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presença de algumas torres avista-navios. O carácter de ocupação mais den-
sificado do centro histórico faz com que, aqui, ao contrário da zona botâni-
ca, algumas construções assumam uma expressão de verticalidade sobre o 
tecido urbano. De facto, as torres só poderiam encontrar a sua lógica de 
implantação nesta zona, já que, dada a dispersão construtiva nos restantes 
zonamentos e o facto de se desenvolverem sobre um enorme anfiteatro, são 
raras as vezes em que o edificado impede as perspectivas sobre a cidade.

 
Encontramo-nos em plena malha urbana consolidada. Caminhando em 

direcção a Este, sempre em frente, passando pela Praça do Município e 
atravessando a Ribeira de Santa Luzia, percorre-se a Rua do Bom Jesus.  
Encontramos, já a chegar ao fim da rua, uma das mais belas casinhas-de-pra-
zer [C8] ainda presentes na cidade, apesar do seu mau estado de conser-
vação. A sua implantação e integração delicada e sensível contrasta com o 
imponente empreendimento turístico do outro lado da rua. A situação não 
é única, como já tínhamos visto, e repete-se noutros pontos da cidade com 
diversas estruturas que, pela anulação da sua função primária enquanto 
ponto perspéctico e de contemplação da paisagem, vão-se tornando cada 
vez mais introvertidas e encerradas sobre si mesmas e sobre os jardins pri-
vados que as rodeiam ou até mesmo sendo apagadas. 

Saímos da zona histórica para voltar à cidade botânica, desta vez no lado nas-
cente da cidade. Seguimos pela rua Conde Carvalhal, até o seu fim, onde 
terminaremos a viagem. Ao longo deste percurso torna-se notória a dife-
rença em relação aos percursos na zona histórica. Aqui, as estruturas-miran-
te vão surgindo ritmadamente, ora de um lado ora de outro, sempre bem 
inseridas nas quintas e nos espaços verdes mais refinados, onde a presença 
dos jadins, das plantas e das flores lhes são indissociáveis. Estamos perante 
um exercício contínuo de integração, onde os mirantes com os seus tons 
sóbrios, emergindo timidamente entre a vegetação, se deixam absorver por 
uma enorme diversidade botânica, interiorizando e elevando uma experi-
ência sensorial. E, querendo sempre espreitar a vida lá fora, debruçados 
sobre muros das quintas e tirando partido das vistas sem nunca perder 
os enquadramentos perspéctivos mais abrangentes, oferecem, a quem as 
habita, variadas relações com a paisagem. A conjugação destes elementos 
ao longo da rua permite a criação de uma atmosfera singular, de um sabor 
cada vez mais raro e único. 

Prosseguimos montanha acima, sobre o declive acentuado do anfiteatro, 
em direcção a Norte. Desta vez incidimos o desenho do itinerário entre 
as zonas botânica e periférica. O caminhar a pé permite-nos observar uma 

Recorte 40 | Caderno de viagens. Registos efectuados durante o percurso 2.
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Recorte 41 | Desenho de localização e enumeração das 19 casinhas-de-prazer identificadas durante os percursos.
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Recorte 42 | Localização das 19 torres casinhas-de-prazer sobre ortofotomapa de 2009 da DROTA.
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realidade que, numa viagem de automóvel seria trespassada pela vertigem 
da velocidade. À medida que caminhamos, vamos registando a realidade 
e equacionando novos caminhos evolutivos e novos meios de dar conti-
nuidade àquilo que, de valor, encontramos. Os registos vão sendo fixados 
numa rede imagética [recorte 34], numa síntese sequencial das inúme-
ras caminhadas que fixa os fragmentos de uma arquitectura singular e, ao 
mesmo tempo, alimenta a construção dos apontamentos e narrativas para 
um futuro próximo.

Do lado Oeste da cidade, já no limite Norte da zona botânica, a coerência 
de inserção das estruturas no lugar e a forma como se deixam envolver 
pela mancha verde desta zona da cidade, persiste. Há um certo compro-
misso e cumplicidade no habitar entre as estruturas contemplativas e as 
particularidades do lugar onde se inserem. São exemplo disso o Miradou-
ro da Achada [M19] — adossado à rocha escarpada no topo da margem 
direita da Ribeira de Santa Luzia — e o Miradouro da Quinta do Poço 
[M21]— um púlpito que se ergue sobre um jardim, envolto nas mais va-
riadas espécies botânicas. Nestes lugares, é consistente a integração de ele-
mentos naturais de forma a manter valorizada a proximidade da natureza, 
no entanto, esta atitude vai perdendo força à medida que nos aproxima-
mos da zona periférica. 

É neste penúltimo anel da cidade que observamos os miradouros públi-
cos mais desajustados urbana e funcionalmente. As estruturas de carácter 
público estão, regra geral, associadas às vias de circulação automóvel e, 
dada a inexistência de estacionamentos e a escassez de passeios públicos 
que os liguem a outros pontos da cidade, a sua utilização torna-se pouco 
frequente. Curiosamente, é também nesta zona que se encontram algumas 
das soluções mais interessantes no que diz respeito à adaptação de estrutu-
ras-mirante nas próprias habitações. Feitas sem projecto nem arquitectos, 
e quase sempre com materiais pobres, são espaços singelos mas sublimes 
para a vivência de uma experiência sensorial marcante e cheia de poesia. 
Estas casas-mirante — manifestações de uma necessidade insular do exercí-
cio de contemplação do horizonte e da própria paisagem — articuladas 
sobre terrenos inclinados apresentam, quase sempre, no seu topo — ge-
ralmente correspondente ao piso de chegada — um balcão que se abre 
sobre a paisagem, onde é muitas vezes visível a presença de botânicas ou 
elementos que tornam a estadia mais confortável. 

Terminamos o percurso 4 [recorte 33—P4] no Miradouro das Babosas 
[M34], a 550 metros de altitude, onde nos é possível ver a cidade desenvol-

Recorte 43 | Caderno de viagens. Registos efectuados durante o percurso 4.

Memórias de uma cidade-mirante. O caminhar como método.



73

ver-se até às cotas mais baixas. A partir daí prosseguimos em direcção à flo-
resta, ao Parque Ecológico do Funchal onde iniciaremos o último percurso 
[recorte 33—P5]. A cada passo da caminhada, novos aspectos da paisa-
gem revelam-se, convocados pelo habitar de algumas estruturas existentes. 
O seu desenho rudimentar — acessos em terra, e bancos e guardas em 
madeira — faz-nos relembrar o desenho das primeiras estruturas-mirante 
retratadas nos postais de época. É o [re]encontro com a força telúrica de 
uma paisagem que nos confirma ser a motivação da origem destas arqui-
tecturas. Aqui, o silêncio parece acentuar-se e só é quebrado pelo som das 
árvores, dos pássaros ou das levadas. Há alguma quietude nestes recônditos 
lugares imersos na natureza. 

  
Depois de longos percursos, de tanto caminhar, registar e reunir a infor-

mação dispersa pelo território, paramos, observamos e refletimos. Estamos 
perante uma cidade que possui múltiplos nomes[ 61 ], que é a expressão de “um 
conjunto de experiências que se vão acumulando em camadas que se so-
brepõem, confundem, misturam, desaparecem, não desaparecem”[ 62 ] na 
experiência contínua que é a construção da sua identidade. São múltiplas 
leituras, sobrepostas, justapostas, em constante diálogo, onde as estruturas 
contemplativas surgem como factos urbanos participantes e actuantes na 
construção dessa identidade. 

Nesta última paragem, a partir de um ponto elevado sobre o qual se 
observa o anfiteatro do Funchal questionamos: Existe qualquer coisa de comum 
e transversal a todas as estruturas independentemente da sua localização? Quais as pre-
missas comuns e essenciais a todas elas? 

A experiência dos mirantes permitiu-nos analisar os seus aspectos físicos 
e matéricos, bem como os aspectos vivenciais — associados à experiência 
do corpo — como princípios de análise do espaço construído. Da nossa lei-
tura podemos talvez destacar dois factores que são transversais a todos os 
mirantes registados. O primeiro, e mais evidente, é o modo coerente como 
respondem às condições do lugar assumindo-se como instrumentos que 
participam na construção de uma imagem contínua da cidade. Há uma 

61 Alusão a Duarte Belo. BELO, Duarte, “Quantos nomes pode ter uma cidade?”, in Cidade Infinita, 
Disponível em: http://cidadeinfinita.blogspot.com/2017/06/quantos-nomes-pode-ter-uma-cidade.
html [Consultado em Fevereiro de 2019].

62 Alusão a Gonçalo M. Tavares quando nos fala sobre o processo de construção de uma identi-
dade. TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo de da Imaginação, Alfragide: Editorial Caminho, 2013, 
Pág. 199.
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certa constância no modo como se edificam sobre as falésias, as escarpas 
abruptas ou os terrenos inclinados em situação de limite, maleando-se e 
adaptando-se às circunstâncias onde se inserem. Articulados sobre o ter-
ritório e pontuais na sua forma e volume, os mirantes, sempre atentos às 
particularidades expressivas do lugar, integram-se e adoptam muitas das 
suas características [matéricas, cromáticas, formais] ao ponto de serem 
dele indissociáveis. 

O segundo factor é a possibilidade que oferecem a quem os habita de, 
contrariando a tendência de priorizar o sentido visual estático, partici-
par numa experiência sensorial completa de [re]aproximação à nature-
za, desempenhando um papel activo na percepção da paisagem, onde a 
movimentação do corpo sobre o espaço convoca um outro olhar, filtrado, 
incisivo e pontual que põe em evidência a complexidade da paisagem ob-
servada. No limite é a capacidade que estes gestos arquitectónicos possuem 
de transmitir valores expressivos do conjunto observado através de uma ex-
periência sensível entre o corpo, enquanto máquina perceptiva, e o lugar.

Pela sua singularidade, relevância cultural e significado, os mirantes con-
tinuam a ser um dos órgãos vitais da cidade e não devem ser excluídos atra-
vés de consecutivos apagamentos e reinscrições nefastas. Mas para que 
continuem a ter uma participação urbana activa, é necessária uma melhor 
compreensão da sua essência, das premissas fundamentais que sustentam 
ainda a sua permanência na cidade e contribuem para que sejam mais do 
que meras coordenadas geográficas e se assumam como lugares especiais, 
detentores de uma individualidade muito própria capaz de conferir um 
carácter singular à imagem da cidade e enaltecer a identidade partilhada 
por todos aqueles que a habitam.

Reconhecidos os dois aspectos fundamentais da existência das estruturas 
e, perante uma intenção de propor a sua continuidade, cremos ser funda-
mental, agora, dar corpo a uma reflexão atenta sobre as lições que nos dão 
no que diz respeito ao compromisso de equilíbrio que assumem com o lu-
gar onde se inserem, e à interação sensorial e emocional com o corpo que 
as habita, contribuindo assim para um ambiente urbano saudável física e 
espiritualmente.
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Recorte 45 | Mesa 3 — Seleção de um conjunto de estruturas-mirante consideradas relevantes para 
uma leitura posterior.
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 “A relação entre natureza e construção é decisiva na arquitectura. Esta relação, fonte 
permanente de qualquer projecto, […] sempre foi determinante no curso da história e 
apesar disso tende hoje a uma extinção progressiva.” [ 63 ]

O caso concreto das estruturas-mirante confirma que, de facto, a cidade 
do Funchal construiu-se sempre num diálogo aberto e contínuo com os 
elementos naturais e nunca de costas para eles. A importância concedida 
ao lugar, enquanto razão da acção, é uma das condições permanentes e 
essenciais em todos os exemplos analisados no tecido urbano [num total de 
77] — expostos anteriormente em O caminhar como método —, é fait accompli 
de um modo particular de se construir [n]a paisagem que vai de encontro 
à tradição de assentamento territorial da Ilha da Madeira, cujo exemplo 
paradigmático reside na construção dos muros de suporte dos poios agríco-
las[ 64 ].

