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Nota prévia

A presente dissertação não obedece ao novo acordo ortográfico, por opção do autor.

As citações transcritas em português referentes a edições de língua não portuguesa, incluindo referências a aulas ou conferências em formato vídeo, 
foram livre e respeitosamente traduzidas e/ou transcritas pelo autor. Algumas imagens apresentadas foram modificadas, respeitosamente, de forma 
a serem ajustadas à apresentação do trabalho.

As notas foram divididas em dois grupos com o intuito de tornar mais clara a leitura do trabalho. As notas de rodapé correspondem apenas a referên-
cias bibliográficas e a sua numeração está dividida por capítulos. As notas laterais surgem como complemento do texto, constituídas principalmente 
por definições e explicações, sendo a sua numeração contínua ao longo de todo o trabalho.
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RESUMO

 A presente dissertação pretende dar notícia de uma investigação acerca do problema que constitui um 
edifício abandonado, construído nos finais dos anos oitenta, no centro da freguesia de Benedita (concelho de Alco-
baça). O  actual estado da construção corresponde a uma interrupção da obra na sua fase final, tendo daí resultado 
um 'quase-edifício' de habitação plurifamiliar, com estacionamento, comércio e escritórios. A sua interrupção, 
desencadeada por factores económicos (correspondendo a uma grande quantidade de capital investido que se en-
contra imobilizado) veio ainda proporcionar que diversos outros problemas viessem a ocorrer no tempo decorrido 
desde o abandono da construção e que se traduz num actual estado de desconforto e desagrado demonstrado pela 
comunidade em relação ao caso - que carece de solução (e de discussão) há mais de um quarto de século. 
 Big Fuck , é o nome popular pelo qual a construção ficou conhecida na gíria beneditense, nome que o autor 
considerou satisfatório na descrição do ‘grande’ problema que todo o empreendimento gerou e do caso específico que 
aqui é apresentado. Apesar da construção ser também formalmente referida como 'Edifício Tomás Fonseca', adoptando 
o nome de seu autor, arquitecto e responsável pela empresa de construção que, ao falir, impediu a conclusão da obra, e 
ainda que nos desenhos do projecto existente recolhidos na Câmara de Alcobaça, o nome atribuído seja Edifício Benedita. 
'Big Fuck', como nome proveniente da gíria, não só reforça a ideia de construir a partir da circunstância, da realidade da 
sua envolvente próxima, como também remete a possíveis trocadilhos como Big Funk, ou Big Fun (o primeiro, fruto de 
conversas com interessados no skate, e sendo funk um estilo de música focado no ritmo, que implica 'um mistura' de vários 
tipos/estilos ou instrumentos de música, o segundo, referente a essa mesma ideia de 'mistura', mas através do estudo de 
vários projectos, um deles, o Fun Palace,  de Cedric Price) que soam a pistas para um novo programa possível.
 Desde que o estaleiro se encontra ao abandono, para além dos aspectos negativos constatáveis, e de que se 
falarão à frente, a construção foi alvo de alguns tipos de apropriação, dos quais se destacam por ser ainda frequente, o 
uso do piso de estacionamento para a prática de desportos radicais, mais especificamente, de skate. Essa apropriação, 
aliada às qualidades priveligiadas que as dimensões da construção permitem comparativamente ao restante edificado 
deste núcleo urbano, e ao facto de toda a situação se encontrar num 'impasse' em que as opiniões se dividem sem que 
exista unânimidade, motivam assim, a realização de um projecto para o espaço público (e envolvente próxima), que 
visa a construção de um skatepark, concretamente, no espaço já apropriado (piso subterrâneo), e, consequentemente, 
um projecto de intervenção/reaqualificação da estrutura existente, que, pretendendendo dinamizá-la, de acordo com 
o programa ditado pela apropriação, e através das ideias de associação e cooperação, propõe um 're-ajustar' da função 
a que era inicialmente destinado. Desse modo, trata-se aqui de um projecto para um edifício de uso colectivo, em 
aberto, destinado à apropriação da própria comunidade Beneditense, suas associações, escolas ou empresas.
 Entre a Demolição e a Requalificação é tanto referente ao estado/situação em que se encontra o objecto 
aqui apresentado, como também descreve o projeto de requalificação aqui desenvolvido, uma requalificação 
das do tipo, em que se re-aproveita a estrutura, mas pressupõe alteração de fachada, e portanto, demolição de 
paredes não-estruturais e (aberturas) de laje - consequência de uma completa transformação programática, que 
visa reformular um edifício de habitação para famílias, num edifício de habitação e formação, composto por 
uma combinação variada de diferentes usos.





ABSTRACT

 This dissertation intends to present an investigation about the problem that is an abandoned building, built 
in the late eighties, in the center of the parish of Benedita (Alcobaça). The actual state of the construction corresponds 
to an interruption of the work in its final phase, resulting in an 'almost-building' of multi-family housing, with parking 
lots, commerce and shops. Its interruption, triggered by economic factors (corresponding to a large amount of invested 
capital that is found), made also possible that several other problems had occurred in the time since the abandonment 
of construction and that translated into a real state of discomfort and community's dislike of the case - which lacks 
of solution (and discussion) for over a quarter century.
 Big Fuck, is the popular name by which the building became known in Benedita slang, a name that the author 
found satisfactory in describing the 'big' problem that the whole enterprise generated and the specific case presented 
here. Although the building is also formally referred to as 'Tomás Fonseca Building', adopting the name of its author, 
architect and head of the construction company which, by failing, prevented the completion of the work, and although 
in the drawings of the existing project collected in the Alcobaça city hall, the name given is Benedita Building. 'Big 
Fuck', as a name from slang, not only reinforces the idea of   building from the circumstance, the reality of its immedi-
ate surroundings, but also refers to possible puns like Big Funk, or Big Fun (the first, the result of conversations with 
interested people in skateboarding, and funk being a rhythm-focused style of music, which implies 'a mix' of various 
types or styles, of instruments and of music, and the second, referring to that same idea of   'mix', but through the study 
of several projects, one of them, Cedric Price's Fun Palace) that sound like clues to a possible new program.
 Since the yard has been abandoned, in addition to the negative aspects that will be discussed, the construction 
has been the target of some types of appropriation, of which the use of the parking floor is still frequent the practice of 
extreme sports, specifically skateboarding. This appropriation, combined with the privileged qualities that the dimensions 
of the construction allow compared to the rest of this urban core, and the fact that the whole situation is in a 'deadlock' 
in which opinions are divided without unanimity, thus motivate the realization of a project for the public space (and 
surroundings), which aims the construction of a skatepark, specifically in the already appropriate space (underground 
floor), and, consequently, an intervention / rehabilitation project of the existing structure, which, intending to dynamize 
It, according to the program dictated by appropriation, and through the ideas of   association and cooperation, proposes 
a 're-adjustment' of the function for which it was originally intended. Thus, this is a project for an open public for col-
lective use, for the appropriation of the community from Benedita itself, its associations, schools or businesses.
 Between the Demolition and the Requalification refers both to the state or situation of the object presented 
here, as well, describes the project of requalification developed here, a requalification of the type, in which the struc-
ture is reused, but presupposes façade alteration, and therefore, demolition of non-structural walls and (openings) 
of slab - as a result of a complete programmatic transformation aimed at redesigning a family housing building into 
a housing, learning and training building composed of a varied combination of different uses.
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01. Paisagem urbana do centro da vila de Benedita, vista da serra dos Candeeiros, com evidência no objecto de estudo.
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1.INTRODUÇÃO 

05. Vista aérea do panorama geral da vi la de Benedita.

02.  V ista aérea sob a praça Damasceno 
Campos e centro histór ico da v i la,  com 
a ident i f icação das vár ias construções 
abandonadas.

03. Outro exemplo de uma construção 
inacabada, semelhante ao caso de estudo, 
e pequenas construções em estado ruinoso, 
situadas nas imediações do caso de estudo, 
onde se observa que a sua presença, sua 
sombra, parece ter afectado ou 'contagiado' 
as suas imediações.

04. Vista da rua adjacente ao caso de estudo, 
que parece 'contamida' pelo abandono do 
objecto.

 As razões que motivaram o tema do presente trabalho são diversas 
e surgem tanto de um entendimento pessoal (construído com base no 
estudo) do autor sobre a questão da arquitectura, que como disciplina 
requer um profundo conhecimento da sua circunstância (circunstância que 
é, neste caso, partilhada por autor e objecto), assim como de uma vontade 
de ‘reclamar’ ou denunciar um caso específico - um espaço que se encontra 
impraticável/desativado/interdito (que constitui diversos problemas, mais 
à frente abordados) - com o intuito de o ‘resolver’, ou de, pelo menos, gerar 
a discussão necessária à sua resolução. Uma vez que o entendimento da 
arquitectura pode ser uma questão algo vaga e extensa, o trabalho será 
iniciado com uma breve apresentação do caso específico e da razão do seu 
interesse, retomando-se depois a primeira questão no seu decorrer.
 A escolha do caso específico resulta da análise da estrutura urbana 
que compõe o centro da vila de Benedita, na qual se pode observar um número 
significativo de construções inacabadas, assim como de edfícios devolutos, em 
estado ruinoso e deixados ao abandono. Porém, é o chamado Big fuck, como é 
conhecida na gíria a construção aqui apresentada, que mais se destaca entre todas 
as construções da vila, por ser a maior, evidenciando-se, não só na paisagem, 
como também o problema que constitui, pela sua história, na que constam 
episódios trágicos e negativos, como por exemplo, a morte de uma menor de 
idade, numa queda de um dos terraços, ou as actividades ilícitas que a construção 
permitiu, como a toxicodependência ou apropriação por pessoas sem-abrigo, 
ocorrências mais acentuadas na década de noventa. Tudo isso pesou na decisão 
de adoptar este objecto como caso de estudo, com o intuito de entender os seus 
problemas e consequentes possibilidades de resolução. A par desse motivo, o 
tema advém de um interesse pessoal no problema que constitui o abandono 
de edifícios, construções ou simples estruturas (e de objectos no geral - lixo e a 
ideia de 'reaproveitar as sobras'), no tecido urbano, seja em cidades, aldeias ou 
lugares. Esse interesse surge também da constatação/observação de que esses 
objectos são o produto de acontecimentos recorrentes, no constante processo 
de mutação das cidades, e que, exactamente por serem abandonados, adquirem 
um potencial para gerar as mais diversas e imprevisíveis situações. 
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07, 08 e 09. Segmentos sequenciais do 
documentário Pervert's Guide to Ideology, 
num 'cemitério' de aviões, no deserto de 
Mojave, EUA. 

09

08

07

06. Vista aéra do caso de estudo. Big Fuck.

 O objecto abandonado, de modo abrangente, tem seu interesse 
como elemento que marca o processo mutacional que caracteriza a vida das 
cidades - algo que se prende com a ideia de ruína e com o que a história de 
vida das coisas nos pode ensinar. Também devido ao que a evolução da técnica 
e da tecnologia tem vindo a permitir (de que decorre, por exemplo, a quase 
transformação do conceito de demolição em negócio, mais acentuada em 
países como EUA) e porque o modo como actualmente as coisas funcionam, 
na nossas sociedade - o capitalismo é o sistema que vigora - tende-se a gerar 
um desperdício absurdo derivado da sua intensiva produção em massa, 
surgindo daí uma vontade de ir contra-corrente, de desviar esses objectos do 
seu rumo mais provável e de provar que tais objectos permitem uma solução, 
tão ou mais rica do que um projecto feito a partir de uma tabula rasa.1

 
 O capitalismo  está constantemente em crise: é precisamente por 
isso que ele parece quase indestrutível. A crise não é o seu obstáculo: ela 
é o que o faz ir adiante, em direcção a uma permanente autorevolução, 
permanente auto-reprodução ampliada, novos produtos sempre. O 
outro lado invisível disto é o lixo, uma tremenda quantidade de lixo. 
Não deveríamos reagir a esse monte de lixo tentando livrar-nos dele, 
talvez seja melhor aceitarmos esse lixo, aceitar que há coisas que estão 
por aí que não servem para nada, para quebrar este eterno ciclo do 
funcionamento.2 [talvez devêssemos considerar como hipótese a 
preservação do objecto como já existe].