O lugar é nestes casos, não apenas o suporte, mas também um elemento 
integrador da própria arquitectura. A arquitectura transforma o lugar e o 
lugar, com as suas características, expande-se decisivamente sobre o dese-
nho do projecto. Como resultado, os mirantes emergem na paisagem da 
cidade como uma espécie de natureza construída. O seu desenho — forma, 
posição, tamanho, materialidade — e qualidades espaciais são definidos 
pela exploração das condicionantes e do aproveitamento das qualidades 
topográficas e matéricas dos lugares que os acolhem, particularmente no 
que diz respeito à condição limítrofe, à presença efectiva da água e à natu-
reza intensa. Uma natureza que se assume quase como uma arquitectura 
complementar. 

A topografia e a atmosfera assumem-se, assim, como um instrumento de 
trabalho participante na concepção do projecto potenciando a criação de 
uma linguagem de espaços mais dialogantes com as características do lugar 
reforçando, desta forma, a experiência do mesmo. A este propósito Álvaro 
Siza defende que, uma arquitectura que procura uma mediação com o 
lugar, “não termina em ponto algum, vai do objecto aos espaços e por con-
sequência à relação entre os espaços até ao encontro com a natureza”[ 65 ]. 
Negando o desenho de um objecto desligado do contexto, ela nasce da 
circunstância do lugar onde está inserida adquirindo a sua singularidade 
e estendendo a sua força sobre ele, como uma nova topografia, e, embora 
sobressaia uma tentativa humilde de cooperar com a natureza, coexiste 

64 Os Poios na Madeira correspondem aos socalcos cultivados que durante séculos moldaram a 
paisagem da ilha.
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também, ao mesmo tempo, um desejo de a dominar ou de a organizar.

Nesta acepção, a cada lugar corresponde uma solução própria onde se 
estabelece um diálogo mútuo e participativo entre arquitectura e paisa-
gem e paisagem e arquitectura e “se as formas são condicionadas pela 
circunstância, elas criam igualmente circunstância.”[ 66 ] No seu exercício 
de integração, estas arquitecturas constroem não apenas os objectos mas 
também o lugar onde se inserem e, embora reajam às suas subtilezas, al-
teram também o seu contexto, a sua fisionomia e consequentemente a sua 
essência, a sua atmosfera. 

Este modo operativo enraizado na cultura construtiva insular [embora 
tenha vindo a perder a sua transmissibilidade], é suportado por um pro-
fundo conhecimento do lugar. A condição de possibilidade desta tarefa 
começa através da criação de uma distância[ 67 ], um recuo. Suspendemos o 
que é próximo e voltamos a olhá-lo com um olhar minucioso que o reduz 
ao seu essencial, o transcendental a partir do qual a reflexão acontece, para 
que então, a resposta arquitectónica, nos seus aspectos formais, matéricos, 
construtivos e espaciais, seja consequência directa das condições físicas e 
atmosféricas do chão que a acolhe. No confronto com o lugar, com as suas 
condições e condicionantes, o homem serve-se das suas características, ma-
nipula-as e transforma-as, numa quase extensão daquilo que ele era antes, 
e fá-lo com tal suavidade como se a arquitectura ali, silenciosamente, sem-
pre tivesse existido. Como se pertencesse, desde sempre, àquele lugar[ 68 ].

Esta atitude de valorização das particularidades de cada lugar como 
fundamento da acção projectual é reforçada pela ideia defendida por 
Norberg-Schulz em Genius Loci[ 69 ]. Segundo Schulz cada lugar tem uma 

66 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Porto: FAUP Publicações, 2007, Pág. 73.

67 Alusão a Luz Valderrama. “A esse limite que acompanha simultaneamente os sujeitos, os ob-
jectos, o espaço, o tempo ou os objectos, denominamo-lo de “distância”. Quando questionado pelo 
espaço, o tempo, o objecto e o sujeito, o trabalho constrói o problema da distância. Distância é a 
figura de dissolução de todos estes binómios de conceitos. Distância é o nome que damos a esse 
lugar denso e poroso onde se gere a proximidade e o distanciamento das coisas.” VALDERRAMA, 
Luz, La construción de la mirada: tres distancias, Sevilha: Universidade de Sevilha, 2004, Pág. 19.

68 Alusão a Frank Lloyd Wright. “Nenhuma casa deveria estar numa colina ou em qualquer coisa. 
Ela deve ser da colina. Pertencer-lhe. Colina e casa deve viver juntas, cada uma mais feliz pela 
outra.” WRIGHT, Frank Lloyd, Frank Lloyd Wright: An Autobiography, USA: Pomegranate Commu-
nications, 2005, Pág. 168.

69 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Towards a phenomenology of  architecture, New York: 
Rizzoli, 1980.
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identidade particular que o qualifica e que resume o seu carácter. Essas 
particularidades identitárias constituem um mapa de significados e de sen-
sações que definem o espírito do lugar. Do ponto de vista projectual, o pro-
fundo entendimento deste espírito do lugar — das suas características físicas, 
da memória que convoca, da sua história e das suas emoções — traduz-se 
numa interrelação harmoniosa entre o lugar e uma arquitectura capaz de 
sintetizar as suas características e aproximá-las do homem.

 
Apesar das abundantes provas de laceração cada vez mais frequentes — 

como vimos anteriormente em Transformações urbanas — os mirantes são 
prova de que, no seu processo evolutivo, o Funchal procurou, no genius 
loci dos seus lugares, valores que orientassem o desenho das suas próprias 
construções. Este conjunto de gestos de simplicidade espelha uma socieda-
de que procurou, tal como outras, através da arquitectura, a elevação da 
cultura e identidade do lugar para a transformação da sua paisagem.

A relação que estas estruturas estabelecem com o lugar realçam as preo-
cupações perante a complexidade do contexto, preservando o seu espírito e 
comprovando que é possível inscrever novos gestos na paisagem sem des-
caracterizar a sua identidade. Em todas as situações denota-se uma pre-
ocupação em integrar a arquitectura de maneira subtil, precisa e poética 
sem descaracterizar o contexto, moldando a sua forma às forças do lugar 
sem as anular — seja uma árvore [recorte 34 — M14, M20, M22, M23] 
ou uma formação rochosa [recorte 34 — M2, M14, M39]. As novas cons-
truções assumem assim o papel de intermediárias das relações complexas 
com a condição irrepetível do lugar e de amplificadoras das particularida-
des ocultas no interior daquilo que é visível. 

A lição fundamental que daqui apreendemos decorre da capacidade de 
distinguir o essencial do supérfluo ou circunstancial e, enquanto deambu-
lávamos entre fragmentos da circunstância, era este gesto que despertava a 
nossa atenção, era por este valor essencial que éramos cativados no reforço 
e valorização dos valores construtivos mais perenes, consolidados pela pre-
sença constante de uma atitude que nunca admitiu qualquer transgressão 
na defesa dos valores paisagísticos deste território. Foi nesta aparente con-
tradição relativamente à essência e ao apego à qualidade circunstancial que 
se construiu a nossa forma de estar, ler e entender as estruturas-mirante.
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A experiência dos sentidos

“A paisagem constrói-se sobre nós mesmos, em nós mesmos [...] implica um olhar sobre 
a interioridade, como se a estrutura do lugar se fundisse em nós, activando todos e cada 
um dos mecanismos que definem a arquitetura da paisagem, aquelas estruturas invisí-
veis que compõem os sistemas espaciais do sentimento e da emoção.” [ 70 ]

No Funchal, as estruturas-mirante estão associados a um modo parti-
cular de se habitar o território e, se habitar está intrinsecamente ligado ao 
ser[ 71 ], então não podemos falar da construção destes espaços e consequen-
temente de paisagem sem considerar o corpo que os habita e os transfor-
ma. Nesta acepção, falar de paisagem implica falar, necessariamente, dos 
gestos de habitar sobre o território. 

Enquanto ambiente vivido, a paisagem existiu desde sempre da relação 
dialogante com o homem e com o seu corpo sensível. É ele que “ocupa 
um lugar central nos ambientes e nas experiências paisagísticas […] como 
o centro e a condição de possibilidade das experiências da paisagem”[ 72 ] 
e por isso, a arquitectura, ao transformar a paisagem, actua sobre a sua 
própria circunstância. 

No entanto, a relação entre o homem e o espaço habitável, de modo a 
ser propriamente sentida e compreendida, tem de ser vivida no lugar. É 
o movimento do próprio corpo sobre a paisagem “o veículo primeiro do 
processo do conhecimento, necessário para a relação de identidade esta-
belecida entre o eu e o mundo”[ 73 ]. Esta é uma experiência individual que 
decorre da pessoa que o lê e habita porque cada corpo desenvolve uma ex-
periência única que pode exprimir maior ou menor significado consoante 
a singularidade de cada um. No seguimento deste pensamento Jorge Luis 
Borges afirma que, “o sabor da maça resulta do contacto da maça com o 
palato, não na própria maçã”[ 74 ], ou, dito por outras palavras, existe um 
“efeito recíproco entre as pessoas e as coisas”[ 75 ]. De modo semelhante, 
podemos talvez afirmar que o princípio da arquitectura reside no con-
tacto do corpo com o espaço, na experiência que este proporciona e não 
do próprio espaço em si visto como qualquer coisa independente. O seu 
valor depende da mutualidade entre a construção e o corpo que a habita 
e uma arquitectura que potencia esta relação é capaz de “adereçar todos 
os sentidos simultaneamente e fundir a nossa ideia de nós próprios com a 
nossa experiência do mundo”[ 76 ], garantindo uma vivência e um processo 
de autoconhecimento sensíveis.

76 PALLASMAA, Juhani, The eyes of  the skin: architecture and the senses, Great Britain: Chichester 
Wiley & Sons, 2005, Pág. 11.
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Cremos que os mirantes são um exemplo expressivo, no contexto insular, 
de uma arquitectura pensada e desenhada para essa vivência sensível, para 
uma experiência pessoal de reencontro entre o homem e a paisagem que 
ele habita [e constrói], incentivando uma “relação íntima com a natureza 
da qual é parte integrante, de uma natureza povoada de outras vidas, onde 
o que é som, cheiro, cor, crepúsculos, tempestades se confundem e realçam 
com os seus mistérios nos fenómenos transcendentes e telúricos.”[ 77 ] 

A experiência de leitura do território confirmou-nos que a profundidade 
impressa nas estruturas de contemplação sustenta e enriquece uma arqui-
tectura emocional que, em vez de se assumir como um objecto visualmen-
te sedutor, cria atmosferas e significados definidos pela interferência física 
e sensorial do corpo sobre o meio. São estas atmosferas, mais do que o 
próprio objecto em si — nas suas qualidades matéricas, construtivas ou 
formais — que “comunicam com a nossa percepção emocional, isto é, a 
percepção que funciona de forma instintiva e que o ser humano possui 
para sobreviver.”[ 78 ] Assim, o espaço medido geometricamente cruza, com 
o espaço vivido emocionalmente, onde a presença e a ausência adquirem 
igual importância porque “a forma como se sente o espaço, o seu som e 
cheiro, têm um peso tão importante quanto a sua imagem.”[ 79 ] Neste sen-
tido, o seu desenho não se cinge apenas à matéria positiva — do cheio, da 
luz, do som — mas revela que é dada, também, importância substancial às 
qualidades do negativo ou do imaterial — ao vazio, à sombra, ao silêncio.  

Os mirantes assumem-se então, antes de tudo, como dispositivos produ-
tores de uma experiência física na qual o corpo é convocado a participar, 
não apenas na sua qualidade motora mas também sensorial e imagética, 
enquanto organismo fundamental na relação com o espaço construído e 
com a paisagem. A relação de intimidade que o corpo cria com estes es-
paços mais do que se restringir às suas características físicas, tem origem 
na memória, nas experiências e na imaginação, porque “o ser abrigado 
sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive-o na sua realidade e virtualidade, 
através do pensamento e dos sonhos.”[ 80 ]

A acção contemplativa que estes lugares convocam, à semelhança da 
imaginação, está associada a um corpo fisiológico que reage à experiência 

77 COSTA, Marcelo, “A Nossa Cidade (ou a utopia urbana)” in Islenha nº 12, 1993, pág. 55.

78 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006, Pág. 13.

79 PALLASMAA, Juhani, The eyes of  the skin: architecture and the senses, Great Britain: Chichester 
Wiley & Sons, 2005, Pág. 11.

80 BACHELARD, Gaston, A Poética do Espaço, São Paulo: Martins Fontes, 1998, Pág. 25.

87



Memórias de uma cidade-mirante. A experiência dos sentidos.88

Recorte 51 | Miradouro do Jardim Panorâmico [M1].



e influencia não só a percepção da realidade mas também a validação das 
construções mentais. Segundo Gaston Bachelard, a ideia de espaço está 
associada à poética formada no subconsciente humano, resultado de uma 
forma pessoal de olhar e experienciar um espaço que não se limita apenas 
às suas qualidades mensuráveis. O corpo reúne os significados apreendidos 
pela experiência do real através dos sentidos, que, fundidos com a activida-
de mental — com as memórias e com os sonhos — possibilita a construção 
de um universo pessoal, de uma ideia de nós mesmos e daquilo que nos 
rodeia.

A valorização que sempre se deu à experiência contemplativa dos mi-
rantes [embora tenha vindo, ao poucos, a perder força] está associada ao 
seu valor estético, sensorial e emocional, pela possibilidade que oferecem 
de redireccionar a nossa consciência para a confrontação e compreensão 
da condição da nossa existência no mundo. Isto fez com que, ao longo do 
tempo, estes lugares fossem ganhando um certo grau de sacralização[ 81 ]. A 
sua composição arquitectónica e o diálogo harmonioso entre os elementos 
que a compõem, na sua relação, atraem porque materializam um modo de 
ser e habitar um território com as suas particularidades, ao mesmo tem-
po, promovem a interacção sensorial dos seus habitantes, transformando 
assim, lugares banais em lugares que adquirem um valor especial de atrac-
ção, potenciando experiências que ficam gravadas na memória e no corpo 
de quem as habita.

81 Alusão a Maria Zambrano. “A mais compreensiva e talvez a mais importante experiência arqui-
tectónica é a impressão de se estar num lugar único. Parte desta experiência intensa do lugar reside 
na impressão de se estar perante algo sagrado […] A beleza que cria este lugar reclama-o, pertence-
-lhe, é o espaço sacro no qual o intangível se materializa. Um espaço sacro no qual ao ser terrestre 
se torna impossível estabelecer-se, mas que o convida a sair de si próprio, alma acompanhada pelos 
sentidos; que o liberta da existência corporal, acariciando, unificando, E no mesmo vazio, criador 
da beleza, o ser terrestre, corporal e vivo, se redime. Os seus sentidos convalescem para a alma num 
ser uno. Tal é o denominado de meditação e remoção de cada uma das preocupações assoladoras 
da existência.” ZAMBRANO, Maria, Claros del bosque, Barcelona: Seix Barral, 1986, Pág. 53. 
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[3] Da construção de lugares de memória

“A obtenção da harmonia do espaço organizado, resultante afinal da harmonia do homem consigo 
próprio, com o seu semelhante e com a natureza, será longa e difícil, mas porque a consciência da sua 
necessidade deverá sobrepor-se a todos os obstáculos, ela deverá constituir um dos destacados objectivos 

do homem contemporâneo.”

Fernando Távora, in Da Organização do Espaço
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“Se é desejável que um ambiente evoque imagens vivas, é igualmente desejável que estas 
imagens sejam comunicáveis e adaptáveis às necessidades práticas em evolução e que 
possam desenvolver novos agrupamentos, novos significados, nova poesia. O objectivo 
deve ser um ambiente imaginável, que seja, ao mesmo tempo, aberto a mudanças”[ 82 ] 

Compreendemos agora, melhor do que no início, a razão que nos con-
duziu à temática das estruturas-mirante e da acção contemplativa por elas 
convocada. A leitura atenta que nos foi possibilitada por um caminhar de-
morado e sensível confirmou-nos que, de facto, “esta cultura, hoje em ex-
tinção, representa um imenso conhecimento acumulado que não se pode 
perder numa vintena de anos cegos por uma falsa ideia de progresso.”[ 83 ] 
Os mirantes são, a par de outros fragmentos, aquilo que resta de um certo 
modus vivendi insular. Exemplos singulares, no contexto da arquitectura ma-
deirense, representativos de uma longa tradição de fixação no território, 
conferem à cidade parte da sua identidade e, como tal, constituem tam-
bém uma “reserva que, um dia, poderá ainda fornecer dados interessantes 
para a sociologia humana.”[ 84 ] 

Apesar da sua importância estes fragmentos têm vindo a desaparecer, 
por meio do abandono, do apagamento e do esquecimento. Talvez porque 
os prazeres dos dias que correm já não são os mesmos, talvez porque hoje 
os prazeres da simplicidade já não seduzem.[ 85 ] Actualmente parece existir 
uma indisponibilidade de tempo e de espírito para os momentos de lazer 
nestes lugares públicos. O tempo livre, outrora associado ao tempo lúdico 
e de interacção social tem-se tornado frequentemente em tempo de consu-
mo ou de produção e como consequência a ocupação dos miradouros, das 
casas-de-prazer e das torres avista-navios é cada vez mais rara.

A transformação da cidade motivou e foi motivada por novos modos 
de habitar. No passado, as estruturas-mirante situavam-se em lugares que 
lhes garantiam um ambiente relaxado, tranquilo e um ritmo de vivência 
próprio, mas com a constante, e inevitável, transformação da paisagem 
e o consequente aumento de edificações, foram forçadas a conviver com 
outras realidades, com outros ritmos. Hoje em dia, o ócio e os tempos 
lentos concorrem com a aceleração frenética da vivência urbana contem-
porânea, com a velocidade da produção e com novos atractivos, e neste 
confronto, entre antigo e novo, entre tradição e contemporaneidade, as 
novas construções, alheias e indiferentes ao espírito do lugar onde se inserem, 
impõe um domínio sobre as antigas, deturpando o contexto que lhes dava 
sentido e principiando um processo de perda de identidade.

Independentemente da pequena dimensão que possa agora aparentar 
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Recorte 53 | Contrastes de ocupação no Miradouro de São Roque [M30]. 
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possuir enquanto factor identitário ou de relevância urbana, cremos ser 
necessário “atender a este fenómeno de forma consciente e inverter atem-
padamente o desaparecimento deste património”[ 86 ] ao preservar, reacti-
var e sobretudo reinventar a sua presença nesta paisagem. Torna-se então 
imperativa a construção de um método crítico de acção, um trabalho de 
antevisão que, com base no conhecimento do passado, aposte numa ideia 
de futuro e defenda a adequação das estruturas contemplativas às exigên-
cias actuais da cidade e dos seus cidadãos. O grande desafio: a valorização da 
paisagem urbana do Funchal. 

Como propósito deste corpo de reflexão, é fundamental refundar a cen-
tralidade dos mirantes na história da cidade. Dar-lhes uma nova vida, sa-
bendo que foram outrora constituídos por um fervilhar intenso. Relem-
bramos, para isso, a lição de Távora que nos dizia que “o conhecimento do 
passado vale na medida do presente. É seguro que as constantes apontadas, 
pela sua própria natureza, não perderam a actualidade.”[ 87 ] E continua, “a 
análise de muitas manifestações contemporâneas nesta matéria dá o índice 
perfeito dessa crise, desse esquecimento das constantes, de qualquer coisa 
de fundamental que é substituído pelo acessório e pelo decorativo, ainda 
que, quase sempre, essas manifestações invoquem aspectos tradicionais ou 
de retorno ao passado. Confunde-se a Grande Tradição, a tradição das 
constantes com pequenas e passageiras tradições.”[ 88 ]

Os caminhos percorridos — e expostos em O caminhar como método — con-
vocaram em diversos momentos não apenas a identificação, reconheci-
mento e registo das estruturas-mirante e dos percursos com potencial con-
templativo, mas também constatação de diversos problemas associados à 
sua integração no tecido urbano. Acreditamos que uma das principais de-
bilidades desta arquitectura seja talvez a incapacidade de se adaptar a uma 
sociedade e a uma paisagem que — tal como referimos em Transformações 
urbanas — se encontra em constante mutação. Perante um crescimento 
urbano e um progresso técnico e científico acelerado são estes fragmentos 
e as memórias para as quais remetem que têm sido secundarizados por 
um tempo e uma arquitectura do espectáculo, por cenários de virtualida-
des mais cativantes e atractivos que negam o contexto e anulam os sinais 

86 Ibidem.

87 TÁVORA, Fernando, Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo: a lição das 
constantes, FAUP Publicações, 1993, Pág. 17.

88 Ibidem.
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Recorte 54 | Esquissos do projecto para um miradouro e restaurante no Pico 
do Areeiro, Funchal, da autoria do arquitecto Álvaro Siza.
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de identidade, impedindo a continuidade do seu significado[ 89 ]. Embora 
se identifiquem tentativas esporádicas de flexibilizar o uso dos seus espa-
ços com concertos, feiras, ou mercados [recorte 53], reconhecemos que as 
condicionantes físicas dos mirantes não permitem que se o faça de forma 
confortável. 

Apesar de tudo, cremos que é nesta tentativa de adaptação de usos, que 
reside um dos seus princípios de continuidade. E a confirmação desta ques-
tão encontramo-la engavetada e esquecida entre outros tantos arquivos. 
São as propostas de Álvaro Siza [recorte 54] e Edmundo Tavares [recorte 
55] que, ao anteverem a potencialidade de inclusão de estruturas-mirante 
nos seus projectos, lhes associam este programa convocando uma outra 
utilização. Embora a encomenda inicial não fosse, provavelmente, a de 
estruturas-mirante é facto que, ao ter sido tomada a opção da sua inclusão, 
a essência do projecto passou a residir em torno da acção contemplativa do 
contexto que o rodeia. Vemos nestas propostas um modo de intervir que, 
ao recorrer à inclusão de mirantes em programas ajustados às necessidades 
actuais, contribui para a preservação e valorização da sua identidade no 
tecido urbano.

Apesar de não construídas, as propostas de Siza e Tavares não foram 
exclusivas na procura por reforçar o carácter de cidade-mirante do Funchal. 
No entanto, foram, de facto, exclusivas no modo sábio como o procura-
ram fazer. Apesar de serem ambos indissociáveis da memória dos mirantes, 
eram projectos claramente contemporâneos [às suas épocas] que não se 
confundiam com as abordagens anteriores. Eram orientados no sentido de 
uma continuidade que tem como base as premissas essenciais das estrutu-
ras, encaminhadas no sentido de preservar a sua identidade cultural sem, 
no entanto, declinarem o seu tempo.

Nos últimos anos surgiram, ainda que de forma muito escassa, novas 
estruturas[ 90 ] na malha urbana da cidade, contudo, com uma atitude con-
trária àquela adoptada por Siza e Tavares. Sustentadas por uma memória 

89 Alusão a Guy Debord. “O urbanismo que destrói as cidades reconstrói um pseudocampo, no 
qual estão perdidas tanto as relações naturais do antigo campo, como as relações sociais directas, e 
directamente postas em questão, da cidade histórica. É um novo campesinato factício recriado pelas 
condições de habitat e de controlo espectacular no actual “território ordenado” […] As “novas ci-
dades” do pseudocampesinato tecnológico inscrevem claramente no terreno a ruptura com o tempo 
histórico sobre o qual estão construídas; a sua divisa pode ser: “Neste exacto lugar nunca acontecerá 
nada, e nunca nada aqui aconteceu”. É evidentemente porque a história que é preciso libertar nas 
cidades ainda ali não foi libertada que as forças da ausência histórica começam a compor a sua 
paisagem exclusiva.” DEBORD, Guy, A sociedade do espectáculo, Lisboa: Antígona, 2012, Pág. 111.