 Segundo o filósofo e sociólogo, Slajov Zizek, citando Walter 
Benjamin num dos seus documentários cinematográficos a propósito da 
definição de história (proveniente do latim, da palavra ‘pesquisa’, que significa 
‘conhecimento advindo da investigação’), entendemos que essa noção, de 
importância no estudo da arquitectura pela evidência que constituem as 
edificações como importantes mecanismos de memória, é algo complexa, 
sendo só realmente compreendida em determinados momentos:

 Nós vivemos história, o que significa que somos seres da 
história, não quando estamos engajados em algo, quando as coisas 
acontecem, só quando vemos esses restos, esses dejectos da cultura 
sendo re-apropriados pela natureza. É nesse ponto que temos uma 
intuição do que é a história.3 

1 .  LACATON, A., VASSAL, J.P. El Croquis no177/178. Madrid, 2015, p.18

2 . ZIZEK, Slavoj. Pervert's Guide to Ideology. UK/Irlanda, 2013. min.61

3 . Ibid. min.62
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10. Pilar com pixação, no presente estado em 
que se encontra a construção em estudo.

 A revelação do conceito de história acontece melhor a esse nível, 
uma vez que ao confrontarmos o desperdício, confrontamos os restos da 
nossa cultura, restos que nos transmitem uma consciencialização da forma 
como vivemos e do momento da históra em que nos encontramos. Zizek 
acrescenta que o termo psicanalítico para esses momentos seria inércia do real 
- o momento do confronto com esses objectos - e que, o que essses momentos 
nos oferecem é a oportunidade de uma experiência passiva autêntica. Talvez 
sem esses momentos propriamente artísticos de passividade autêntica nada de 
novo possa emergir.4 Consideremos pois esses momentos aplicados não só ao 
lixo propriamente dito, mas também às construções abandonadas (bem como 
às cidades e à generalidade de formas que as compõem) e talvez possamos 
associá-los aos momentos da mera observação e consciencialização do que 
nos rodeia e da sua história, muitas vezes descritos como um momento de 
inoperância onde se atinge um estado de julgamento - por exemplo, o instante 
arquitectónico a que Le Corbusier se refere como sendo a argumentação do 
arquitecto5 - essencial ao acto de projectar - pois são esses momentos que 
estão na base da criatividade e que mais tarde permitem a associação de 
ideias através do uso da imaginação - aquela que é talvez a mais importante 
das faculdades humanas cognitivas [...] que nos permite condensar a essência 
das nossas experiências pessoais numa forma com significado.6 
 Certo é, que, ao se imaginar uma intervenção sob um qualquer 
objecto, propôe-se a anulação dessa passividade, por se decidir executar 
algo, ou seja, passar à acção. Porém, coloca-se a questão, poderá, ou não, essa 
autenticidade ser transportada, a partir do estudo atento desses fenómenos e 
objectos autênticos, possibilitando assim uma ideia de projecto segura, sustentada 
por essa autenticidade. Trata-se da questão anteriormente mencionada, sobre 
o entendimento da arquitectura e que motiva o presente trabalho. Sendo a 
arquitectura responsável pela criação e organização das formas no espaço - e 
usa-se a palavra organização por a ela ser implícita uma vontade, desejo ou 
sentido,  pressupondo sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente, 
artista por natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo homem tende 
sempre para [...] a criação da harmonia do espaço7 -, interessa ao autor a 
compreensão desse acto de criação, de relações harmoniosas, assim como o 
significado de autenticidade e de que modo esse pode ser uma característica 
incutida ao projecto de arquitectura.

4 . ZIZEK, Slavoj. Op. cit. min.62

5 . CORBUSIER, Le. Precisões - Sobre um estado presente da Arquitectura e do Urbanismo, 
Cosac & Naify: São Paulo, 2004 [ed.original 1930], p.85 

6 . EYCK,  Aldo Van. Collected articles and other writings 1947-1998. SUN: Amsterdão, 2008, p.33

7 . TÁVORA, Fernando. Da organização do espaço. FAUP Publicações: Porto, 2006  [ed.original: 1962], p.14
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Metodologia / Método

1.1. Autenticidade, Fenomenologia e Poética

1.2. Arquitectura, Linguagem e Desenho

1.3. Circunstância e Padrões de Linguagem [1   ].'Padrões de Linguagem' é o termo sugerido 
pelo autor como tradução do livro de ALEXANDER, 
Christopher. A Pattern Language - Towns, 
Buildings, Construction. Oxford University Press: 
New York, 1977. 

1

1 
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 Não queremos apenas ser compreendidos ao escrever, mas 
igualmente não ser compreendidos. De forma nenhuma constitui 
objeção a um livro o fato de uma pessoa achá- lo incompreensível: 
talvez isso estivesse justamente na intenção do autor — ele não 
queria ser compreendido por 'uma pessoa'. Todo espírito e gosto 
mais nobre, quando deseja comunicar-se, escolhe também os 
seus ouvintes; ao escolhê-los, traça de igual modo a sua barreira 
contra 'os outros'. Todas as mais sutis leis de um estilo têm aí sua 
procedência: elas afastam, criam distância, proíbem 'a entrada', 
a compreensão, como disse — enquanto abrem os ouvidos àqueles 
que nos são aparentados pelo ouvido1.

1 . SOUZA, Paulo César (ed.) NIETZSCHE, F. A Gaia Ciência. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001. p. 284
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1.1. Autenticidade, Fenomenologia, e Poética

[2]. Autenticidade significa a qualidade de 
autêntico, que etimológicamente deriva do 
termo latim, authenticus, que significa 'genuíno', 
'proveniente do autor', que por sua vez deriva 
do grego, authentía, que significa 'primordial', 
'inicial', 'original', 'poder absoluto', derivado 
de authentés, qualidade pela qual alguém 
age por si mesmo, que toma a iniciativa, é 
proprietário absoluto e total de suas ações. 
Pode-se dizer que algo é autêntico quando 
se observa as suas características como 
genuínas e verdadeiras de acordo com os 
parâmetros aceites para determinar a sua 
originalidade. in oquee.com/autentico. 

 Como atingir o autêntico, segundo o seu sentido de originalidade, é 
um dos debates centrais da crítica de arte, contudo, em relação à arquitectura, 
os parâmenteros da originalidade com que aqui é definido o conceito de 
autenticidade estão mais associados com o seu sentido de poder absoluto e 
da ideia de verdade, ao invés do sentido de uma originalidade estapafúrdia.  
Considerando que harmonia é a palavra eleita por Fernando Távora, como 
último fim da arquitectura, por traduzir exactamente equilíbrio, jogo exacto de 
consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e correta de factores2, 
talvez o principal objectivo da arquitectura seja atingir a autenticidade, mas 
a do sentido de verdade, pela conjugação correcta de todos esses factores a 
ela inerentes, produzindo-se uma síntese que visa a harmonia de relações 
entre o novo e a circunstância onde se insere. A busca pela autenticidade, em 
arquitectura, através do estudo e observação do que acontece naturalmente 
em determinada circunstância, como é aqui colocado e proposto, parece 
relacionada com a busca pela verdade, a verdade do conhecimento de que 
trata a fenomenologia, a partir do estudo dos fenómenos, da observação da 
'realidade' e da descrição das vivências/ circunstância dos objectos. 

 O fenomenólogo pensa que pode conhecer [a verdade, a 
realidade, a essência das coisas] apenas [a partir] da sua própria 
experiência de vida, e que esse é o seu único ponto de partida - daí 
a sua subjectividade radical. Por isso deseja antes de tudo, voltar a 
estabelecer 'um contacto ingénuo com o mundo': sua tarefa não é a 
de analisar, ou, a de explicar, mas a de 'descrever as vivências' 3, como 
refere Merleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção.

 A fenomenologia, por se tratar de um vasto campo recentemente pisado 
pelo autor e de um tema em que até os mestres, como Sartre, Merleau-Ponty e 
Heidegger hesitam no seu esclarecimento, hesitação que procede sobretudo de 
que esta doutrina não é bem uma doutrina mas fundamentalmente um método4, 
ainda que vagamente assimilada, pois a sua compreensão estende-se até ao campo 
da filosofia, será brevemente mencionada pela necessidade de segurança que se 
pensa poder adquirir através dela como método, por permitir uma aproximação 
na leitura da realidade e que a exerção da disciplina de arquitectura exige, na 

2 . TÁVORA, Fernando. Op. cit. p.14

3 . ÁBALOS, Iñaki. Picasso em Férias: A casa fenomenológica. In A Boa Vida: visita guiada às 
casas da modernidade. Gustavo Gili: Barcelona, 2003. p.93

4 . FERREIRA, Vergílio (ed.), Jean-Paul Sartre: O Existencialismo é um Humanismo; Editorial 
Presença: Lisboa, 1970, 4ª edição, [ed. original 1946], p.11.
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validação das tomadas de decisão que um projecto  implica, pelas responsabilidade 
que lhe são inerentes. Nesse sentido, defende-se a fenomenologia como um 
método (quase) essencial na prática de arquitectura, sobretudo na organização 
das cidades, pois é através da descrição dessas vivências - dos fenómenos que 
ocorrem no presente - que se compreendem os vários sentidos que surgem no 
constante desenrolar da 'realidade' - das cidades, suas sociedades e da mente, do 
indivídual. [Esta ressalva é pertinente, precisamente, porque a arquitectura parece 
algo 'corrompida' pelo negócio (o caso de estudo resulta disso) tendendo este 
método a ser desprezado, i. e., entende-se que o negócio capitalista da produção 
desenfreada, de que muitas vezes resultam este tipo de casos, tem vindo a ser um 
obstáculo ao método fenomenológico e à própria prática de arquitectura, que se 
opõem a esse sistema pela minunciosidade que os caracterizam e pela constante 
observação que implicam, o que exige tempo e demora pela necessidade do 
olhar atento e da constante revisão do pensamento].

 A fenomenologia […] é, fundamentalmente um método 
destinado a uma qualquer específica e ulterior análise [...] O seu 
objectivo imediato e fundamental é garantir o pensar em segurança 
inabalável e é nesse sentido que a Fenomenologia se ordena. O seu 
ponto de partida é assim a nossa imediata relação com o mundo e o 
estatuto original de conhecer assentará portanto no original intuir 
desse mesmo mundo. [...] O seu problema basilar é a intencionalidade.5

 A fenomenologia demonstra que a arquitectura é muito mais que 
construir edifícios, pois através dela, estuda-se e compreende-se, a forma 
como as coisas se nos apresentam, descodificando-as através da descrição e 
observação dos fenómenos [que segundo a terminologia filosófica significa 
tudo aquilo a partir do qual os sentidos e a mente tiram notas, um objecto 
imediado de percepção (diferente do sujeito, ou da coisa em si mesmo)6]. 
A fenomenologia trata-se pois do estudo do que acontece na 'realidade', 
podendo-se através dela aquirir uma maior consciência dos actos que se 
praticam, e assim contruir uma intencionalidade, por permitir a aproximação 
de um conhecimento absoluto da realidade, que é, segundo Hegel, uma 
forma de conhecimento que conhece a realidade pelo que ela realmente é7, 
contrária de uma consciência ingénua não-científica com base em crenças. 
O pensamento de Hegel é sobretudo focado no estudo da natureza da mente 

5 . Idem. p.16

6 . SINGER, Peter. Hegel: A very short introduction. Oxford University Press: New York, 1983, p.63

7 . COSTA, Claúdio. Hegel e a Fenomenologia do Espírito. Video-aula fornecida pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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[3]. Apesar da dificuldade que pode representar 
o estudo de Friedrich Hegel, a sua obra foi muito 
mais que esse tipo de enunciado isolado. Seu 
pensamento foi como um pavio responsável 
por iluminar e gerar um sem fim de reações 
teóricas e filosóficas. Inspirou o materialismo de 
Marx, assentou as bases do pre-existencialismo 
de Søren Kierkegaard, o conceito metafísico 
de Friedrich Nietzsche e inclusive a dialética 
negativa de Theodor W. Adorno. in Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel: a biografia de um 
filósofo idealista. in amenteemaravilhosa.com.
br/georg-wilhelm-friedrich-hegel