90 A construção mais recente corresponde ao Miradouro de São João Latrão [M26] em 2009.
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da autoria do arquitecto Edmundo Tavares.



99

quase sempre redutora ou estereotipada que acusa uma leitura insuficien-
temente aprofundada, a materialização de novas estruturas resulta em mi-
metismos e pastiches onde prevalecem, acima de tudo, os valores formais e 
os caprichos decorativos. Ora “a obra do passado, constituindo um valor 
cultural do espaço e porque é irreversível, não podendo vir a ser o que 
já foi, não deverá ser actualizada pela utilização de pastiche, solução que 
denuncia apenas a incapacidade de encontrar aquela e outra que, por con-
temporânea, possa ombrear — sem ofuscar nem ser ofuscada — com o 
valor que o passado nos legou.”[ 91 ] Reduzir o passado a elementos estiliza-
dos constitui um “travão à renovação permanente da própria arquitectura, 
até porque se torna impossível e contranatura não aceitar as mudanças 
inerentes”[ 92 ] à evolução da sociedade. Evitando a reprodução mimética 
na prática presente, a obra do passado deverá ser, acima de tudo, actua-
lizada através de uma síntese crítica pela identificação das permanências, 
das premissas essenciais e pela atribuição de valores novos e actuais que lhe 
permitam acompanhar as necessidades quotidianas de quem a habita[ 93 ]. 
Só assim, poderá voltar a assumir um papel activo e estruturador da forma 
da cidade. 

Neste sentido, e para que se assumam, de facto, como elementos rele-
vantes e estruturadores da fisicalidade da cidade, é de igual importância 
que os mirantes [pré-existentes e novos] possam potenciar novas conexões 
com os espaços que os rodeiam e com as ruas próximas, prolongando-os e 
criando novas dinâmicas e novos diálogos, invertendo assim a tendência de 
se assumirem como bolsas incomunicantes à margem dos traçados urbanos. Só 
através de um desenho de espaço público estruturado e pensado para uma 
experiência física de [re]descoberta pedonal do Funchal, se poderá exaltar 
o ambiente fervilhante outrora existente.

Julgamos ter sustentado até aqui uma postura metodológica que poderá 
revelar-se pertinente para a circunstância actual da cidade. Perante uma 
cidade dispersa, fragmentada e cada vez mais alheia aos seus valores iden-
titários pensamos que, enquanto antigos lugares públicos de referência, as 

91 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Porto: FAUP Publicações, 2004, Pág. 58

92 MESTRE, Victor, Arquitectura Popular da Madeira, Lisboa: Argumentum, 2002, Pág. 300.

93 Alusão a Hannah Arendt. “Só a existência de uma esfera pública e a subconsequente transfor-
mação do mundo numa continuidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre 
eles depende inteiramente da permanência. Se o mundo deve conter um espaço público, este não 
pode ser construído apenas para uma geração e planeado somente para os que estão vivos: deve 
transcender a vida de homens mortais.” ARENDT, Hannah, A Condição Humana, Lisboa: Relógio 
d’Água, 2001, Pág. 238 cit. por TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo de da Imaginação, Alfragide: 
Editorial Caminho, 2013, Pág. 167.
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estruturas-mirante poderão ainda servir a cidade contemporânea e auxiliar 
na reconstrução de um conjunto de relações que fomos progressivamente, 
perdendo. Como tal, faz ainda sentido propor a sua [re]interpretação e o 
seu [re]desenho de modo a [re]integrá-las em permanência como valo-
res dinâmicos e contemporâneos próximos da natureza da cidade. Sem 
convocar rupturas, ambicionamos uma auto-regeneração urbana que, ao 
devolver espaços que se encontram até agora inoperantes, subaproveitados 
e esquecidos, desenvolva um novo sentido de cidade. Nesta perspectiva, o 
problema exige soluções reais mas, como avançar? Pensamos que, ao intervir 
de forma pontual com base numa estratégia geral que estabeleça continui-
dades e que promova um efeito de contaminação no espaço envolvente, 
seremos capazes de obter resultados bastante diferentes dos conseguidos 
até agora. 

Das diversas leituras efectuadas surgiu o mapeamento de um conjunto 
de estruturas e lugares de carácter público[ 94 ] que nos parecem poder ser 
alvo de uma acção regeneradora de modo a activar a sua participação 
na estrutura da cidade [recorte 58]. O conjunto selecionado é, de entre 
as estruturas mapeadas, aquele que melhor representa os problemas e as 
potencialidades que estas possuem[ 95 ]. Mas se o conjunto é variado — na 
sua forma, nas suas componentes matéricas e nas problemáticas que apre-
sentam — então deverão variar igualmente as formas de intervir sobre 
ele. E a resposta ao modo de intervenção encontramo-la na sua própria 
circunstância.

 
Colocamos em cima da mesa [recorte 61], a revitalização, a recuperação e a 

construção, por se entender que é a união destas acções que define a nossa 
estratégia de intervenção. Se por um lado, reconhecemos estruturas que 
carecem de [uma] recuperação sem apresentarem, no entanto, a possibi-
lidade de sofrer uma intervenção mais alargada, por outro, encontramos 
algumas que permitem, perante a sua localização, regenerar vazios urbanos. 
A par destas, identificamos ainda novos lugares que apresentam potencial 
para a fixação de novos mirantes. Assim, pela disseminação de um de-

94 Por desempenharem um papel mais activo na estruturação urbana da cidade, foram seleciona-
das apenas estruturas-mirante de carácter público. A preservação das estruturas de carácter privado 
deverá ser assegurada pelos proprietários embora possam também beneficiar de alguns princípios 
aqui apontados.

95 Este conjunto poderá vir a ser, num outro tempo, alargado a outras estruturas que demonstrem 
necessitar de intervenções semelhantes. No entanto, no âmbito deste trabalho, não procuramos 
expor todos os casos mas sim um conjunto limitado que, de forma mais clarificada, demonstrassem, 
categorizadamente, as problemáticas e potencialidades transversais a todas as estruturas. 

Recorte 57 | Possibilidade de revitalização da área circundante do Miradouro 
das Cruzes.



Recorte 59 | Localização das 13 acções, dos traçados urbanos de interesse municipal e percursos contemplativos. sobre ortofotomapa de 
2009 da DROTA.

Recorte 58 | Desenho de localização e enumeração das 13 acções, dos traçados urbanos de interesse municipal e dos percursos contempla-
tivos reconhecidos durante a leitura do território.
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senho de espaço público estruturado pelo território, encontramos nestes 
elementos um meio de, não apenas reatar valores, mas também qualificar 
a expansão. É nesta mediação entre acções distintas de intervenção que 
centramos a nossa estratégia, solidificando, ao mesmo tempo, a nossa ideia 
de futuro para esta cidade-mirante. 

A recuperação está intimamente relacionada com a conservação do bom 
estado físico das estrutura e, embora tenhamos identificado algumas em 
bom estado — concentradas nas zonas de maior atracção turística — a 
grande maioria não corresponde a esta condição. O maior desgaste cor-
responde aos revestimentos [caiação, pintura, azulejos] seguindo-se dos 
pavimentos [calçada madeirense] e dos muros das caldeiras das árvores. 
Nestas circunstâncias defendemos uma vigilância permanente que actue 
de imediato na correcção destas patologias, permitindo desta forma a sua 
preservação. 

Por outro lado, nas acções de revitalização, destaca-se a existência de vazios 
urbanos contíguos a algumas estruturas que lhes podem abrir possibilida-
des de transformação na procura de flexibilizar a sua ocupação. É a con-
jugação das estruturas-mirante existentes com estes territórios devolutos, 
abandonados ou expectantes que poderá fomentar novos atravessamentos 
e, com isso, novas conexões, novas dinâmicas e diálogos com a da cidade 
contemporânea. Assim, estes lugares podem actuar não apenas como me-
ras ausências urbanas, mas como territórios estruturados que estabelecem 
vínculos com as estruturas existentes.

Nas acções que visam a construção de novas estruturas, deverá sobressair o 
carácter de uma construção do seu tempo, do tempo actual que, com pre-
ocupações ao nível da integração, através de um entendimento do lugar; 
da flexibilidade de usos e, acima de tudo, do legado cultural, se adapte às 
necessidades do modus vivendi actual, de forma a assegurar a permanência 
destas estruturas como garantia de uma continuidade urbana e cultural. 
A localização destas novas construções deve incidir de forma estratégica 
em áreas desconexas do tecido urbano que, para além do potencial con-
templativo, careçam de uma acção estruturadora que lhes imprima uma 
nova ordem coerente com a estrutura urbana envolvente. Em alguns casos 
isto poderá significar o recurso ao apagamento de edificações dissonantes 
— tanto a nível espacial como a nível temporal — que, tal como vimos an-
teriormente em Transformações urbanas, pode constituir uma acção positiva 
para tornar o espaço público mais amigável, seguro e virtuoso, que privile-
gie as pessoas e que as atraia. Recorte 60 | Transformação da zona do Infante para permitir a ligação entre a Avenida do Infante 

e a Avenida Arriaga.
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Recorte 61 | Mesa 4 — Conjunto das acções, agrupadas segundo as categorias apresentadas no mapa anterior [recortes 58 e 59].

Construir

Acção1 | Miradouro na Estrada Monumental I.

-  Valorizar um lugar em situação privilegiada com a cria-

ção de um espaço de usufruto público para a observa-

ção da paisagem;

- Incentivar a contaminação da acção regeneradora do 

espaço público para os espaços envolventes com a cria-

ção de novos espaços públicos qualificados;

- Colmatar diferenças de cotas com a criação de um per-

curso que estabeleça a ligação entre a estrada Monu-

mental e o percurso pedonal da Praia Formosa que por 

sua vez comunica com o percurso das Salinas;

- Recentrar o valor da Estrada Monumental enquanto 

percurso contemplativo;

Acção 2 | Miradouro na Estrada Monumental II.

- Valorizar um lugar em situação privilegiada com a cria-

ção de um espaço de usufruto público para a observa-

ção da paisagem;

- Pontuar um percurso que, por si só, já é atractivo, pelas 

suas qualidades cénicas, com um momento de paragem;

- Recentrar o valor da Estrada Monumental enquanto 

percurso contemplativo; 

- Incentivar a contaminação da acção regeneradora do 

espaço público para os espaços envolventes com a cria-

ção de novos espaços públicos qualificados;

Acção 3 | Miradouro na Ponta da Cruz.

- Valorizar um lugar em situação privilegiada com a cria-

ção de um espaço de usufruto público para a observa-

ção da paisagem;

- Pontuar o percurso pedonal da Ponta Gorda no en-

contro com o percurso pedonal da Praia Formosa, esta-

belecendo a ligação entre estes dois percursos e trans-

formando-os num único percurso contemplativo com 

diversos momentos de paragem;

- Possibilitar a integração deste miradouro num percurso 

contemplativo da frente-mar;

Acção 6 | Miradouro na Quinta do Palheiro Ferreiro.

-  Valorizar um lugar em situação privilegiada com a cria-

ção de um espaço de usufruto público para a observa-

ção da paisagem;

- Potenciar a ocupação flexível de um espaço que, por si 

só, já é atractivo [enquanto ponto de observação sobre 

o anfiteatro da cidade], com estruturas capazes de se 

adaptar a diferentes programas que dinamizem a zona;

Acção 10 | Miradouro na Corujeira.

-  Valorizar um lugar em situação privilegiada com a cria-

ção de um espaço de usufruto público para a observa-

ção da paisagem;

- Incentivar a contaminação da acção regeneradora do 

espaço público para a área envolvente com a criação de 

novos espaços públicos qualificados e atrativos capazes 

de dinamizar esta zona da cidade;

Memórias de uma cidade-mirante. Princípios de continuidade.



Revitalizar Recuperar

Acção 7 | Miradouro das Cruzes.

- Prolongar o espaço do miradouro para uma área de 

uso desadequado a uma cota inferior, utilizada, actual-

mente, como  estacionamento automóvel; 

- Relocalizar o estacionamento automóvel;

- Potenciar a ocupação flexível do espaço com infraes-

truturas capazes de se adaptar a diferentes programas;

- Colmatar diferenças de cotas com a criação de um per-

curso que estabeleça a ligação entre o miradouro e a 

Rua do Quebra-Costas e consequentemente requalificar 

a própria rua;

- Reintegrar um vazio urbano na malha da cidade; 

Acção 4 | Miradouro do Socorro.

- Reparar os muros de contenção das zonas verdes;

- Recuperar a pérgola e consequente repor as plantas 

para o devido sombreamento do miradouro;

- Reparar dos bancos e dos azulejos partidos;

- Reorganizar as áreas de esplanada de modo a não  

quebrar o percurso contemplativo;

- Possibilitar a integração deste miradouro num percurso 

contemplativo da frente-mar;

- Conservar os pavimentos característicos;

- Conservar as pinturas em cal;

Acção 9 | Miradouro da Azinhaga da Penha de França.

- Repor os seixos partidos que compõem o pavimento;

- Desimpedir a área de observação com a deslocação 

das redes eléctricas;

- Impedir da ocupação da área do miradouro com esta-

cionamento automóvel;

- Relocalizar o estacionamento automóvel;

- Substituir os elementos em madeira que compõem os 

bancos;

Acção 8 | Miradouro do Paiol.

- Impedir a ocupação da área do miradouro com estacio-

namento automóvel;

- Relocalizar o estacionamento automóvel;

- Potenciar a ocupação flexível do espaço com infraes-

truturas capazes de se adaptar a diferentes programas;

- Colmatar a falta de conforto com elementos como ban-

cos e sombreamentos;

- Incentivar a contaminação da acção revitalizadora do 

espaço público para os espaços envolventes, actual-

mente desqualificados.

Acção 5 | Miradouro do Lazareto.

- Impedir a ocupação da área do miradouro com estacio-

namento automóvel; 

- Relocalizar o estacionamento automóvel;

- Estender o espaço do miradouro para o lote disponível 

sobre a escarpa. 

- Potenciar a ocupação flexível do espaço com infraes-

truturas capazes de ser adaptada a diferentes progra-

mas e que dinamizem a zona;

- Incentivar a contaminação da acção revitalizadora do 

espaço público para os espaços envolventes; 

- Possibilitar a integração deste miradouro num percurso 

contemplativo da frente-mar;
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Recorte 62 | Praia Formosa.

105A Memórias de uma cidade-mirante. Desafios para a acção.

O conjuntos das treze acções que se propõe deve ser entendido como um 
sistema articulado de espaços públicos onde os diferentes mirantes, — os  
recuperados, os revitalizados e os novos — conformam um todo contínuo, 
garantindo uma unidade dentro da diversidade. No entanto, perante a 
vontade de se valorizar a paisagem urbana do Funchal, cremos não ser suficiente 
preservar apenas as estruturas-mirante identificadas e por isso, ao mesmo 
tempo que se enumeram acções, mapeiam-se também os traçados urba-
nos[ 96 ] de valor arquitectónico, histórico e paisagístico relevante — iden-
tificados pela Câmara Municipal do Funchal — onde integram sistemas 
de vistas[ 97 ] e quintas madeirenses que devem ser alvo de um esforço de 
salvaguarda. Ao mesmo tempo indentificam-se alguns percursos contem-
plativos de valor paisagístico [recorte 58 e 59] que poderão fomentar futu-
ras intervenções, valorizando assim não só a estrutura de observação como 
também o conjunto observado.

É assim, contra a morte dos miradouros na cidade do Funchal, pelo 
grande desafio de construir um posicionamento crítico perante o seu apa-
gamento que o plano de intervenção ambicionado deve incidir. Uma cida-
de que se instala neste território deve reinscrever a sua posição enquanto 
cidade-mirante. 

96 “Os traçados urbanos são unidades tipomorfológicas constituídas por troços de arruamentos 
que estabelecem uma referência histórico-urbanística marcante da estrutura e da imagem da cida-
de que se pretende salvaguardar e valorizar. […] Os traçados urbanos integram um dos princípios 
estratégicos do PDMF no âmbito da reabilitação urbana, conciliando a conservação do património 
cultural, histórico e urbanístico, com o progresso social e o desenvolvimento económico sustentável 
[…] promovendo a qualificação em termos de ocupação urbana, salvaguardando, igualmente, os 
princípios que visam a melhoria da qualidade de vida da população e do território a intervir.” CMF, 
Plano Director Municipal do Funchal - Volume II - Relatório de Fundamentação | Proposta de Plano, Funchal: 
CMF, 2018, Pág. 100. Somente perante a revisão do Plano Director Municipal do Funchal em 
2018, é que o Município, reconhecendo a importância do valor patrimonial do sistema perspéctico 
dos traçados urbanos, apresenta a proposta da sua inclusão no Plano.

97 “Devido à orografia acidentada do Funchal, existem inúmeros pontos de contemplação da pai-
sagem circundante que carecem de alguma protecção da sua amplitude visual para não reduzir a 
qualidade deste recurso turístico importante. A importância dos sistemas de vistas constitui objecto 
de regulação, ainda que de modo discricionário, do PDM de 1972, onde já se sugeria a existência 
de condicionamentos a edificações localizadas nos campos de visão de carácter panorâmico.” CMF, 
Plano Director Municipal do Funchal - Volume II - Relatório de Fundamentação | Proposta de Plano, Funchal: 
CMF, 2018, Pág. 105.



107

Desafios para a acção

“A acção é a nossa pergunta à realidade; e a resposta, encontramo-la aí: na repentina 
desordem luminosa em volta, na ordem da acção respondida por uma espécie de motim, 
um deslocamento de tudo: o mundo torna-se de facto novo no poema, por virtude do 
poema — uma realidade nova […]”[ 98 ]

Do conjunto de acções de projecto que apresentamos anteriormente [re-
corte 58, 59 e 61], torna-se agora necessário aprofundar algumas bases 
para uma possibilidade de intervenção. A intenção de testar, em desenho, 
uma hipótese, surge como prolongamento da anterior reflexão na procura 
de a tornar operativa, estabelecendo-se desta forma um processo interac-
tivo entre pensamento e acção. A acção que agora apresentamos [recorte 
61 — Acção 1] prende-se com a necessidade de expandir a presença de 
estruturas-mirante sobre uma zona da cidade que se encontra actualmente 
em expansão. Como tal, exploraremos a possibilidade que estes elemen-
tos poderão apresentar enquanto modo de fazer-cidade. Assim, procuramos 
materializar um diálogo harmonioso entre memória, lugar, homem e arti-
fício, através de uma nova existência que preserve e prolongue, num novo 
tempo, a essência daquilo que foram as estruturas-mirante, num tempo 
passado.

Tomamos como referência aquelas que consideramos serem as boas prá-
ticas da arquitectura tradicional insular, expostas na segunda parte deste 
trabalho — Da leitura do território — de uma arquitectura que procura na 
relação com o lugar, na paisagem e no corpo que a habita, a sua verdade. 
Os fragmentos que [re]descobrimos na cidade são afirmações plenas de 
uma arquitectura singular mas, para lhes darmos continuidade, é preciso 
estabelecer com eles uma relação interactiva, um exercício de abstracção 
ao nível formal que nos permita transformá-los, porque no limite é a es-
sência e o valor cultural do conjunto de elementos herdados do passado 
que importa preservar, reinventar e reintroduzir na cidade.

Como defendemos anteriormente — em Princípios de continuidade — acre-
ditamos que existem múltiplas possibilidades de preservação, mas mais do 
que preservar a estrutura, a sua forma, ou os métodos construtivos, impor-
ta sobretudo preservar o significado atribuído, a atitude de integração e a 
experiência da acção contemplativa convocada. Encaramos a preservação 
da memória com uma atitude construtiva, no sentido de resgatar a sua 
essência e reapropriarmo-nos dela para agir de novo, dando-lhe conti-
nuidade e, eventualmente, até intensificá-la. Esta ideia de continuidade 
“significa consciência histórica como esperança de ver a tradição numa 
precisa tendência adversa ao formalismo passado e presente. Continuação 
dinâmica e não uma cópia passiva: nada de dogmas mas, com liberdade 
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Recorte 63 | Localização e delimitação da área de intervenção em relação aos percursos de acesso 
— a Norte, a Estrada Monumental e a Sul o percurso pedonal da Praia Formosa.

Memórias de uma cidade-mirante. Desafios para a acção.
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de pesquisa, sem preconceitos de método”[ 99 ]. 

No seguimento deste pensamento, Távora afirma que “em verdade há 
que defender, teimosamente, a todo o custo, os valores do passado mas há 
que defendê-los com uma atitude construtiva, quer reconhecendo a ne-
cessidade que deles temos e aceitando a sua actualização, quer fazendo-os 
acompanhar de obras contemporâneas.”[ 100 ] É este entendimento de pre-
servação que pretendemos imprimir nesta acção projectual ao evocar as 
antigas estruturas enquanto princípios e não rigorosamente enquanto mo-
delos formais. “Não podemos construir como no passado, reproduzindo 
nostalgicamente as formas históricas”[ 101 ], mas sim procurar incorporar o 
peso da cultura tradicional numa síntese com a cultura contemporânea, 
permitindo que aquele que habite a nova existência associe, reconheça e 
estabeleça uma relação de afinidade com a sua história e com o seu imagi-
nário, provocando assim algumas ressonâncias evocatórias.  

A necessidade de preservar e evidenciar a história não impede que o 
novo, evocando o antigo, adquira um carácter próprio de arquitectura do 
seu tempo. Neste sentido, a nova existência, aceitando a continuidade do seu 
tempo e assumindo a sua própria circunstância, deverá evocar pela atitu-
de de integração, pelo diálogo com a paisagem e pelo ritmo de vivência 
impresso. Sem esquecer o passado, o que se procura é repor a essência da 
ação evocada pelos exemplos estudados mas com uma nova individualida-
de, não através de uma linguagem mimética mas sim contemporânea, es-
tabelecendo um equilíbrio entre a tradição e a contemporaneidade, entre 
aquilo que resultou das experiências passadas do homem sobre o território 
e aquelas que são as necessidades e desejos de transformação e de melho-
ria colectiva do presente. 

Um terreno de ocupação esporádica, pertencente à família, permitiu 
ensaiar uma das acções que se propôs anteriormente e, ao mesmo tempo, 
intensificar a experiência deste lugar. A preferência por este sítio prendeu-
-se com a possibilidade que este oferece de se ensaiar um lugar de referên-
cia numa zona da cidade que carece de espaços públicos qualificados e de 
consequentemente se reestabelecer aqui uma justa relação entre o indiví-
duo e a paisagem que ele habita. 

99 ROGERS, Ernesto Nathan, Esperienza dell’Architecttura, Milano: Skira, 1997, Pág. 93 e 94.

100 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Porto, FAUP Publicações, 2007, Pág. 70.

101 MUGERAUER, Robert, “Derrida e depois” in NESBITT, Kate, Uma nova agenda para a arqui-
tectura, Antologia teórica 1965-1995, São Paulo: Ed. Cosas Nayfi, 2008, Pág. 215.



Recorte 64 | Vista sobre a área de intervenção desde o mar.