(em alemão, Geist, mente ou espírito, que designaria a existência de uma 
mente universal, i.e., de uma mente colectiva dos seres pensantes e que 
parece ser mais do que o conjunto das mentes individuais, mas ao mesmo 
tempo não alude a nenhum Deus pessoal fora do mundo ou fora de um 
corpo), ou se preferimos, o estudo da natureza da mente é o estudo da noção 
de consciência e sua relação com o mundo físico, questão proveniente da 
essência do ser de Descartes, « eu penso, logo existo », que inaugurou a era 
filosófica moderna, estipulando esta premissa como base do conhecimento. 
Contudo, o que Hegel veio aprofundar foi o que seria esse 'eu', que pensa, 
estipulando esse 'eu' que conhecemos com certezas, simplesmente, como 
uma entidade pensante, uma mente, tendo a partir daí levantado questões 
fundamentais, como por exemplo, 'como estão os pensamentos e sentimentos 
ligados ao corpo e como podemos saber como é o mundo, ter certezas de que os 
pensamentos são um reflexo do mundo 'real' como tendemos a assumir?', 'Se 
todas as experiências cognitivas [...] em que confiamos, com base em simples 
crenças que acontecem sempre na nossa mente [por exemplo, a crença de que 
o que percepcionamos, pela sua intensidade, se trata, de facto, da 'realidade'] 
como se pode conhecer o que quer que seja além da própria mente?'8  Essas 
questões são exploradas em Fenomenogia do Espírito, porém, uma das suas 
teses fundamentais, e que nos interessa abreviar, é a sua constatação de que 
'a história não é nada mais, do que o progresso da consciência [da mente] 
de liberdade, porque a história é o desenvolvimento da mente' 9. Obviamente 
que não se pode reduzir a sua tese a isto, mas do seu difícil entendimento 
e respectiva explicação, temos a ideia de que o rumo da história é, de certa 
forma, uma espécie de acidente afortunado , uma vez que o que acontece na 
história, acontece por necessidade10 - e aqui invoquemos a anterior acepção 
de Walter Benjamin, de que estamos perante a história, quando perante o 
não-necessário/desperdício, para que entendamos esta ideia fundamental 
de Hegel de que o universo ou a totalidade segue um processo dialético de 
desenvolvimento11, sendo isso que nos interessa.
 Para fundar esse processo dialético, Hegel sugere que todos os conceitos 
são fluídos ao conterem em si suas negações, isto é, a realidade designada por 
um conceito [a tese], seja ela natural ou mental, engendra em si mesma a 
sua  negação [a antítese] - ao pensarmos o conceito de finito, por exemplo, 
somos levados ao conceito de infinito, sendo o mundo que construímos 
através da linguagem, composto por contrariedades, por ideias opostas. 

8 . SINGER, Peter. Op. cit. p.62

9 . Ibid. p.63

10 . Ibid.

11 . COSTA, Claúdio. Op. cit.
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É dessa negação e oposição, por força da contradição aí encerrada, que se 
evidenciam as inadequações, forçando a sua ultrapassagem para uma outra 
entidade mais complexa [a síntese], que supera e contém as anteriores, e assim 
por diante.12 Trata-se da forma como funciona o nosso pensamento, através 
da comunicação, a passagem de informação, que, por subjectiva, não pode 
ser resumida a uma fórmula matemática, como se de uma ciência exata 
se tratasse. Se a existência fosse uma fórmula matemática, seria o mero 
símbolo de incerteza, porque, segundo o que se diz 'há só uma certeza na 
vida, que é a morte', o que é precisamente o seu contrário/oposto, a sua 
antíntese (poderíamos citar o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz 
ser impossível determinar a exactidão de uma partícula, por esta se encontrar 
sempre em movimento). Também a  linguagem binária da computação, 
pode servir de exemplo ao resumir o funcionamento da linguagem dialética: 
composta somente por 1's e 0's, correspondendo às ideias de ligado e desligado, 
também ela se desenvolve através dessa ideia de contradição. Por sua vez, 
a dialética Hegeliana, é um sistema de compreensão da realidade, diante 
de um processo em contínuo movimento, no qual, o antecedente se supera 
e conserva no precedente, se transformando, imediatamente, num novo 
antecedente, a ser novamente superado e conservado, e assim por diante, 
num ciclo interminável de crescente determinação.

 Todas as questões são formuladas com base numa resposta. As 
pessoas só fazem uma pergunta quando já têm uma resposta. De modo 
a limitar ao máximo o escopo da questão. […] Obviamente, as respostas 
diferem para cada pessoa. E é isso, precisamente, que se apresenta como 
um obstáculo ao que gentilmente chamamos de comunicação.13

 
 É a partir desse aspecto da dialética, dessa ambivalência, que o 
processo artístico se desenvolve, algo que nos é explicado por Giorgio Agamben, 
sendo esse um tema já inaugurado por Aristóteles através da questão das 
potencialidades, que consideremos adiante. Na sua explicação do acto de 
criação/acto poético, Agamben começa por recordar que Deleuze define o 
acto de criação como um acto de resistência [assim como viver é, a todo o 
instante, um acto de resistência à morte] […] mas também de resistência ao 
paradigma de informação através do qual o poder é exercido, nas sociedades 
que Deleuze chama de sociedades controladas.14 Enquanto a comunicação 
é o simples transmitir de informação - com o poder de configurar uma 

12 . Ibid.

13 . LACAN, Jacques. Public Lecture, 1972. min.9.

14 . AGAMBEN, Giorgio. Resistance in Art. Comunicação apresentada pela European Gradu-
ate School (EGS): Saas-Fee, Suiça, 2014. min. 2:30
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[4]. Aristóteles opôs e ligou, em simultâneo, 
o conceito de  potencialidade ('potentiality' 
é o termo utilizado) - do grego, dunamis, 
que significa com sentido de poder - e o 
conceito de actualidade/realidade ('actuality' 
é o termo utilizado) - do latim, energea, em 
português energia.

realidade -, a arte resiste a, e perturba essa transmissão. A comparação da 
actividade do arquitecto com o acto de criação de Deus é uma transposição 
de um paradigma teológico para a actividade do artista, daí a preferência 
pelo termo 'acto poético'. Contudo, sempre que referido 'acto poético' ele 
é referente ao sentido de 'produzir/produção' - que deriva do latim potere 
(poder). Para Aristóteles a potencialidade, no sentido que nos interessa, 
seria aquela que alguém tem, como conhecimento ou abilidade - nesse 
sentido, dir-se-ia que o arquitecto tem o potencial de construir - diferente da 
potencialidade genérica da criança que existe num sentido de transformação, 
sendo obrigada a 'tonar-se outro' através da aprendizagem. Por contraste, 
quem já tem o conhecimento, não é obrigado a essa alteração. Diz-se que é 
potencial, graças ao 'ter' [um poder], com base no qual ele também pode não 
trazer seu conhecimento para a actualidade/realidade.15 Assim, o arquitecto é 
uma potência/potencialidade no sentido em que ele tem o potencial de não 
construir, assim como o poeta tem o potencial para não escrever poemas, o 
pianista  tem o potencial de não tocar piano e assim por diante. Esta é então 
a figura-chave da potencialidade de Aristóteles: o modo da sua existência 
como potencialidade - uma potencialidade que não é simplesmente o potencial 
para fazer isto ou aquilo, mas  também o potencial de não-fazer.16 

 Como o potencial que o acto de criação liberta deve ser 
interior a esse acto, da mesma forma também a resistência deve ser 
interior ao acto de criação. 17 

 Agamben define o acto poético como uma dialética intricada entre 
um elemento pessoal que precede e ultrapassa o sujeito - a sua potência/
potencialidade - e um elemento pessoal que resiste ao primeiro - a potência 
de não/impotencialidade (Se a potência corresponde à capacidade de agir, de 
fazer algo, a potência-de-não corresponde ao poder de não agir, de não fazer e 
de não ser algo). Como crítica a este conceito de potencialidade, iniciado por 
Aristoteles, mas nunca claramente fixado, há a permissa de que uma coisa não 
pode ser e não ser ao mesmo tempo, isto é, todas as potencialidades só existem 
na actualidade. Porém, Agamben defende que toda a potencialidade humana 
é em relação com a sua própria privação18, sendo essa - a sua possibilidade de 
privação, a sua potência-de-não, a origem do poder humano em relação a 
todos os outros animais, capazes apenas das suas potencialidades específicas, 

15 . AGAMBEN, Giorgio. Potencialities - Colected essays in philosophy, Stanford University 
Press: California, 1999. p.179

16 . Ibid. pp.179, 180.

17 . AGAMBEN, Giorgio. Op. cit. min.7:45

18 . AGAMBEN, Giorgio. Op. cit. p.182
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condenados a responder somente às suas funções biológicas. Porque é nessa 
possibilidade, de não ser, do acto de suspensão ou privação, que está contida 
a crítica, essencial ao acto poético. Se reflectirmos acerca desse aspecto, 
podemos constatar, por exemplo, que a própria exclusividade poderá valorizar 
o trabalho do artista: um músico que lança novas músicas constantemente 
acaba por se desvalorizar ou por esgotar o valor do que fez anteriormente, 
pelo contrário, utilizando como exemplo o extremo oposto, uma obra de uma 
vida poderá adquirir um valor inigualável, talvez porque o tempo dispendido 
na sua elaboração permitirá um maior aperfeiçoamento.

 No projecto, o sujeito investiga-informa-conflitua a partir do 
real, a partir das condições materiais de produção de fenómenos: no 
mundo empírico circunstante liberta poeticamente a imaginação e aí 
recolhe os materiais a interpretar para a construção da arquitectura, 
pelo que esta resulta, antes de mais, como modificação da paisagem 
histórica. O acto criativo interroga e estabiliza, caso a caso, a expressão 
prospectiva e propositiva do desenho, valorizando a individualidade 
do gesto e, simultaneamente, o conhecimento como inteligência prática 
da condição oficinal do projecto que, na distância à realidade, orienta 
e provoca o espaço (d)e invenção. [...] Uma casa [entenda-se 'casa' 
como uma sinédoque para 'arquitectura'] configura-se como uma 
organização de espaço, informada por dimensões estética e política, e 
marcada por sentidos de uso e prazer, que responde a finalidades de 
função-forma-duração; traduz propósitos e necessidades de presença 
e jogo, de comunicação e linguagem; responde a critérios de estadia e 
afecto, representação e domínio, permanência e mudança.19

 Evocando ainda as palavras de Manuel Mendes, a arquitectura é a 
identificação do problema em solução, definição que realça a importância do 
julgamento crítico, que deverá estar implícito na proposta de projecto, na 
síntese. A arquitectura deve ser crítica. O artista, o arquitecto, o arquitecto-
artista, trabalha sob uma infinita pluralidade de registos, sendo a arquitectura 
uma disciplina  complexa, pois não é lógica ou claramente definível, que 
justapõe coisas irreconciliáveis como o conhecimento científico e crenças 
pessoais, isto é, por um lado a dedução lógica, através da percepção 
dos parâmetros factuais, do outro, a imaginção que engloba os dados 
adquiridos, sonhos, intuições e aspirações internas. Segundo Alvar Aalto, 
independentemente do trabalho, esses opostos devem ser reconciliados. 
Quase todo o encargo formal envolve [imensos] elementos em conflito que 

19 . MENDES, Manuel, Terra quanto a vejas, Casa quanto baste. In Só nós e Santa Tecla - A 
casa de Caminha de Sergio Fernandez. Dafne Editora: Porto, 2008. p.124.
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podem ser forçados a uma harmonia funcional somente por meio de um ato 
voluntário. Essa harmonia não tem como ser alcançada de outra maneira 
que não seja a arte20, pois não tem como ser alcançado com a matemática, 
a estatística ou o cálculo de probabilidades. 
 

 O fenómeno da arquitectura internamente conflitante tem 
de ser abordado e encontrado mediante a experiência pessoal, uma 
vez que apenas o acto de experimentar ou 'viver' a arquitectura 
funde as dimensões, os aspectos e as interacções irreconciliáveis numa 
entidade coerente. Somente por meio da experiência individual, um 
fenómeno artístico ou arquitectónico pode ser encontrado e entendido 
de maneira emocional em sua essência pretendida.21

 Por sua vez, a arte é sempre o produto da experiência de uma 
interacção de seres humanos com o seu ambiente [...] A reformulação de uma 
experiência subsequente por meio das obras de arquitectura é mais direta e 
mais extensiva do que se dá com qualquer outra forma de arte. [...][porque] 
Elas [as construções/edificações] não só influenciam o futuro como também 
registram e transmitem o passado.22 Uma obra de arquitecutra é mais 
do que uma estrutura material, pois confronta-nos com o mundo e sua 
própria existência. Ela cria estruturas para a percepção e horizontes para o 
entendimento do mundo que nos fazem encarar a nossa própria existência. 
Sendo a arquitectura uma forma de arte, o seu papel como objecto material 
deve ser secundário, ou seja, o seu valor não está só no objecto arquitectónico 
concreto, mas vai para além disso, estendendo-se ao campo do 'espiritual'.  