110 Memórias de uma cidade-mirante. Desafios para a acção.
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Como defendia Távora, a arquitectura deve “agir para melhoria da cir-
cunstância preexistente”[ 102 ], e deve também procurar o “essencial desse 
passado que recordamos com saudade e tal essencial chama-se unidade, 
coesão, equilíbrio e integração”[ 103 ], sugerindo assim, que a acção projec-
tual deve surgir como resultado de uma reflexão crítica sobre o seu contex-
to, actuando na procura de uma integração coerente e unificadora com o 
lugar onde se insere. Desta forma, o projecto de um percurso-mirante, para 
além de apelar à memória das estruturas contemplativas da cidade, apelará 
também à memória do sítio onde se irá inserir, respeitando o seu genius loci 
e potenciando as suas virtudes.

A familiaridade com o terreno e as memórias que este gravou em nós 
ao longo do nosso crescimento assumem-se como referências ao novo es-
paço imaginado pois, “imaginar significa recordar aquilo que a memória 
escreveu dentro de nós e pô-la em confronto com as exigências e as condi-
ções”[ 104 ] de um programa e de um lugar, cruzando assim a rede de con-
dicionantes físicas que o próprio lugar apresenta com a rede de afectos e a 
história pessoal que nos relacionam com ele. Neste sentido, interpretamos 
as necessidades da área de intervenção e aquelas que serão as necessidades 
de um utilizador da nova existência, conjugando assim as condições funcio-
nais com o património de memórias e experiências positivas por nós aqui 
vividas para conseguir proporcionar, no novo espaço projectado, as sensa-
ções e emoções que nos são transmitidas por este lugar. 

Localizado nos arredores do Funchal, na freguesia de São Martinho, a 
área de intervenção é parte integrante da paisagem costeira da cidade [re-
corte 64]. A sua localização e configuração específicas conferem-lhe a con-
dição de lugar privilegiado, constituindo, de facto, um ponto de grande 
interesse urbano, com uma situação atmosférica, paisagística e ambiental 
de qualidade excepcional. 

Trata-se de uma superfície de 4.700 m2, com uma frente de aproximada-
mente 50 metros, exposta a Sul, debruçada sobre o verde da vegetação, o 
negro do calhau e o azul do céu e do oceano. Esta varanda sobre a paisa-
gem é composta por duas formas topográficas distintas: a íngreme escarpa 
e as plataformas intermédias. A escarpa apresenta a forma de um rochedo 
cortado abruptamente que se desenvolve entre as cotas 0 e 40 metros, no 

102 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Porto, FAUP Publicações, 2007, Pág. 66.

103 Ibidem, Pág. 67.

104 GREGOTTI, Vittorio, “O Outro” in SIZA, Álvaro, Imaginar a Evidência, Edições 70, Lisboa, 
2013, Pág. 10.

Recorte 65 | Percurso pedonal de acesso à Praia Formosa — escadaria pré-existente da área de 
intervenção.
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Recorte 67 | Amostra sequencial do percurso viário e pedonal da Estrada Monumental.Recorte 66 | Amostra sequencial do percurso pedonal da Praia Formosa.

Memórias de uma cidade-mirante. Desafios para a acção.
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qual são moldados pequenos plateaux intermédios que pontuam um per-
curso pré-existente de acesso à praia. Este acesso desenvolve-se sob a forma 
de uma longa escadaria escavada na rocha e comunica, à cota baixa, com o 
percurso pedonal da Praia Formosa[ 105 ] [recorte 66]. À cota alta, a Norte, 
o acesso ao terreno é feito pela Estrada Monumental[ 106 ] e corresponde ao 
único acesso viário disponível [recorte 67]. 

O terreno localiza-se numa área em expansão, ainda que predominante-
mente habitacional, já quase no limite Oeste do Funchal, muito próximo 
do concelho vizinho de Câmara de Lobos. Afastada da efusividade citadi-
na, esta zona da cidade caracteriza-se por lotes parcialmente agrícolas, de 
dimensão considerável, pontuados de forma dispersa pelo casario, pelos 
seus correspondentes espaços exteriores de lazer e pelos espaços de cultivo, 
formando densas áreas de arborização. O próprio espaço de intervenção 
preserva, ainda hoje, um carácter agrícola com uma área reservada à ex-
ploração de terras onde se cultivam árvores de fruto, e outra adaptada para 
acolher convívios esporádicos de família e amigos. 

Aquando da sua ocupação, o lote estava intacto [ou quase], mas pouco a 
pouco, tentando equilibrar as necessidades e as possibilidades, o seu espaço 
foi sendo aproveitado, organizado e adaptado aos modos de habitar asso-
ciados a actividades agrícolas e de lazer. As poucas alterações foram feitas 
de forma gradual, na procura das melhores soluções para cada momento 
e função e resumiram-se essencialmente a percursos de acesso e à estabili-
zação de terras com muros de contenção e plataformas niveladas onde se 
pudessem instalar os elementos necessários para oferecer algum conforto. 
Apesar dos esforços, o espaço encontra-se ainda subaproveitado e carece de 
uma intervenção que lhe proporcione novas valências.

O modo de ocupação e o tipo de actividades que nele se imprimem em 
muito se assemelham aos das estruturas contemplativas, são actividades lú-
dicas de repouso e tranquilidade. Reúne-se a família, os amigos e os amigos 
dos amigos, ocasionalmente para momentos de lazer à beira mar, onde se 

105 O percurso pedonal da Praia Formosa, da autoria dos arquitectos João Gomes da Silva e João 
Ferreira Nunes, estabelece ligação entre a Praia Formosa e a Praia dos Socorridos numa extensão 
de aproximadamente 2km. A proximidade com o percurso costeiro do Complexo das Salinas da 
autoria do arquitecto Paulo David potencia uma comunicação de frente-mar entre os concelhos do 
Funchal e Câmara de Lobos, uma experiência bastante contrastante com a ligação viária à cota 
superior.

106 A Estrada Monumental, que estabelece a ligação entre a cidade do Funchal e a cidade de Câ-
mara de Lobos foi a primeira estrada a ser construída na ilha. Segundo Jorge Sumares, “é apenas no 
século XIX que se dá início, em 1848, à ponte do Ribeiro Seco e às obras de construção da primeira 
estrada que se lança na ilha, e a que pomposamente se chama de Monumental” in SUMARES, 
Jorge, Transportes na Madeira, Funchal: DRAC, 2002, Pág.18.
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aproveita todo o prazer que a natureza é capaz de oferecer. Estes momen-
tos de ócio constituem um dos órgãos vitais do organismo da vida urbana 
e são uma necessidade não só individual mas também colectiva, capaz de 
contrariar o ritmo, em muitos aspectos desgastante, do mundo em que vi-
vemos. Como tal, o programa de um mirante e de um consequente percur-
so de aproximação, devotados aos momentos contemplativos, constituem 
uma experiência que tornará possível a quem o habita despir a mente do 
mundano e do superficial, num retorno aos prazeres da simplicidade de um 
passado já quase esquecido.

Reconhecemos que o tipo de vivências e a frequência com que estas aqui 
acontecem sugerem um espaço para a colectividade, nosso e da comunida-
de. Apesar de ser privado este lugar revela uma predisposição para assumir 
a condição de lugar público e as suas plataformas para adoptarem a qua-
lidade de espaços públicos panorâmicos. O lugar convoca um atravessa-
mento entre tempos e espaços distintos desta zona da cidade, permitindo a 
ligação entre dois traçados urbanos com vivências contrastantes — a Estra-
da Monumental à cota alta e o percurso pedonal da Praia Formosa à cota 
baixa. Esta situação geográfica representa uma oportunidade única de se 
ensaiar uma ação valorativa focada na regeneração e revitalização de um 
lugar com grande interesse para a cidade. Por estar localizado numa zona 
em expansão que carece de uma melhor estruturação urbana — particular-
mente no que diz respeito aos espaços públicos — e por se apresentar como 
um lugar com grande potencialidade para ser transformado num espaço 
público de referência, optamos por cedê-lo à cidade. 

Embora cada vez menos frequente, a cedência de utilização de lotes pri-
vados ao público de forma a permitir porosidades urbanas é comum no 
Funchal. Identificamos, durante os percursos pela cidade, 17 situações [re-
cortes 69 e 70], concentradas no centro histórico, representativas desta ati-
tude, sendo a mais antiga a do quarteirão da Blandy’s Wine Lodge [recorte 
69 — A5 e recorte 71] e a mais recente a do projecto do Armazém do Mer-
cado[ 107 ] [recorte 69 — A17 e recorte 72]. 

Reconhecemos nestes atravessamentos uma estratégia, um modo de agir 
na cidade que coloca em ênfase o interior de lotes privados potenciando 
percursos internos. É dado um carácter urbano, público a estes edifícios, os 
quais, sem ele teriam um carácter introvertido, fechado e privado. 

107 O Armazém do Mercado, cujo projecto foi desenvolvido pelo arquitecto Paulo David, constitui 
um espaço comercial e cultural localizado no centro histórico da cidade. O projecto conjuga um 
conjunto formal diverso - uma casa, uma oficina, uma fabrica e um armazém, repossibilitando um 
quarteirão em estado de degradação ao mesmo tempo que convoca o atravessamento do lote, col-
matando a diferença de cotas que existe entre os dois traçados urbanos que o delimitam. 
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A cidade faz-se assim de múltiplas ligações onde o público e o privado 
dialogam harmoniosamente, fazendo contaminar a rua para o interior dos 
lotes e até dos próprios edifícios. Este modo de fazer-cidade, permitindo atra-
vessamentos pelo interior dos quarteirões, colmatando diferenças de cotas 
e convocando transições entre traçados urbanos, entre interior e exterior, 
caracteriza um viver particular do Funchal. É este gesto de urbanizar o 
privado, de lhe atribuir, em parte, um carácter público, que nos interessa 
reinterpretar. 

A preservação destes atravessamentos vai de encontro com a nossa tenta-
tiva de recuperar características do espaço público que tem sido desconsi-
deradas mas que são fundamentais para o equilíbrio do ambiente urbano 
da cidade do Funchal. Procuramos assim compreender a incidência destas 
características na malha urbana para preservar um modo particular de se 
fazer-cidade, onde o espaço público se afigura como lugar privilegiado de 
convergência da vida privada e pública. 

Num contexto onde a “privatização do mundo comum estabelece uma 
dinâmica correlativa com o empobrecimento do espaço público”[ 108 ], é pa-
pel do arquitecto desenvolver estratégias que potenciem e estimulem o en-
contro daqueles que habitam a cidade. Acreditamos que o espaço público 
deve ser um espaço acessível no qual se produz o encontro do diverso, “o 
lugar simbólico no qual se encontram cidade, democracia e política, bas-
tando esse critério para a base do projecto.”[ 109 ] O seu desenho tem a ca-
pacidade de proporcionar encontros inesperados, de convocar o convívio, a 
comunicação e a partilha de experiências, memórias e ideias para um futu-
ro. Neste sentido o lugar público, “é um reflexo directo do ser da cidade, a 
qual está assente na presença e coexistência de uma diversidade de pessoas, 
de ofícios, de comunidades e de culturas, que estabelecem entre si relações 
de complementaridade.”[ 110 ] 

Acreditamos que o tecido em que a arquitectura opera é comunitário, 
público e por isso político, neste sentido, contra a privatização, a fragmen-
tação e a individualização, propomos a leitura e a interpretação de um 
lugar específico, do seu contexto e da sua história na construção de um 

108 INNERARITY, Daniel, El nuevo espacio público, Madrid: Espasa Calpe, 2006, Pág. 23.

109 BOHIGAS, Oriol, Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad, 
Barcelona: Electa, 2004, Pág. 183.

110 MARTÍ ARÍS, Carlos, Lugares Públicos, Madrid: COAM, 2001, Pág. 2.
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novo espaço que se quer para todos. A qualificação deste lugar, nas suas 
múltiplas dimensões, e a sua transformação num espaço desenhado e pen-
sado para a utilização pública, apesar da sua pequena dimensão, arrasta 
consigo uma melhoria da qualidade de vida urbana e conduz ao enrique-
cimento cultural e social da comunidade. 