 Além de seus propósitos práticos, as estruturas arquitectónicas 
têm uma tarefa existencial e mental significativa: elas domesticam o 
espaço para a ocupação humana, transformando espaços anónimos, 
uniformes e indefinidos, em lugares distintos e com significância 
humana. Igualmente importante é o facto de tornarem tolerável o 
tempo infinito ao atribuirem uma medida humana à sua duração. 
Como afirma o filósofo Karsten Harries: "A arquitectura ajuda a 
substituir uma realidade insignificante por outra, transformada 
de modo teatral, ou melhor, arquitectónico, que nos chama para 
seu interior e, à medida que nos rendemos a ela, nos confere uma 
ilusão de significado [...] Não conseguimos viver com o caos. O 
caos deve ser transformado em cosmos.[...] A arquitectura não 

20 . PALLASMA, Juhani. Aprender e Desaprender - A perspectiva mental na arquitectura e na 
educação (2016). In Essências. Gustavo Gili: Barcelona, 2018. pp. 68, 69

21 . Ibid. p.69.

22 . DEWEY, Jonh. Art as Experience. Putnam's: New york, 1934. p.4
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trata somente de domesticar o espaço. Ela também é uma defesa 
profunda contra o terror do tempo".23

 
 Uma das tarefas da arte é assim a de salvaguardar a autenticidade da 
nossa experiência, podendo esse seu aspecto ser associado àquela resistência 
que, segundo Deleuze, deverá estar contida no acto poético. Visto que a 
arquitectura permite condensar as memórias, importantes na construção 
da identidade, torna-se imperativo resistir à degradação do carácter experi-
mental do espaço, resistindo à cada vez mais acelerada mutação das cidades 
que tende cada vez mais para uma individualização das vivências.

 A arte possui a missão de defender a autonomia da ex-
periência individual e de proporcionar as bases existenciais para a 
condição humana.24 

 A nossa cultura tecnológica, consumista e mediática tem vindo a 
manipular cada vez mais a mente humana por meio de entornos temáticos, 
do condicionamento comercial e do entretenimento entorpecente. Constata-se 
um prevalecimento do pensamento objectivo da técnica (da materialidade) 
em detrimento do pensamento mais subjectivo acerca do sentido das coisas. 
O que, por sua vez, tem vindo a resultar numa crescente abstração do espaço 
- a abstração do espaço na dinâmica social que tem início no processo de 
objetivação e na consequente possibilidade de uma relação indireta com o 
mesmo. Esse crescente distanciamento espacial, i.e, o distanciamento entre 
o espaço e a vida que ocorreu sobretudo por meio de um planeamento que 
pretendia excluir o caráter imprevisível próprio das manifestação subjectivas - 
observando-se no contexto urbano um crescimento conflituoso e desagregador 
do modo de viver, à medida que se reduz o seu caráter público - veio 
permitir às pessoas evitar encontros, atrações, repulsões e excitações que a 
proximidade provoca e, com isso, favoreceu a predominância dos processos 
intelectuais na sociedade. Consequentemente, entende-se que o domínio 
da intelectualidade, da objetividade, em detrimento de manifestações de 
cordialidade, afeto e solidariedade, contribui para o obscurecimento da 
percepção do caráter existencial do espaço. Este, em função do imperativo 
da técnica colocada ao serviço da cultura do consumo, converte-se em 
espaço de uso e de passagem em prejuízo do encontro, de uma sociabilidade 
favorável à construção de laços humanos mais consistentes.

23.  PALLASMAA, Juhani. Espaço, Lugar, Memória e Imaginação - A dimensão temporal do 
espaço existencial (2007). Op. cit. pp.14,15 

24 . PALLASMA, Juhani. O espaço habitado - A experiência incorporada e o pensamento senso-
rial (1999). In Habitar. Gustavo Gili: Barcelona, 2017. p. 72
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[5]. Emancipação é o acto ou efeito de emancipar, 
que pode ser definido como o estado daquele que, 
livre de qualquer tutela, pode administrar os seus 
bens livremente, e que, por assim dizer, é livre. in 
dicionario.priberam.org

 Penso, contudo, que a arquitectura é por sua própria natureza 
lenta e silenciosa, uma forma de arte com baixa energia emocional 
em comparação com as artes dramáticas de impacto afetivo imediato. 
O papel da arquitectura não é criar fortes sentimentos ou figuras de 
primeiro plano, mas estabelecer estruturas de percepção e horizontes 
de entendimento. A função da arquitectura não é fazer-nos rir ou 
chorar, mas sensibilizar-nos para que possamos entrar em todos os 
estados emocionais. A arquitectura é necessária para criar o fundo 
e a tela de projeção das lembranças e emoções. [...] Acredito numa 
arquitectura que desacelera e foca a experiência humana, em vez 
de acelerá-la ou difundi-la. Em minha opinião, a arquitectura deve 
proteger as memórias e proteger a autenticidade e independência da 
experiência humana. Sendo fundamentalmente a forma de arte da 
emancipação, a arquitectura nos faz entender e lembrar quem somos.25

 A resistência do acto poético, no que toca a arquitectura, parece 
estar assim, mas não só, na protecção/valorização das subjectividades, das 
vivências, dos encontros e da experiência humana - do humanismo. A tarefa 
da arquitectura [ou, se preferirmos, a sua função ética] consiste em manter a 
articulação qualitativa do espaço existencial. Segundo Juhani Pallasma, em vez 
de contribuir para uma aceleração da nossa experiência do mundo (o que se 
tem vindo a verificar), a arquitectura deve contribuir para reduzir a velocidade 
da sua experiência e defender ferozmente essa lentidão. Sua tarefa é conceber 
novos ideais e modelos de percepção e experiência, e assim ampliar e alargar os 
limites do mundo.26 Acontece que, quando reduzimos a necessidade humana 
de abrigo a uma necessecidade puramente material, perdemos de vista aquilo 
que poderíamos chamar de função ética da arquitectura. Esta dimensão ética 
é essencial na arte da arquitectura, pois diferentemente do imaginário de out-
ras formas artísticas, a arquitectura tem seu lugar no mundo real da vida, no 
verdadeiro teatro da vida.27

 Além disso, a arquitectura, ao ser responsável 
pela organização da vida no espaço, é capaz de configurar imagens e 
atmosferas que apontam (novas) formas de ver e de sentir, parecendo 
ser por essa razão o campo da artes onde mais se acentua o seu carácter 
político e onde a sua dimensão ética da mais se evidencia.

A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida.28

25 . PALLASMA, Juhani. Op. cit. pp. 30, 31

26 . Idem. pp. 74, 75

27 . PALLASMA, Juhani. A metáfora vivida (2002). Idem. p.95

28 . MORAES, Vinícius. Samba da Benção. In Vinícius. Elenco: Rio de Janeiro, 1967.
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 O desenho é a linguagem e a memória, a forma de comunicar 
consigo e com os outros, a construção. Não desenha por exigência da Arqui-
tectura (basta pensar, imaginar). Desenha por prazer, necessidade e vício.29

29 . SIZA, Álvaro. O desenho como memória. In 01 Textos. Civilização Editora: Porto, 2009. p.137
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1.2. Arquitectura, Linguagem e Desenho

 Tudo o que é construído, manufacturado e fundado é-o sob 
a linguagem. [...] Aquilo que une os seres humanos é qualquer coisa 
relacionada com a linguagem.30

 O próprio acto de manufacturação relaciona-se com o do artista. Tal já 
era evidenciado pelos gregos que empregavam um mesmo termo para designar 
manufactura e arte, e chamarem com o mesmo nome artesão e artista. Parece então 
correcto determinar a essência da criação a partir do seu lado de manufactura. Por 
mais corrente e convincente que possa parecer, a referência à denominação grega 
com a mesma palavra para a obra de manufactura e de arte, permanece, todavia, 
errado e superficial. Segundo Heidegger, tal termo não significa nem manufactura, 
nem arte e, ainda menos, trabalho técnico no sentido actual; [...] quer dizer muito 
mais um modo do saber. Saber quer dizer: ter visto, no sentido lato de ver, que indica: 
apreender o que está presente enquanto tal.31 No entanto, é justamente a alusão ao uso 
linguístico dos gregos - que nomeia a sua experiência da coisa - que nos dever fazer 
reflectir, e daí a necessidade, tanto da fenomenologia, como método de compreensão 
(da 'verdade'), e do entendimento da linguagem, fundadora do acto de criação. 

 A própria linguagem é 'Poesia' em sentido essencial. Mas 
porque a linguagem é o acontecimento em que, para o homem, o ente 
como ente se abre, a poesia, a 'Poesia' em sentido estrito, é a poesia 
mais original, no sentido do essencial. A linguagem não é, por isso, 
'Poesia' [...], mas a poesia acontece na linguagem, porque esta guarda 
a essência original da 'Poesia'. Construir e esculpir, pelo contrário, 
acontecem sempre e só no aberto do 'dito' e do nomear. São por este 
regidos e conduzidos. Precisamente por isso permanecem caminhos 
e modos próprios, como a verdade se institui na obra. São em cada 
caso um modo próprio de poetar dentro da clareira do ente, que já 
aconteceu, e inadvertidamente, na linguagem. A essência da arte é a 
poesia. Mas a essência da poesia é a instauração da verdade.32

 Com o intuito de melhor apreender as palavras de Heidegger, 
analisar-se-á a relação entre linguagem e arquitectura - visto que também 
na arquitectura acontece poesia, mas esta não se define apenas na poesia -, 
sendo essa relação bem mais evidente do que à partida se poderia pensar: 
basta observarmos como nos grandes escritos dos oradores da antiguidade 
surgem constantemente recursos mnemónicos com referência a imagens de 
arquitectura. (Tal acontece, porque as edificações constituem a mais importante 

30 . LACAN, Jacques. Op. cit. min.10.

31 . COSTA, Maria da Conceição (ed.) HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. 
Edições 70: Lisboa, 1999. [ed. Original 1977], p.47

32 . Idem. pp. 60, 61
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externalização da memória humana, [...] entendemos e lembramos quem somos 
através das nossas construções, tanto materiais como mentais, (...) elas projetam 
as narrativas épicas da cultura e da tradição33. Sendo a memória, não só uma 
base essencial da imaginação, mas um importante terreno da identidade - 
somos o que lembramos -, as edificações, bem como as imagens meramente 
lembradas e as metáforas, servem como importantes mecanismos da memória, 
e consequentemente da identidade (pessoal e colectiva), ao materializarem e 
preservarem a passagem do tempo, tornando-a visível, isto é, perpetuam a nossa 
percepção de duração e profundidade temporal, concretizando a lembrança e 
projectando a memória. Assim, os objectos arquitetónicos, por registarem e 
sugerirem importantes narrativas culturais, são essênciais ao estabelecimento 
de uma ideia de identidade, e porventura do 'bem-estar', pois estimulam-nos 
tanto a recordar como a imaginar.34). Reparemos então que a arquitectura 
funciona também ela como a linguagem (questionando-se até que ponto não 
serão uma e a mesma coisa - e considerando que ambas se constituem como 
elementos culturais - , sendo,  dessa forma, a arquitectura uma materialização 
da linguagem), seja por despertar narrativas, seja pela própria definição de 
linguagem e sua função de manipulação do mundo e das coisas.

  A linguagem é uma função psicológica correspondente à 
utilização de um conjunto de dispositivos anatómicos e fisiológicos, 
que se prolonga em montagens intelectuais para se sistematizar num 
complexo exercício conjunto, característica única, entre todas as 
espécies animais, da espécie humana.35 [...] Dizer que o homem é a 
animal político, enquanto existem animais sociais, é querer dizer que 
as relações humanas se apoiam na linguagem. A fala não intervém 
para facilitar essas relações; ela constitui-as. O universo do discurso 
recobriu e transfigurou as condições do meio-ambiente.36

 À semelhança da linguagem, a arquitectura surge da necessidade de 
nos adaptarmos ao mundo, e de adaptar o mundo às nossas necessidades. Como 
refere Gusdorf, a invenção da linguagem foi a primeira de todas as técnicas, isto 
é, a primeira entre todas as grandes invenções, por conter em si o gérmen de todas 
elas, constituindo-se como uma disciplina económica de manipulação das coisas 
e dos seres37. Porém, se não em simultâneo, a arquitectura terá surgido quase no 
seguimento da fala, simplesmente pelo facto de necessitarmos de um sentido 
de orientação para comunicar, de uma referência, e de surgir exactamente de 
uma mesma necessidade: é através da arquitectura, assim como da linguagem, 

33 . PALLASMA, Juhani. Op. cit. p.13

34 . Idem. p.15

35 . COLAÇO, José (ed.) GUSDORF, Georges. A palavra. Edições 70: Lisboa, 1995 [ed. original: 1955], p.6

36 . Idem. p.8

37 . GUSDORF, Georges. Op. cit. p.13
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que ‘domamos’ o mundo e o adaptamos à existência humana. Ambas devem 
ser funcionais, para que se perceba claramente os seus significados, ideias 
ou mensagem, e ambas podem ser usadas com um maior sentido estético, 
visando meramente o belo, uma reacção ou uma emoção, como num poema. 
A diferença será que a arquitectura ao se centrar apenas na produção de beleza, 
rapidamente ultrapassa o seu limite em direcção à escultura/instalação. 
 Como vimos anteriormente, a arquitectura possui uma função ética, 
assim como a medicina, a engenharia e tantas outras disciplinas que, dada a 
sua estreita relação com o ser humano e vida quotidiana, carregam consigo 
uma tamanha responsabilidade, da qual o arquitecto, assim como esses outros 
profissionais, devem ser conscientes. Essa responsabilidade também existirá 
na escrita, mas não da mesma forma directa. Todavia, não se subestime o seu 
poder, assim como o da fala, pois muitas vezes uma palavra pode fazer mais e 
melhor pelo domínio do real do que uma ferramenta ou uma arma - porque é 
a fala que estrutura o universo. Ela não é apenas rica em ideias, já que recobre 
e assume todas as orientações, objectivos, desejos e disciplinas pessoais em 
estado nascente. A virtude da linguagem está, no entanto, na constituição de 
um universo à medida da humanidade, partindo de sensações incoerentes - 
do caos ou, se preferirmos, da desordem. Vir ao mundo é 'tomar a palavra', é 
transfigurar a experiência num universo do discurso.[...] A linguagem é o ser do 
homem levado à consciência de si próprio - abertura para a transcendência.38 

 É importante deixarmo-nos maravilhar perante a descoberta da 
palavra que conduz à realidade humana, ultrapassando o condicionamento 
a que o animal se encontra sujeito. O valor do homem afirma-se pelo 
facto de proporcionar a 'identidade' da coisa. A linguagem condensa 
em si própria a capacidade humana que permite a explicitação dos 
pensamentos pela explicitação das coisas. As estruturas intelectuais 
emergem da confusão; doravante, é ao seu nível que vai realizar-se a 
acção mais eficaz, acção à distância e negação da distância.39 

 Ainda à imagem da arquitectura, o aparecimento da linguagem significou 
uma profunda alteração das condições da existência, uma adaptação do meio 
para que o homem se pudesse instalar, devendo a sua eficácia, precisamente, 
ao facto de não ser uma notação objectiva, mas um indicador de valor40, isto é, 
a linguagem exerce sempre uma escolha implícita num determinado contexto 
(como vimos através da dialética, a linguagem desenvolve-se a partir de 
contradições), resumindo o estado do mundo em função da decisão de quem 
fala e daquilo que o rodeia. Isto, porque todos os actos psíquicos e mentais visam 

38.  GUSDORF, Georges. Op. cit. p.12

39 . Idem. p. 11

40 . Ibid.



36

um objecto e não podem operar-se no vazio. A relação eu-objecto forma um todo 
que só não é indissociável exactamente porque nos sabemos a nós, porque somos 
conscientes, ou seja, porque somos livres.41 Tal liberdade, (tema de difícil acordo) 
segundo Sartre, começa precisamente em que, tendo nós consciência de algo, 
temos uma paralela consciência de nós, ou seja, temos consciência de que não 
somos esse algo - todo o pensar implica um ser pensante42 -, por outro lado, 
sentimo-nos livres porque nos falta a própria linguagem para articular a nossa 
falta de liberdade43 - é-nos impossível atingir um absoluto conhecimento da 
realidade - quando falamos em ‘objectividade’ esquecemos que tal ‘objectividade’ 
veio ao mundo através de nós, ou seja de uma ‘subjectividade’.44

 A compreensão da linguagem não deve limitar-se aos dois termos 
opostos, o 'eu' e o 'mundo'. Um terceiro termo se torna necessário: é o 
'outro', a quem a minha palavra se dirige. Falo porque não estou só.45

 Mais uma vez, a anterior premissa pode aplicar-se à disciplina de 
arquitectura: ela não surge somente pela necessidade de refúgio perante o inóspito, 
do mundo natural, mas também pela necessidade de reunião com os outros, de 
encontro, de não vivermos sozinhos. Quer a linguagem, quer a arquitectura, possuem 
essa função de anulação da distância. Criamos espaços para nos relacionarmos 
com os outros e vivermos em conjunto, comunicamos com a mesma intenção, a 
de nos aproximarmos, de sermos entendidos por alguém. A linguagem estabelece 
o ponto de partida entre o 'eu' e o 'outro', e durante muito tempo consagrará uma 
dependência de mim perante outrém, uma vez que, antes de utilizar a linguagem, é 
preciso aprendê-la, tê-la recebido já pronta de alguém, parecendo ela uma invenção 
de todos, mas de ninguém em particular - invenção que poderia traduzir-se, 
para cada um de de nós, por um acertar do passo, por um alinhamento forçado 
por outros, isto é, por uma alienação definitiva. Assim se formula uma antinomia 
fundamental [característica] da fala humana - a afirmação do sujeito em simultâneo 
com a procura de outrém.46 Por um lado a função expressiva da linguagem: falo para 
me fazer compreender, para desembocar no real, para me juntar à natureza. Por 
outro lado, a função comunicativa: falo para ir ao encontro dos outros, (mais me 
aproximo, quanto mais deixar de lado o que só a mim diz respeito). Desta forma, 
todo o ser humano quando toma a palavra, está entregue a uma luta de influências 
entre o senso comum e a iniciativa pessoal que nunca terminará.

41 . FERREIRA, Vergílio (ed.), SARTRE, Jean-Paul. Op. cit. p. 17

42 . Ibid.

43 . ZIZEK, Slavoj. Welcome to the desert of the real! - Five essays on september 11 and related 
dates. VERSO: London, 2002, p.2

44 . FERREIRA, Vergílio (ed.), SARTRE, Jean-Paul. Op. cit. p. 21

45 . GUSDORF, Georges. Op. cit. p.45

46 . Idem. p. 47

[6]. Antinomia é a contradição entre duas 
proposições f i losóficas igualmente críveis, 
lógicas ou coerentes, mas que chegam 
a conclusões diametralmente opostas, 
demonstrando os l imites cognit ivos ou 
as contradições inerentes ao intelecto 
humano. in  google.com .
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 A dupla polaridade da expressão e da comunicação corresponde 
à oposição entre a primeira e terceira pessoas, entre a subjectividade 
individual e a objectividade do senso comum. Esta dualidade parece 
dilacerar o uso da fala humana e consagrar a sua insuficiência, já que 
ela nunca poderá cumprir as suas funções, centrípeta e centrífuga, em 
simultâneo, isto é, dizer tudo a todos.47

 A relação entre expressão e comunicação varia assim em função inversa: 
se alguém quiser ser compreendido por todos, deve empregar a linguagem 
de toda a gente e renunciar àquilo que, nele, o torna diferente de todos. Pelo 
contrário, se empregar uma linguagem inteiramente pessoal, inventando todos 
os termos, é evidente que conseguirá enunciar fórmulas de uma originalidade 
radical, mas ninguém as compreenderá. Assim, o uso da fala parece obrigar-
nos  a escolher entre duas formas de alienação: ou como um louco/místico, que 
fala como mais ninguém, ou como o adepto da língua básica, que fala como 
toda a gente. Em ambos os casos é abolido o próprio sentido de personalidade. 
Quanto mais comunico, menos me exprimo - quanto mais me exprimo, menos 
comunico, sendo preciso escolher entre o incompreensível e o não autêntico - entre 
a excomunhão ou a negação de si próprio. O homem recebe da sociedade toda a 
sua educação, e por isso, o indivíduo não passa de uma abstração, desprovida de 
qualquer existência positiva48. A comunidade é o que o define: ela dá-lhe, com a 
linguagem e na linguagem, tanto os conceitos como as regras morais, havendo 
um dever implícito de este se submeter a ela sem reservas, de aderir estritamente 
a esta direcção social da consciência individual. O retorno a si próprio, a intenção 
expressiva, aparecem como uma tentação a banir, no caminho do erro e do crime.49

 Novamente, este paradoxo/antinomia liga-se com a arquitectura: 
segundo Le Corbusier, em arquitectura, é preciso saber permanecer em estado de 
julgamento e sempre; apreciar; julgar por si mesmo; perceber as relações; criar 
uma sensação individual; tender ao completo desinteresse de sua pessoa50. O 
paradoxo reside nessa criação de uma sensação individual e, ao mesmo tempo, 
no completo desinteresse dessa própria individualidade, ambas necessárias, 
uma vez que o arquitecto deve trabalhar para a generalidade a partir das suas 
intuições pessoais, da sua própria identidade. O problema está na conjugação 
dessa intuição pessoal com necessidades precisas e particulares, aquelas que 
são as mais comuns entre a generalidade e que correspondem a um certo ideal 
de habitante que o arquitecto imagina aquando o acto de projectar. Acontece 
que, entre os vários habitantes, existem tanto as caractísticas comuns, como 

47 . Idem. p. 48

48 . Ibid.

49 . Idem. p. 49

50 . CORBUSIER, Le. Op. cit. p.27
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as particularidades que nos distinguem, o que dificulta a tarefa de desenhar o 
'melhor' para todos. Também é unânime que um dos aspectos que caracteriza 
a natureza humana é a sua ambiguidade, que decorre, ora da necessidade de 
privacidade, de isolamento, de abrigo, de uma zona de conforto, ora da necessidade 
de reunião, de encontro com os outros, de liberdade. Assim, para se chegar a 
termos concretos, resta aceitar-se que, pelos aspectos anteriormente referidos, 
o equilíbrio a atingir através da formulação de uma síntese - do projecto - não 
é tão relevante assim, pois as coisas adquirem a sua justa importância com o 
tempo e com o uso, que ajustarão os supostos erros e acertos iniciais. 
 Retomando a ideia de arquitectura tendo como fim a negação da 
distância, tal é evidenciado, por exemplo, no conceito de 'cidade': um território 
colectivo, conformado para a possibilidade da vida em comum. Muitas pessoas 
diferentes compartilhando, dividindo, usando uma enorme estrutura construída 
em conjunto.51 A própria palavra 'cidade', do latim civitas, quer dizer isso mesmo, 
'reunião de cidadãos'. O ser humano teve, e tem essa necessidade, de viver em 
conjunto, de reunião, de encontro, tendo sido dessa necessidade que surgiu na 
história a ideia de cidade - das primeiras civilizações às grandes metrópoles, 
todas foram geradas da vontade de vida colectiva, na que está implicita uma 
maior facilidade de acesso a um conjunto de recursos e serviços que as cidades 
proporcionam, ou que deveriam proporcionar. O problema surge do esquecimento 
- potenciado pela aceleração dos processos tecnológicos e de produção, que tendem 
a acentuar as individualidades e o isolamento - de que o bom funcionamento 
e harmonia das cidades resultam de relações de colaboração, cooperação, 
solidariedade e entreajuda, sendo exactamente por isso que se torna importante 
não perdermos de vista a sua definição, ou a razão da sua existência. A ideia de 
cidade transporta-nos para a ideia do 'outro' de Gusdorf, ou antes a anterior, a 
de 'ser no mundo' de Heidegger - que nos oferece paralelamente uma explicação 
do termo 'espacializar'/'abrir espaço'/'organizar o espaço' (spacing), subjacente na 
obra de Fernando Távora, e de tantos outros, pois o mundo é, segundo ele, uno 
e relacional, e tudo está em 'relação-com', ou, se preferirmos num ser-em.