Considerando que se trata de uma zona maioritariamente habitacional, 
este novo espaço assumir-se-á como um lugar de excepção destinado ao 
uso colectivo de uma população com uma forte ligação ao mar e à pai-
sagem, uma ligação que se pretende preservar e reforçar no seu sentido 
profundo e vivencial.  A arquitectura assume-se assim como o meio mate-
rializador de um pensamento, de uma ideia de cidade funcional e justa e 
de um equilíbrio entre o público e o privado, entre a memória e a contem-
poraneidade, que perseguimos com determinação.

A adequação de uma nova existência a um lugar com as características 
já enumeradas torna imprescindível o devido esforço e cuidado de integra-
ção. A solução arquitectónica deve nascer de uma medição de forças entre 
a própria construção e o lugar, e aqui, onde a natureza parece impor um 
domínio sobre os elementos criados, dar e receber significa respeitar, sem 
opor nem impor uma solução que o ambiente não suporte, mas que pelo 
contrário, lhe pertença. 

Serão factores fundamentais, nesta intervenção, a valorização do con-
texto e a interpretação das características do lugar para que daqui resulte 
uma arquitectura de carácter intemporal como se ali sempre tivesse exis-
tido. Uma arquitectura que viva da paisagem, da luz e da presença cons-
tante da linha do horizonte, que una os verdadeiros protagonistas do lugar 
— o céu, o mar e a escarpa — e que seja, ao mesmo tempo, adaptável 
aos usos e às relações de todos aqueles que a queiram habitar. No limite, 
ambicionamos a criação de um espaço com alma que disponha “de uma 
capacidade totalitária, que prenda, que emocione e que relacione as coisas 
entre si, os homens entre si, as coisas e os homens entre si.”[ 111 ]

111 TÁVORA, Fernando, Desenho Projecto de Desenho, Lisboa: IAC, 2002, Pág. 46.
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Apontamentos para um lugar

“E a questão do desenho é fundamental: o pensamento deve desconfiar daquilo que não 
se pode desenhar; a impossibilidade de desenho, a manifestação de um indesenhável é 
um desvio para o abstracto.” [ 112 ]

Devidamente estabelecidas as preocupações e intenções estruturadoras, 
damos início à acção. Como vimos anteriormente — em Construir [n]a 
paisagem — uma das premissas essenciais no desenho dos mirantes é a me-
diação estabelecida entre arquitectura e o lugar. O projecto começa no 
reconhecimento das características do lugar, do seu genius loci, e um lugar 
com as características anteriormente enunciadas é sempre especial. A sua 
circunstância carrega um mapa de relações muito complexo e oferece uma 
multiplicidade de ferramentas que, de certa forma, orientam as soluções 
do projecto, pois “o objecto do projecto é antes de tudo o seu próprio 
lugar, o seu lugar físico. O projecto começa por fazer parte da história 
do lugar e, fazendo parte dela, reescreve-a. É esta a responsabilidade do 
projecto, a sua responsabilidade mais complexa. Ou, por outras palavras, 
mais do que sugerir ou inspirar o nosso trabalho, na realidade o lugar en-
sina, exige e, algumas vezes, decide por nós”[ 113 ]. O projecto surge assim 
como meio revelador e fomentador das suas potencialidades, tornando-as 
actuantes na criação de espaços que sugerem a percepção e experiência da 
paisagem que dele se desfruta e que deverá também ser parte integrante 
da composição. 

O lote é livre de construções em três dos seus lados [Sul, Nascente e 
Norte], favorecendo um variado leque de implantações, mas uma maior 
simbiose entre natureza e construção motivou a colocação do volume do 
mirante no limite Sudeste da plataforma, orientado no sentido das vistas 
— com maior alongamento no sentido Norte-Sul — revelando uma cla-
ra intenção de direcionalidade para o aproveitamento dos panoramas. O 
próprio desnível natural do terreno sugeria inserir a nova existência neste 
local. Assim, pela ocupação de um ponto singular na topografia do sítio, 
reforçamos o significado do mirante, atribuindo-lhe a qualidade de uma 
plataforma panorâmica para o espectáculo da paisagem.

A procura por uma implantação numa íntima relação[ 114 ] com o lugar 
sugeriu que o volume fosse de fácil leitura e tivesse uma presença míni-
ma sem grandes dissonâncias. A solução volumétrica resultou, assim, num 
corpo de grande simplicidade e pureza que adopta as características ma-
téricas do lugar, promovendo, num jogo de camuflagem, uma integração 
discreta no suporte rochoso que o envolve. Esta intenção projectual prevê, 
à partida, o próprio envelhecimento e transformação temporal da propos-
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ta pela rudeza dos materiais adoptados — o betão com inertes de basalto 
— aliando assim a simplicidade matérica à força do lugar. Pela proximi-
dade ao mar, o efeito erosivo a longo prazo deverá aproximar o aspecto 
matérico do volume à própria rocha que o acolhe, fazendo com que este 
seja mais naturalmente absorvido pelo lugar. 

O conjunto arborizado e de cultivo foram também mantidos quase na 
íntegra, garantindo a conservação do carácter paisagístico e do seu bom 
ambiente livre pré-existentes. Quase diluída na plataforma, ainda que dela 
diferente, esta nova existência, com uma ocupação sensível e não invasiva, 
dialoga com o lugar pela adequação da sua forma simples, ambicionando 
pertencer ao sítio como se ali sempre tivesse existido. 

Assumiu-se como uma preocupação resolver o problema de acesso ao 
ponto de implantação, visto que a estrada dista do limite Sul da platafor-
ma, sensivelmente, 80 metros, e encontra-se a uma cota 9 metros acima 
deste. Recuperamos então o valor do percurso enquanto acção transfor-
madora da paisagem[ 115 ], imprimindo na área de ligação um percurso que 
convoca a movimentação do corpo numa variedade de ambientes, desta 
forma, o visitante é convidado a deixar-se levar até a chegada do mirante, 
movendo-se numa série de fenómenos dispostos cuidadosamente. 

Este diálogo construído com o território é o caminho de chegada ao 
volume, desenhado através de uma plataforma de chegada abrigada, um 
muro de suporte, e uma rampa com duas plataformas de descanso. Estes 
elementos convocam uma aproximação não só física mas também percep-
tual de toda a circunstância inscrita entre o mar e as rochas, introduzindo, 
na proposta arquitectónica, uma dimensão temporal que considera a po-
sição e o movimento do observador num jogo dinâmico de aproximação 
até ao volume. A descoberta dos diferentes espaços é progressiva, numa 
hierarquia de valores, e vai sendo contaminada pela plenitude de um espa-
ço envolvente cuidadosamente enquadrado. O percurso de acesso criado 
constitui assim um complemento indispensável ao mirante, quer do ponto 
de vista funcional quer do ponto de vista formal e permite a experiência 
do lugar na sua completa essência, aprofundando e enriquecendo gradu-

115 Alusão a Francesco Careri. “[…] o percurso foi a primeira acção estética que penetrou os terri-
tórios do caos, construindo aí uma nova ordem sobre a qual se tem desenvolvido a arquitectura dos 
objetos situados. O caminhar é uma arte que traz em seu seio o menir, a escultura, a arquitectura 
e a paisagem. A partir dessa simples acção foram desenvolvidas as mais importantes relações que 
o homem travou com o território” CARERI, Francesco, Walkscapes, O caminhar como prática estética, 
Brasil: Editorial Gustavo Gili, 2013, Pág. 28.
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almente a relação entre o homem e a paisagem. 

Como referimos anteriormente, uma das principais motivações nesta ac-
ção projectual foi a oportunidade de activar uma nova porosidade urbana 
— a ligação entre dois percursos a cotas distintas da cidade — e abri-la ao 
público. Na sequência desta opção, decidimos que o percurso desenhado 
não deveria terminar no mirante mas ser prolongado até à cota baixa, ao 
nível do mar. Julgamos que seria do maior interesse aproveitar e recuperar 
a ligação pré-existente à praia — que se cingia a uma escadaria esculpida 
na rocha — com o seu melhoramento e arranjo, garantindo a conexão en-
tre o acesso viário da Estrada Monumental e o percurso pedonal da Praia 
Formosa. Assim sendo, o projecto permite um circuito de passagem que 
dá continuidade a um antigo caminho particular, articulando-o com dois 
percursos costeiros de carácter público — um à cota alta e outro à cota 
baixa — aproveitando ao máximo as vistas sobre o mar.

Embora num contexto claramente distinto, este exercício de contami-
nação da rua para o interior de um quarteirão ou de um lote remete para 
uma tendência desde há muito presente na cidade, de que é exemplo para-
digmático, no contexto do Funchal, o quarteirão da Blandy’s Wine Lodge. 
Este atravessamento — bem como os outros indicados — explora o pro-
longamento do espaço público para o interior do quarteirão, interligando 
uma sucessão de espaços exteriores, cobertos e descobertos, escadas, ram-
pas e patamares onde é feito o acesso aos diferentes pisos do conjunto edi-
ficado. A intenção de criar movimento é nítida e é essa acção que preten-
demos resgatar para a nossa acção projectual, eliminando assim qualquer 
sentido interior, escondido ou de introversão que o mirante pudesse ter se 
esta porosidade não se revestisse de importância. 

Ao reconhecer a importância do percurso como um elemento de união e 
continuidade urbana reforçamos o valor da nova existência na cidade não 
só como um lugar de passagem, de paragem, de encontro e [re]encontro 
com a natureza e com os outros, mas também como um elemento funda-
mental de um modo de fazer-cidade, resgatando um sentido de passado para 
a construção de [um] futuro.

Procuramos colmatar uma das principais problemáticas dos mirantes 
pré-existentes na cidade e potenciar, na nova proposta, a máxima malea-
bilidade de ocupação dos espaços, uma vez que “é preferível definir o ca-
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rácter do espaço público do que o limitar a uma função”[ 116 ]. Acreditamos 
que, ao potenciar uma polivalência de espaços e ambientes sem os obrigar 
a uma função específica, estaremos a permitir uma variedade de ocupa-
ções e de experiências na percepção da paisagem, as quais serão enrique-
cidas quando associadas a diferentes acontecimentos culturais ou sociais. 

À chegada do mirante organiza-se uma sequência de espaços que se in-
terceptam fluidamente, são espaços amplos e indicados para uma fruição 
colectiva. Esta abordagem de organização tem a intenção deliberada de 
convocar uma utilização conjunta dos espaços. Embora cada um deles 
tenha um carácter próprio, podem ser associados entre si para permitir 
aglomerados maiores de pessoas — seja em concertos, feiras, mercados, 
exposições, conferências, projecções ou outros. O que interessa não é a de-
finição exacta e rígida de uma função espacial mas sim a possibilitação de 
um conjunto de espaços interligados que se possam relacionar e adaptar a 
variados programas consoante as necessidades. O engavetamento do sentido 
funcional dos miradouros foi o que, possivelmente, provocou o seu aban-
dono.

No entanto, o mirante quer-se habitado por todos, por isso, revelou-se 
necessário definir espaços que permitissem a criação de ambientes não só 
colectivos mas também individuais. Esta intenção obrigou a uma estra-
tégia que tornasse possível um equilíbrio entre estes usos contraditórios 
sem que um afectasse o outro. Como resultado, os espaços localizados no 
piso térreo, mais amplos, mais iluminados e com conexões fluídas, desti-
nam-se, preferencialmente, a ocupações colectivas. Os percursos que este 
piso convoca, organizam-se por uma sucessão de espaços, — cobertos e 
descobertos — de vistas — dentro e fora — e de sucessivas percepções de 
encerramento e abertura.