 O homem ao abrir-se o mundo, todas as coisas adquirem 
para ele sua demora e pressa, a sua distância e proximidade, a sua 
amplidão e estreiteza. No mundificar, é oferecida ou recusada a am-
plidão a partir da qual está congregada a benevolência dos deuses, 
que nos guarda. Também esta fatalidade da ausência do deus constitui 
um modo como o mundo mundifica. Na medida em que uma obra 
é obra, abre espaço para aquela amplidão. 'Abrir espaço' quer dizer 
aqui ao mesmo tempo: libertar o livre do aberto e instituir este livre 
no seu conjunto de traços. Este instituir [...] manifesta-se a partir do 

51 . DIAS, Manuel Graça. Como quisermos gostar das cidades. In Manual das Cidades. Relógio 
D'Água Editores: Sta. Maria da Feira, 2006. p.11

[7].  O 'ser no mundo', termo estipulado por 
Heidegger, é uma estrutura unitária que pode 
ser apenas analiticamente desmembrada em três 
partes, que são seus momentos constitutivos: o 
"ser", o "mundo" e o "em". Dito de outro modo 
e em outra ordem: o mundo em que o ser é, o 
quem que é no mundo, e o modo de ser-em 
em si mesmo. 
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erigir [...]. A obra enquanto obra instala um mundo. A obra mantém 
aberto o aberto do mundo. Mas a instalação de um mundo é apenas 
um dos dois traços essenciais a referir do ser-obra. O outro traço que 
lhe pertence, tentamos torná-lo visível do mesmo modo a partir do 
que mais imediatamente se apresenta da obra.52

 A ideia de arquitectura como linguagem não traz nada de novo ou 
revolucionário, até pelo contrário, é uma espécie de ideia antiga, milenar, mas 
presente, segundo as palavras de Fernando Távora, para quem a arquitectura é o 
dia-a-dia53, expressão que demonstra a naturalidade com que ela, assim como 
a linguagem, se nos apresenta e deve ser tratada. Essa ideia, compartilhada por 
vários autores que, partindo ou não, dela acabam por tratar a arquitectura 
da mesma forma, por pensá-la através do método fenomenológico - da 
observação das vivências e do quotidiano -, segundo os aspectos da linguagem 
anteriormente mencionados (de um ponto de vista pessoal) não será melhor 
descrita/transmitida, a nós arquitectos portugueses, do que pelas palavras de 
Távora, que embora não seja o 'pioneiro' desse tema, se refere a ele através da 
palavra circunstância em Da organização do espaço, obra aqui mencionada 
pela clareza de sua linguagem na discussão dessa peça fundamental que 
é a 'envolvente' de um projecto de arquitectura. Segundo a sua tese, um 
dos aspectos fundamentais do espaço organizado é a sua continuidade54, e 
portanto, todo ele é condicionado na sua elaboração e condicionante na sua 
existência55, não podendo ser pensado segundo uma visão parcial, mas antes 
como um todo, onde todas as formas - o negativo do espaço - estabelecem 
estreitas relações entre si. Logo, e sendo o espaço um dos maiores dons com 
que a natureza dotou os homens56, [na sua organização] no inevitável processo 
de criação de formas […] há lugar para todos57 - se arquitectura é linguagem, 
todos temos o direito à palavra. Por exemplo, as pequenas bandas desenhadas 
de Yona Friedman, para além de relacionarem arquitectura e linguagem, 
parecem compartilhar dessa visão, ao sugerirem alguns princípios que o 
desenho do 'novo espaço urbano' deve seguir: o arquitecto possui várias teclas, 
com palavras, que correspondem às diferentes formas de habitação, e, sendo 
um bairro um texto com vários intervenientes, a cidade é, na perspectiva de 
Friedman, um texto colectivo58, o que pressupõe a constante mutabilidade 
do espaço urbano, e a participação de todos os habitantes, de acordo com 

52 . HEIDEGGER, Martin. Op. cit. p.35

53 . TÁVORA, Fernando. A Arquitectura é o dia-a-dia - Entrevista a Fernando Távora por Ber-
nardo Pinto de Almeida. in Boletim da Universidade do Porto nº 19/20. UP: Porto, 1993, p.45

54 . TÁVORA, Fernando. Op. cit. p.18

55 . Idem. p.22

56 . Idem.  p.27

57 . Idem. p.13

58 . FRIEDMAN, Yona. Pro Domo. Actar e Junta de Andalucía: Sevilha, 2006 p.136
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as suas necessidades e desejos e livre de quaisquer regras formais a priori, a 
não ser a da necessidade de luz natural.
 Não obstante, ainda que se aceite que quem faz arquitectura 'por 
fazer', ou apenas por intuição, isto é, o fazer de quem não é arquitecto, mas é 
artesão59 - muitas vezes até melhor do que alguns arquitectos - ou de quem faz 
'à bengala', utilizando a expressão de Álvaro Siza, e mesmo sem a presença do 
desenho - que permite uma materialização do pensamento -, pelo menos deve 
ser consciente de que esse processo que o homem realiza, deve resultar, antes, 
de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e circunstância - síntese que só 
é possível através do desenho que tudo integra: arte e técnica, arte e natureza.60 
 Interessa por fim mencionar o desenho como parte integrante do método 
do arquitecto, por constituir um meio de comunicação, próximo ao da linguagem 
- uma forma de linguagem gestual. Note-se que apesar de Távora considerar o 
desenho indispensável à prática, pela constatação de vários casos exemplos de 
construções 'à bengala' que acabaram por resultar úteis e cumpridoras de seus 
objectivos, percebemos que talvez o desenho não seja tão essêncial assim. Mais 
correcta, em relação à importância do desenho parece ser a postura de Álvaro Siza 
ao afirmar que quem escolhe fazer arquitectura não precisa de 'saber desenhar', muito 
menos de 'desenhar bem'. [Porque] O desenho, entendido como linguagem autónoma, 
não é indispensável ao projecto. Mas obviamente não nega a sua importância ao 
afirmar que toda a gente pode e precisa desenhar. A obsessiva especialização atrofia 
capacidades universais [...] o desenho é uma forma de comunicação com o eu e com 
os outros [...] uma forma de aprender, compreender, comunicar, transformar. De 
qualquer forma, o desenho, é uma forma de comunicação e de pensamento que, 
além de permitir desencadear acções e ideias, tal como a linguagem, permite a 
exteriorização/generalização (o contrário de especialização). Também é de notar 
a existência de várias formas de desenho, e neste ponto podemos considerar dois 
tipos: o desenho de pensamento, processual, de projecto, e o desenho à vista, de 
observação, do real - daquilo que percepcionamos no presente, no momento do 
desenho. Da mesma forma que ao escrever-mos algo, retemos na memória essas 
palavras por mais tempo, também o desenho de observação permite captar uma 
imagem por mais tempo - isto é, conhecer melhor o espaço desenhado. Talvez o 
desenho de pensamento, não seja tão relevante assim [até porque com a evolução 
tecnológica tende a perder sua relevância para novos métodos de expressão que 
vão surgindo], mas mais importante do que reconhecer a sua pertinência para 
arquitectura, do que produzir 'desenhos bonitos', é o reconhecimento das imagens 
que (com ou sem o desenho) se configuram através da prática de arquitectura. 

59 . SIZA, Álvaro. A propósito de um velho artesão. In 01 Textos. Civilização Editora: Porto, 2009. p.111

60 . TÁVORA, Fernando. Op. cit. p. 74
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 Experiências arquitectónicas profundas são acções, não objectos. 
[...] As imagens arquitectónicas são promessas e convites: um piso 
é um convite a levantar-se e agir; uma porta convida a cruzá-la e 
entrar; uma janela, a contemplar a vista; uma escada, a subir e descer. 
Os autênticos 'elementos' da arquitectura não são unidades visuais.
[...] A arquitectura configura acções, percepções e pensamentos. E, 
principalmente, articula nossas relacções com outras pessoas e com as 
instituições humanas. As construções arquitectónicas materializam e 
concretizam a ordem social, ideológica e mental.61

61 . PALLASMA, Juhani. A arquitectura como verbo. in Op. cit. p.96
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1.3. Circunstância e Padrões de Linguagem

 Tudo tem importância na organização do espaço - as formas em si, 
a relação entre elas e o espaço que as limita. Não é possível abstrair o espaço 
organizado de todo o espaço e circunstância que o envolve, assim como 
também não é possível abstrair o espaço do tempo, que o complementa e é 
irreversível. O que faz do próprio espaço , também irreversível - um espaço 
organizado nunca pode vir a ser o que já foi, mesmo se restaurado, porque o 
espaço está em permanente devir62. Assim, para além da sua continuidade, a 
irreversibilidade é também uma característica do espaço, consequência da 
outra, visto que a continuidade física pressupõe a dimensão temporal.  Além 
disso, a organização do espaço é obra de participação de todos os homens, 
não só porque todos temos o direito a ela, como também ninguém é a ela 
isento, simplesmente pelo facto de todos possuirmos um corpo, forma em 
movimento. Desse modo, o artista não é uma qualidade especial de homem, 
cada homem é uma qualidade especial de artista.63 E se é fatal a participação 
de todos os homens na organização do espaço, tal participação só levará à 
harmonia se transformada em colaboração, o que significa agir em comum, 
com uma mesma intenção. Para tal é necessário que exista uma compreensão, 
um respeitar para ser respeitado. Daí a importância da noção de que o espaço 
organizado pelo homem é condicionado na sua organização, mas, uma vez 
organizado, passa a ser condicionante de organizações futuras64, sendo que, o 
homem/arquitecto, não organiza o espaço em regime de liberdade total, mas 
antes profundamente condicionado por uma soma infinita de factores. 

 Constituem assim circunstância da organização do espaço, 
circunstância das formas que o organizam, para além das formas pré-
existentes [...] factores tão variados como o pensamento científico ou a 
religião, a economia ou a sensibilidade, a política ou a filosofia, sendo 
por vezes difícil de discernir a importância de uns sobre os outros e,[...] 
sendo certo que todos, mais ou menos, estão na base de qualquer forma 
e estão de tal modo que a compreenssão total de uma forma será tanto 
mais perfeita quanto mais se transforme em vivência, na medida em 
que se identifiquem forma e observador, pois que um processo intelectual 
de pura análise não é suficiente para a obtenção total do espírito de 
qualquer forma, ainda que possa constituir veículo de aproximação.65

62 . TÁVORA, Fernando. Op. cit. p.19

63 . Idem. p.20

64 . Idem. p.21

65 . Idem. p.22
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 É esse conjunto de factores que a palavra 'circunstância' engloba, sendo 
apenas possível distinguí-los na medida em que o fenómeno seja observado à 
escala do homem, isto é, a partir da vivência do espaço. Tendo em conta que a 
vivência é essencial ao entendimento do espaço, torna-se pertinente mencionar 
Christopher Alexander, que propõe uma ‘forma intemporal de construir’ - 
The timeless way of building -, que pressupõe a existência de determinados 
padrões, que supostamente compõem uma linguagem, assim como dessa 
ideia de que toda a sociedade que é viva e como um todo, terá o seu próprio, 
único e distinto ‘padrão de linguagem’.  A Pattern Langugage, título do livro 
que, resumidamente, pode ser comparado a Modulor, de Le Corbusier, ou 
a Arte de projectar em Arquitectura de Neufert, na medida  em que ambos 
estipulam medidas apropriadas para (quase) todo o tipo de espaços e suas 
dimensões, utilizando o homem como módulo, porém demasiado regrados 
e objectivos, muitas vezes resultando em espaços de alguma 'frieza', 'rígidos' 
pela sua falta de maleabilidade, de uso ou de significado. A Pattern Language, 
terá surgido como crítica ou alternativa a essas ideias do modernismo inicial 
que, muitas vezes punham de lado a parte subjectiva do habitante, resultando 
assim de uma análise e descrição, não das dimensões dos espaços, mas das 
suas qualidades de vivência. Ou seja, em vez de medidas, os elementos desta 
linguagem são entidades chamadas de padrões, estipulados através da observação 
e descritos nesse livro por Alexander, através de um método [arrisco a dizer] 
próximo ao fenomenológico, ao ser formulado a partir de recursos empíricos 
e participativos, com o intuito de formular um método unificado de projectar 
e construir. Talvez se possa resumir esta sua atitude pela tentativa de conferir 
objectividade àquilo que é subjectivo: ao formular um método, que como 
modo ordenado ou 'sistémico' de proceder, se pretende objectivo, Alexander 
mostrou como pensar a subjectividade (natural das cidades), encaixando-a 
nesse método.

 É mostrado aqui, que cidades e edifícios não serão capazes 
de ganhar vida, a não ser que sejam feitos por todas as pessoas da 
sociedade, e a não ser que essas pessoas partilhem uma linguagem 
padrão. Cada padrão descreve um problema que ocorre sistematicamente 
no nosso ambiente e depois descreve o núcleo de soluções para esse 
problema, de tal forma, que se pode usar esta solução um milhão 
de vezes, sem sequer repetir uma solução duas vezes66. 

 Na verdade, a formulação desse método teria, inicio em Notes on 
the Synthesis of Form, onde Alexander desenvolveu uma descrição de como 
se daria o processo de projecto dentro de uma perspectiva sistémica (de uma 

66 . ALEXANDER, Crishtopher. A Pattern Language. Oxford University Press: Nova Iorque, 1977. p.10
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3. Conjunto de graficos propostos por Chris-
topher Alexander, in Notes on the synthesis 
of form, 1964.

Diagrama em árvore, do mesmo con-
junto de agrupamentos e requisi tos

Grupos de requisitos em função das 
relações entre si

Esquema que mostra os requisitos 
e suas relações

4. Diagrama em árvore, modelo inicialmente proposto 
por Alexander, com a respectiva númeração de 
grupos e subgrupos, in Notes on the synthesis 
of form, 1964.

lógica próxima da matemática), partindo da ideia de que, para atingir uma 
arquitectura qualificada, seria necessário despender maior tempo no acto de 
elaboração desses sistemas projectuais, para depois se seguir (mais facilmente) 
o acto de projectar e, por fim, o próprio acto de construir - de forma a que 
cada usuário desse método fosse capaz de reagir a ele, à sua própria maneira, 
interpretando-o e atribuindo-lhe valores estéticos e simbólicos, de modo pessoal, 
de forma a adaptá-lo ao seu ambiente familiar. Nesse sistema, a forma deveria 
satisfazer os requisitos do contexto em que se insere qualquer edifício [porque 
o contexto é sempre o enunciado do problema]. O contexto seria o enunciado 
do problema definido pelo conjunto de dados recolhidos e observados. A 
forma seria a incógnita - a solução do problema67 - variável e manipulável pelos 
arquitectos. Porém, Alexander também coloca o problema a partir do oposto, 
isto é, contrapõe-se ao concluir que enumerar o conjunto das possíveis falhas 
futuras do projeto, seria tão ou mais fácil do que enumerar todas as qualidades 
necessárias e desejadas, por ser um conjunto com um número bem menor de 
elementos, e por serem os defeitos mais evidentes aos olhos de qualquer um, 
inclusive dos leigos. Ainda assim, evitar problemas em potencial também não 
garante que as qualidades mais importantes sejam alcançadas automaticamente, 
[o que traduz o antagonismo da arquitectura anteriormente referido]:

 Procuramos um certo tipo de harmonia entre dois intangíveis: 
uma forma que ainda não desenhámos, e um contexto que não 
conseguimos descrever devidamente68 [na sua totalidade].

 Resolver esse problema passaria pela criação de listas de requisitos e 
tabelas de interconexão entre eles. A representação desse modelo poderia ser 
feita de vários modos, entre os quais: esquemas  de análise de relações entre 
requisitos; grupos dos mesmo requisitos em função dessas relações e conforme 
o seu grau de influência (a partir de uma lógica do que está contido e do que 
contém); por fim, diagramas em árvore a partir dos anteriores, em que os quatro 
principais grupos sugeridos por Alexander seriam aproximadente estes: o 'A' lida 
com gado, carroçaria, e combustível; o 'B' lida com produção agrícula, irrigação e 
distribuição; o 'C' lida com a vida comum da aldeia, social e industrial; o 'D' lida 
com a vida privada dos aldeões, seus abrigos, e actividades de pequena escala69, 
sendo possível consultar uma lista fornecida pelo autor que descreve os requisitos  
possivelmente contidos em cada um desses grupos, acrescentando-se assim 
subconjuntos, necessários ou relevantes, consoante cada circunstância. Aos 
conjuntos e subconjuntos obtidos seria possível propôr soluções espaciais, através 

67 . ALEXANDER, Christopher. Notes on the synthesis of form. Harvard University Press: 
Cambridge, Massachusetts, 1970 [ed. original 1964]. p.15 

68 . Idem. p.26

69 . Idem. p.152
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Resultante da anál ise do contexto: 
s u b g r u p o s ,  s u b c o n j u n to s  o u 
subproblemas
Base para a rea l ização da forma: 
diagramas construt ivos ou padrões

FORMA

CONTEXTO

7. Sistema proposto por Christopher 
Alexandre, para a composição da forma, 
in Notes on the synthesis of form, 1964

5. Diagrama em árvore, composto por desenhos, in  Notes on the synthesis of form, 1964

8. Diagrama de Aldo van Eyck (1965), 
com base nos seus postulados de 1961. 
in Aldo van Eyck: col lected art icles and 
other writ ings 1947-1998. p.443.
[De notar que apesar da discussão que 
acontecia nos CIAM (Congresso Inter-
nacional de Arquitectura Moderna), entre 
as personagens mencionadas, as suas 
divergências eram relativas à questão do 
método (árvore ou semi-retícula), sendo 
que  caminhavam num mesmo sentido 
- o de estabelecer uma nova forma de 
pensar a cidade e a conseguinte criação 
de um novo mundo sensível, através da 
arquitectura, que não poderia negligenciar 
o ser humano, como centro de relações, 
e a sua complexa natureza ambígua e 
imprevisível. Ambos procuravam resta-
belecer um humanismo na arquitectu-
ra, outrora esquecido pelo movimento 
moderno. Algo que é evidenciado neste 
diagrama de Van Eyck.]

Diz folha - diz árvore
diz algumas folhas ainda e 

muitas folhas em breve - diz árvore sem folhas 
- diz monte de folhas - diz esta árvore 

quando eu crescer e aquela árvore quando 
era cr iança - diz uma árvore, muitas 

árvores, todo o t ipo de árvores, árvores na
f loresta - diz f loresta (ouve: escuro, perdido, 

ninho, fogo, magia, uivo da coruja, cogumelo[venenoso],
t igre, madeira) - diz pomar, maçãs, 

tarte de maçã - diz f igueira - diz folha de f igueira 
- diz NOZES! - diz casa - diz

cidade - diz qualquer coisa - mas
diz pessoas!

Árvore é 
folha e folha

é árvore - casa é
cidade e cidade é casa 

- uma árvore é uma árvore mas
também é uma enorme folha - uma 
folha é uma folha, mas é também
uma pequena árvore - uma cidade
não é uma cidade a não ser que 
seja também uma grande casa - 

uma casa é uma casa 
só se for também

uma pequena cidade.

6. Uma famíl ia de conjuntos forma uma árvore 
se, e apenas se, tomados dois conjuntos perten-
centes à famíl ia, um deles está, ou inteiramente 
contido no outro, ou inteiramente separado do 
outro. (Alexander, 1965).
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10. Gráfico em semí-reticula (tradução do termo 
inglêns 'semilattice') referente à cidade universi-
tária de Cambridge, utilizado por Alexander como 
bom exemplo de sobreposição de sistemas que 
tornam a cidade viva: evidente na vida dos pubs, 
cafés, cinemas e no andar facilmente de sítio 
para sítio. Em Cambridge, uma cidade natural, 
onde universidade e cidade foram crescendo 
em conjunto e gradualmente, as unidades físicas 
sobrepõem-se por serem os resíduos físicos dos 
sistemas da cidade e dos sistemas da universi-
dade que se sobrepõem. in A city is not a tree 
[publicado pela primeira vez em Architectural 
Forum, Vol. 122, nº1,1964, pp. 58-62.

9. Uma famíl ia de conjuntos forma um 
semi-retículo se, apenas se, quando 
se sobrepõem dois conjuntos perten-
centes à famíl ia, o conjunto de elementos 
comuns aos dois também pertence à 
famíl ia. (Alexander, 1965).

de um sistema que se definiria pela co-relação/cooperação desses conjuntos 
de requisitos. A resposta ao problema, ou seja, a forma, percorreria o caminho 
inverso ao da identificação dos requisitos e de suas relações internas: para cada 
grupo de requisitos, uma parte da solução seria elaborada. Uma vez juntas as 
partes, surgiria a forma, que deveria conectar os diferentes requisitos, dentro do 
possível, visando a integração dessa forma no contexto - quanto mais requisitos 
cumprisse, mais qualificada seria a solução. Os diagramas construtivos assim 
dispostos funcionariam como uma ponte entre o problema e a forma. 
 Sucedeu que, um ano depois da publicação de seu ensaio sobre a síntese 
da forma, Alexander escreve o artigo A city is not a tree, onde se contrapõe, ao 
desaconselhar o uso do gráfico em árvore como recurso subjacente ao processo 
sistémico (ainda que importante no  entendimento da alternativa que propõe). É 
nesse texto que mais demonstra a sua postura em relação à arquitetura moderna 
(texto que surge também como resposta aos postulados de Aldo Van Eyck), ao 
formular uma crítica ao modelo de cidade funcional, defendido pelos arquitectos 
modernos da época, uma vez que, para ele, as cidades possuíam características 
naturais e espontâneas, essenciais à vida e às necessidades de seus habitantes, 
portanto não deveriam ser concebidas com a simplicidade estrutural de uma 
árvore, nem tampouco distorcer a concepção real do que é uma cidade, com 
sua complexidade estrutural natural e sua realidade social. 

 O termo 'árvore' refere-se a uma estrutura abstrata. Utilizo-o 
em oposição a uma outra estrutura abstrata, ainda mais complexa, 
denominada 'semi-trama', ou 'semi-retícula'. [...] Denomino as 
cidades que surgiram e se desenvolveram, mais ou menos de forma 
espontânea, [...] de 'cidades naturais'. E chamarei aquelas cidades [...], 
deliberadamente criadas por projetistas e planeadores, de 'cidades 
artificiais'. [...] Hoje, reconhece-se - cada vez mais amplamente -, 
que falta algum ingrediente essencial nas cidades artificiais. Quando 
comparadas com cidades antigas, que adquiriram a pátina da vida, 
nossas tentativas modernas de criar cidades artificialmente são, sob 
um ponto de vista humano, inteiramente mal-sucedidas. [...] Quando 
pensamos em termos de 'árvores', trocamos a riqueza e a humanidade 
da cidade viva por uma certa simplicidade conceitual que só beneficia 
ou facilita a vida dos projetistas, dos planeadores, administradores 
urbanos e incorporadores imobiliários. De cada vez que um troço de 
cidade é destruído, e se edifica uma 'árvore' para substituir a 'semi-
trama' pré-existente, a cidade dá um passo em direção à desestruturação. 
[...] Para a mente humana, a 'árvore' é o veículo mais fácil para os 
raciocínios complexos. Mas a cidade não é, não pode, nem deve ser 
uma árvore. A cidade é um receptáculo para a vida.70