Sobredimensionamos a espessura do perímetro externo do volume para 
que pudesse albergar os espaços de carácter mais intimista e individual, a 
cotas superiores. O posicionamento discreto destes espaços e dos respecti-
vos acessos reflete a intenção de filtrar a afluência e permitir uma estadia 
mais controlada. O contraste de ambiências é reforçado pelo dimensiona-
mento dos espaços — mais estreitos e com um pé-direito mais baixo — e 
pelo desenho dos vãos, mais pequenos e com uma clara intenção de dire-
cionar o olhar para pontos específicos da paisagem.

116 BOHIGAS, Oriol, Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad, 
Barcelona: Electa, 2004, Pág. 184.
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Mais intimistas e fechados, os espaços contidos dentro das paredes exteriores 

do volume contrastam com um exterior amplo e luminoso, onde é possível 
observar numa íntima relação com a paisagem. O desenho destes espaços 
— com dimensões bastante mais reduzidas do que os piso térreo — con-
tribui para uma vivência autónoma, e um reconhecimento individual da 
circunstância envolvente e participa na proposta de descoberta e vivência 
do lugar, ao mesmo tempo que recupera a memória das escadas esculpi-
das nos muros de contenção de terras dos terrenos de cultivo e dos espaços 
escavados no interior das grutas e furnas — elementos muito recorrentes 
por toda a ilha. A presença deste tipo de ambientes no nosso terreno fez 
com que se assumissem, desde o início, como referência para o desenho 
dos espaços desta proposta.

De um terreno que se assumia como um promontório sobre uma escar-
pa imensa, surgiu um apontamento de intervenção e integração para um 
lugar de criação de memórias. Um lugar que pacifica as tensões do ritmo 
frenético da vida urbana e nos devolve, numa [re]aproximação com a na-
tureza, o simples sublime, e, ao mesmo tempo, repossibilita a sua existên-
cia na urbe, equacionando a sua participação enquanto elemento activo 
na composição do tecido urbano.
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Recorte 90 | Perfil longitudinal C.
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Recorte 91 | Perfil transversal D.

Memórias de uma cidade-mirante. Apontamentos para um lugar.



Recorte 92 | Perfil transversal E.
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Recorte 93 | Colagem de hipótese de ocupação do espaço.

142 Memórias de uma cidade-mirante. Apontamentos para um lugar.



Recorte 94 | Colagem de hipótese de ocupação do espaço.
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Por uma cidade-mirante

“Só é digno de ser questionado, só é digno de ser investigado o que ainda não tem forma, 
o que ainda não tem solução; e mais: o que nunca terá solução. Errar, circular, hesitar 
em redor do que não tem solução: um método.”[ 117 ]

Chegando ao final desta viagem, recordamos as palavras de Fernando 
Távora quando afirmava que em arquitectura, o contrário também é verdade, que-
rendo com isto defender que em arquitectura não há verdades absolutas, 
e que, para um problema, existem diversas soluções possíveis que depen-
dem de quem as interpreta. Comprometemo-nos, na presente dissertação, 
a dar resposta a um problema — [re]valorizar um modo particular de se recentrar, 
actuar e viver a paisagem da cidade do Funchal. Reflexo das nossas inquietações e 
procuras, o resultado obtido não procurou assumir-se como uma nova ver-
dade, mas apenas e somente, apontar o caminho de alguma continuidade, 
e mais do que querer defender apenas um modo de actuação, ambiciona-
mos a construção de uma postura crítica e o principiar de uma metodo-
logia[ 118 ] que visa “tornar eficaz a utilização do passado”[ 119 ] através do uso da 
história e da cultura de forma operante, denunciando e consolidando, por 
via de uma permanente inovação, os traços identitários de um fazer-cidade. 

No entanto, reconhecemos em Gonçalo M. Tavares a nossa própria in-
quietude, a nossa hesitação, a deriva atenta que nos foi guiando perante o 
oceano de possibilidades de investigação que um regresso a casa implica. 
E como “o homem, na sua dignidade, regressa a casa para o sem-respos-
ta”[ 120 ], admitimos que nada do que aqui foi feito seja uma resposta fecha-
da, engavetada e circunscrita, mas sim um guião aberto de possibilidades 
com as quais nos comprometemos para um futuro[ 121 ].

Encontramos, durante este processo, na temática das estruturas-mirante, 
um modo de [re]pensar a cidade contemporânea, de valorizar os seus as-
pectos identitários e patrimoniais, de estimular a identificação das pessoas 
com a sua cidade, com a sua ilha e, de um modo abrangente com o enorme 
valor que existe na relação dinâmica entre si e a paisagem que habitam.  

 Procurámos entender o contexto e decifrar os sinais deixados sobre o 
território ao longo do tempo — resultantes dos gestos inerentes à vida da 
comunidade que o habita — para, na aproximação a estes fragmentos, 
entendermos a sua realidade e o seu valor na composição da paisagem 
do Funchal. O trabalho ensaiou clarificar uma estratégia e armar uma 
base metodológica para apontar alguns princípios de continuidade numa 
perspectiva de salvaguarda e valorização de uma arquitectura e de uma 
paisagem que têm vindo, lentamente, a perder a sua identidade.
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Percorremos integralmente a cidade do Funchal, identificando, registan-
do e reconhecendo as estruturas e a sua autenticidade, apesar da grande 
maioria se encontrar, agora, corrompida pelo tempo — pela progressi-
va transformação da paisagem, pelas mudanças que foram impostas ao 
território e à sua estrutura urbana. Na posse do material recolhido mon-
támos uma narrativa que, não apenas, retrata importantes momentos de 
uma reflexão que tentou aprofundar um entendimento destes fragmentos 
[ao nível da sua origem, da sua expressão formal e construtiva, da sua 
transformação, das problemáticas que lhes são agora inerentes] mas que 
estabelece também relações de vária ordem. Desta forma desenvolvemos 
um método que nos permite questionar e ensaiar respostas que procuram 
resolver os problemas próprios da arquitectura, construindo uma linha de 
pensamento em torno das estruturas-mirante que considera a crítica e a 
história como instrumentos de projecto e que entende a arquitectura como 
um processo de conhecimento que recusa separar teoria e realidade.

Entendemos que a vantagem deste modo de leitura reside na possibilida-
de de [re]conhecer, de forma mais próxima, os valores que são transversais 
e indissociáveis à arquitectura e que representam a memória e os traços 
culturais da cidade. Ao mesmo tempo, permite compreender a importân-
cia da construção de uma metodologia disciplinar para futuras interven-
ções urbanas com foco na preservação da paisagem do Funchal. No limite, 
representa um “exercício de pensar atento às analogias e correspondên-
cias, aos traços que unem os pedaços do mundo da experiência, que unem, 
enfim, os seus fragmentos”[ 122 ]. 

Mas retomemos as nossas inquietações iniciais: Como preservar e reintroduzir 
estes valores num território em transformação? Como valorizar a paisagem urbana do 
Funchal? 

De um modo geral, qualquer que seja a intervenção nestas [e noutras[ 123 ]]
estruturas pré-existentes, ela deverá respeitar o legado cultural que nos che-
gou, permitindo, sem descaracterizar a pré-existência e o seu contexto, o 
seu reajuste às necessidades contemporâneas. Os seus valores construtivos 

122 MIRANDA, José Bragança de, Teoria da Cultura, Lisboa: Século XXI, 2002, Pág. 54 cit. por 
Ibidem, Pág. 28. 

123 Cremos que, a par das estruturas-mirante, existem outras tantas [caminhos reais, casas-de-
-abrigo, estruturas em linha-de-costa relacionadas com as actividades marítimas] que devem ser 
alvo de uma valorização e reinterpretação de modo a salvaguardar a sua existência no território.
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e culturais não podem deixar de merecer uma reflexão, pelo que devem 
ser defendidos com uma atitude [re]interpretativa, só assim a arquitectura 
poderá assumir um papel activo e [re]formulador da paisagem. Perante 
uma paisagem em constante transformação, é através da reinterpretação, 
aperfeiçoamento e transposição destes valores construtivos que se garante 
a viabilização de uma paisagem qualificada. 

Cremos que existe ainda um amplo sentido de validade na utilização des-
tes elementos enquanto ferramentas na manutenção da paisagem cultural 
do Funchal. Como tal, acreditamos que faz sentido [re]introduzi-los como 
factos arquitectónicos relevantes de conexão urbana, articulando tempos e 
consolidando uma lógica compositiva na construção de um chão comum. E 
se a sua essência reside na relação com o lugar, com a experiência de quem 
a habita e com a memória de um tempo vivido, então tudo o resto pode ser 
variável e diverso. Importa, então, que estas intervenções mantenham aci-
ma de tudo, uma forte ligação às pessoas e aos locais onde se implantam, 
com a tradição como valor fundamental de uma estrutura urbana perene, 
aberta e em continuidade, que não apaga memórias, mas procura antes, 
um equilíbrio entre o antigo e o novo, assegurando a continuidade de uma 
cultura adaptada às novas necessidades. 

Nesta perspectiva, defendemos também que deve ser principiado um 
conjunto de medidas de salvaguarda, não apenas das estruturas-mirante, 
mas também dos percursos contemplativos, traçados urbanos e respecti-
vos enfiamentos perspécticos de interesse sociocultural[ 124 ]. A especifica-
ção destes valores aumenta o interesse no seu reconhecimento enquanto 
elementos fundamentais que se complementam na conformação de uma 
cultura que, apesar do seu abandono e desenquadramento urbano, foi per-
sistindo no território. Assim, consideramos fundamental a consciência da 
necessidade da sua preservação na paisagem urbana, por caracterizarem, 
no seu conjunto, a vida sociocultural destes lugares.

No processo de construção deste posicionamento crítico apuramos o 
[nosso] modo de olhar, ou potenciamos até um olhar novo — o da ima-
ginação, e “o olhar de quem imagina, de quem quer ver para imaginar 
melhor não pretende chegar a um fim, a um resumo, pretende apenas 

124 Já em 1966/67, António Aragão, na sua publicação, Estudo de prospecção e defesa da paisagem urba-
na do Funchal, havia defendido a necessidade de se salvaguardar os enfiamentos perspéticos e alguns 
traçados urbanos de interesse socio-cultural, o que motivou, tal como já referimos, na revisão do 
Plano Director Municipal do Funchal de 2018, a inclusão de medidas de salvaguarda municipais 
para alguns traçados urbanos e sistemas de vistas.
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continuar, pretende descobrir novos pretextos para continuar a olhar.”[ 125 ] 
Como tal, tudo o que aqui mencionamos deve ser entendido como a base 
de um trabalho em contínua construção, o esboço de um guião que se quer 
questionado e discutido por todos no futuro. 

Assim, de um modo geral e ambicioso, Memórias de uma cidade-mirante é, 
antes de mais, um apelo à reflexão e à consciência de todos aqueles que ha-
bitam e consequentemente transformam a paisagem desta cidade. É uma 
posição pessoal — que se quer partilhada com todos — de observar o 
território, de o questionar e de fazer despertar e colocar em evidência por-
menores[ 126 ] escondidos, traços de um modo de construir que devem ser 
[re]introduzidos no território, não pela nostalgia ou lamentação dos tem-
pos perdidos, mas sim como forma do passado chegar até nós e se tornar 
operante e actuante na cidade, preservando assim uma identidade cultural 
adaptada aos nossos tempos.

125 TAVARES, Gonçalo M., Atlas do Corpo e da Imaginação, Alfragide: Editorial Caminho, Pág. 382.

126 Alusão a Gonçalo M. Tavares, “O pormenor é o sítio a que ainda não se deu atenção; é, de 
certa maneira o sítio para onde ainda não olhámos; o pormenor é, em suma, sempre, uma questão 
que começa no olhar sobre ele e não nele próprio. Não há pormenores, não há pontos insignifican-
tes no mundo, há apenas pontos a que não se dá significado; há apenas sujeitos desatentos.” Ibidem 
Pág. 380.
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“O passado é agora real porque o revive, e quando encontro no meu passado os meios para realizar o 
meu futuro é quando descubro o meu presente”

Ortega e Gasset in O que é a filosofia
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