70 . OCKMAN, Joan (ed.), ALEXANDER, Christopher. A city is not a tree. [ed. original 1965] in Architec-
ture Culture - A Documentary Anthology. Rizzoli International Publications: EUA, 1993. pp. 379, 388 
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 Tendo percebido que, entre os diversos níveis de uma 'árvore', se 
operavam inter-relações não verticais (i.e. todos os requisitos se relacionam 
entre si), propõs em alternativa o gráfico em semí-retícula, também usado em 
estatística, que representaria um processo mais espontâneo ou autêntico para 
se pensar a cidade. Visando essa autenticidade, numa tentativa de ser fiel às 
complexas necessidades e às vontades de uma comunidade, não poderia faltar a 
participação das pessoas dentro do processo de projecto - para que os itens que 
compõem os gráficos fossem os mais fiéis ao contexto dos usuários - concluindo 
que os requisitos de um problema de projeto e suas inter-relações eram tão 
inumeráveis e imprevisíveis que nenhum sistema racional seria capaz de fazer 
surgir a forma a partir dos diagramas construtivos propostos como ponte.
 Abandonando o campo objectivo da lógica e da matemática, Alexander 
volta-se para as diferentes culturas e modelos tradicionais de construir (que 
se tornaram para ele exemplos a serem seguidos), passando a dar mais valor à 
atitude de quem cria, às práticas culturais mais antigas, ao invés da de quem tenta 
criar algo, da perspectiva teórico-moderna - ainda que teorizando também sobre 
a existência de uma ordem auto-generativa, i.e., uma ordem que faz com que 
as coisas se desenvolvam e se tornem 'vivas', sendo ela a verdadeira responsável 
pela harmonia do espaço físico tal como é e sempre foi produzido desde as 
culturas primitivas. Tal pode ser aceite, se considerarmos essa força reguladora 
como proveniente do 'uso', no entanto, o controverso neste ponto de vista, seria 
que, a existência dessa ordem auto-generativa descredibilizaria qualquer tipo 
de trabalho ou acção a priori para alcançá-la, i.e., projeto e arquitecto seriam 
desnecessários - postura que trouxe prejuízos à sua credibilidade, junto do meio 
académico, esse caracterizado por ser formalmente rigoroso, não se identificando 
com seus postulados. Esta questão, é na verdade crucial, sendo responsável por 
dividir, ainda hoje, as opiniões no meio académico. [Pessoalmente, concordo que 
o papel do arquitecto é de facto acessório relativamente à prática da arquitectura 
- não é preciso ser-se arquitecto para se saber 'fazer' e todos acabamos por fazer 
arquitectura (como por exemplo, no mais simples acto de puxar uma cadeira, abrir 
uma porta ou uma janela) -, mas mais precisamente, porque uma das características 
fundamentais da arte, é a sua abertura. Segundo Umberto Eco, um dos aspectos 
fundamentais  do discurso aberto, típico da arte, é individuar, não a obra-definição, 
mas o mundo de relações de que esta se origina; não a obra-resultado, mas o processo 
que preside a sua formação; não a obra evento, mas as características do campo de 
probabilidades que a compreende. Outro aspecto é constituído pela ambiguidade, 
dado que a abertura elide a univocidade71, isto é, omite ou impede um sentido 
único, e isso é evidente nas diferentes imagens e perspectivas que a arte potencia 
ou desencadeia, assim como nas diferentes e novas formas de viver e sentir que a 
arquitectura tem a capacidade de configurar ou sugerir.] Esta perspectiva funde-

71 . ECO, Umberto. Obra Aberta. Editora Perspectiva, São Paulo, 1991 [ed. Original 1932], p.10

12. Explicação de Christopher Alexander das consequên-
cias físicas da sobreposição, mais compreensível através 
de uma imagem, do quadro de Simon Nicholson. O fascínio 
deste quadro recaí no facto de, apesar de construído com 
base nuns poucos e simples elementos triangulares, estes 
elementos unem-se dos mais diferentes modos, formando as 
maiores unidades da composição - de tal forma que, se se 
fizer um levantamento completo das unidades aí compreen-
didas, descobre-se que cada triângulo entra em quatro ou 
cinco tipos de unidade completamente diferentes, nenhuma 
contida nas outras, ainda que todas se sobrepondo nesse 
triângulo./ Assim, se se numerar os triângulos ao escolher 
aqueles que se apresentam como unidades visuais mais 
fortes, obtém-se a semi-retícula de baixo. Por exemplo, 3 
e 5, formam uma unidade porque trabalham juntos como 
um rectângulo; 2 e 4, porque formam um paralelogramo; 
5 e 6, porque são ambos escuros e apontam na mesma 
direcção; 6 e 7 porque um é a repetição do outro, deslocada 
lateralmente; 4 e 7, porque são simétricos um do outro; 4 
e 6 porque formam um rectângulo; 4 e 5, porque formam 
um Z, 2 e 3 porque formam um outro tipo de Z mais fino; 
1 e 7 porque estão em cantos opostos; 1 e 2 porque são 
um rectângulo; 3 e 4 porque apontam na mesma direcção 
de 5 e 6, formando entre eles um eixo de simetria/espelho; 
3 e 6 porque contêm o 4 e 5; 1 e 5 porque contêm o 2, 3 
e 4. Apenas listei duas unidades de dois triângulos. Quão 
maiores são as unidades, mais complexo. O branco é ainda 
mais complexo e não está incluído no diagrama por ser ainda 
mais difícil de compreender ao certo as suas peças elemen-
tares. in A city is not a tree [publicado pela primeira vez 
em Architectural Forum, Vol. 122, nº1,1965, pp. 58, 62 ].

11. Quadro de Simon Nicholson, in A city is not a tree, 1965
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se com a anterior, ao sugerir a componente sistémica ou matemática no método 
da disciplina, a par do metafísico, da ambiguidade, do subjectivo, sustentando 
Eco que, uma vez que o fulcro de nossa atenção se põe na análise e no estudo das 
estruturas, e que se admite que estas são governadas pelas leis de probabilidade, 
a ambiguidade então não é mais do que um corolário derivado desta assunção de 
base. A obra-evento, portanto, é a manifestação ambígua de uma arte cujos limites 
são fixados por leis matemáticas, as leis que regem a teoria da probabilidade72.
 A última fase do discurso de Alexander adquire assim, como vimos, um lado 
mais metafísico - fruto dessa ambiguidade - que surge do reconhecimento das várias 
relações e sobreposições que compõem um contexto - e dessa abertura que deve ser 
contida na arquitectura -, o que o levou a estipular que a participação dos usuários nos 
processos de projeto seria a primeira condição para o bom êxito da actuação profissional 
do arquitecto. Essa participação, por sua vez, seria dependente da existência, entre 
os participantes, de algum tipo de repertório associado às construções, às soluções 
arquitetónicas e à experiência dos usuários com outros projetos da mesma natureza, 
mesmo que fora da condição de projetista. Para esse fim, o autor propõe o envolvimento 
dos próprios habitantes na prática de projeto, expressando satisfatoriamente a vivência 
que têm como usuários nos seus diálogos com o arquiteto. É com esse intuito, de 
oferecer uma ferramenta de entendimento comum entre os participantes, que Alexander 
propõe uma síntese de conceitos básicos da arquitetura, sem induções estilísticas e 
pessoais, que denomina por 'Linguagem de Padrões', em A Pattern Language: Towns 
- Buildings - Construction, obra que marca a alteração do seu enfoque, já referido, 
passando a adoptar uma postura abertamente filosófica sobre o modo de projetar e 
construir, discutindo seus fundamentos, suas condições, sua estrutura básica, suas 
causas ou princípios, e declarando, por fim, um 'modo intemporal de construir', uma 
visão fundamental do mundo porque diz que quando se constrói uma coisa não se pode 
meramente construir essa coisa em isolado, mas também reparar o mundo em torno.73 
 Uma linguagem de padrões, funciona como a estrutura de uma 'network' 
[rede, malha ou semi-retícula]. Quando usamos a network de uma linguagem, 
devemos usá-la sempre como 'sequência', percorrendo os padrões, dos maiores 
para os mais pequenos, sempre daqueles que criam estruturas, para os que depois 
embelezam essas estruturas, e depois para aqueles que embelezam o embelezamento. 
Resumidamente, um padrão (que parece ser o anteriormente designado 'requisito') 
define um arranjo de partes, num determinado ambiente ou circunstância, arranjo 
considerado necessário na resolução de problemas recorrentes, sejam sociais, 
psicológicos ou técnicos. Nenhum padrão é uma entidade isolada, sendo que 
cada padrão pode existir no mundo, só na medida em que é apoiado por outros 
padrões: os maiores padrões em que está inserido, os padrões do mesmo tamanho 
ou escala que o rodeiam, e os padrões mais pequenos que estão contidos nele. The 

72 . Ibid.

73 . ALEXANDER, Christopher. Op. cit. p.13



50 14. Bairro do Catumbi e Viaduto Lilás, Mapa de referências. in Quando a rua vira casa. Santos, 1985.

13. Desenho de baixo do viaduto Lilás, Catumbi, Rio de Janeiro. Estacionamento aproveitado para o lazer. in Quando a rua vira casa.Santos,1985.
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15. Pessoas jogando futebol no espaço destinado 
a estacionamento.

16. Crianças patinando no mesmo espaço.

17. Pessoas passeando.

15, 16 e 17. Segmentos do documentário Quando 
a rua vira casa, dirigido por Maria Teresa Moraes 
com roteiro e participação de Carlos Nelson Fer-
reira dos Santos, realizado no bairro do Catumbi, 
Rio de Janeiro, 1980.

timeless way of building diz que toda a sociedade que é viva e como um todo terá, 
o seu próprio, único e distinto padrão de linguagem, e ainda, que todo o indivíduo 
em tal sociedade terá uma linguagem única, partilhada em parte, mas que como 
totalidade é única para a mente da pessoa que a tiver74 [pois asseguradas as boas 
relações entre padrões, a forma acaba por ser variável, uma vez que o número de 
combinações de padrões é imenso e pode sempre ser acrescido ou re-inventado/
re-actualizado]. Nesse sentido, uma sociedade rica terá tantas linguagens quanto 
pessoas, mesmo que essas linguagens sejam partilhadas e semelhantes75. 
 Poderá admitir-se alguma ingenuidade, em diversos pontos deste pensam-
ento, mas há também qualquer coisa de verdade, tendo esta obra influenciado outros 
autores. Como exemplo do seguimento dado, por outros, ao método anterior, temos 
um caso de apropriação, de um mero parque de estacionamento, no velho bairro 
do Catumbi, no Rio de Janeiro, estudado pelo arquitecto brasileiro Carlos Nelson 
dos Santos, cujo o trabalho se distinguia pela busca da participação dos habitantes, 
à semelhança do que é proposto por Alexander, afirmando que o resultado do pro-
jecto, a resposta formal, só pode ser procurada na síntese que é o urbano enquanto 
experiência processual, enquanto existência significante e significativa em si mesma76, 
i.e., no estudo do que acontece na realidade, da observação dos fenómenos. Interessa 
que, neste caso, os moradores do bairro começaram a utilizar o que seria um grande 
parque de estacionamento, com linhas já desenhadas, como espaço de recreação: 
um espaço onde crianças brincavam, mães conversavam enquanto passeavam seus 
bebés, pessoas corriam, andavam de bicicleta, patins, jogavam à bola ou faziam 
outros tipos de desporto. O espaço mudou a sua função, simplesmente porque é a 
circunstância/contexto que tem mais peso na atribuição do uso a que um espaço é 
destinado e que se faz sentir pela evidência de uma necessidade observável. 

 É preciso saber quais os verdadeiros efeitos de determinadas acções 
sobre o meio urbano. Cidades não são objectos idealizáveis abstratamente e 
nunca se comportam de acordo com as fantasias de quem as trata desta forma. 
[…] Em geral os resultados reais da actividade do cientista, do planejador, do 
administrador, do técnico, do político sobre as cidades começa quando toda 
esta gente sai de cena. Quando os seus projectos deixam de ser mapas, me-
moriais, orçamentos, leis, decretos ou planos financeiros e se transformam em 
uma linguagem física, descodificável no dia-a-dia. […] Verificar os resultados 
dos trabalhos urbanísticos é essencial à manutenção da ideia do urbanismo 
como área especial do saber que merece os foros [qualidades] de disciplina 
académica e de domínio profissional erudito.77

74 . Idem. p.16

75 . Ibid.

76 . SANTOS, Carlos Nelson. Quando a rua vira casa: a apropriação de espaços de uso coletivo 
em um centro de bairro; FINEP/IBAM: São Paulo, 1985. p.8

77 . Idem, p.7





2

Contexto / Circunstância

2.1. Cultura, Identidade e Subjectividade

2.2. Contexto Urbano
 2.2.1. Contexto Geográfico e Geológico 
 2.2.2. Contexto Histórico
 2.2.3. Contexto Sócio-Económico 
 2.2.4. Contexto Sócio-Cultural
 2.2.5. Análise Urbana
 
2.2.3. Esquema em Semi-Retícula
 



54

Os levantamentos foram efectivados através de trabalho de campo. Seguiram 
a técnica da observação participante que julgamos mais adequada à 
obtenção de um conjunto de informações sobre o objecto empírico. Assim, 
formamos um corpo de dados e documentos etnográficos, incluindo: 
entrevistas (de género variável); mapas; filmagens; fotos e gravações. 
Este material embasa e complementa a formulação teórica.1 

1 . Santos, 1985
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2.1. Cultura, Identidade e a Subjectividade

  Com o intuito de um melhor entendimento do contexto, e 
consequentemente da identidade deste lugar, far-se-á necessária uma breve 
alusão aos conceitos de cultura e identidade - indissociáveis entre si, bem como 
da memória que os fixa -, para que tal nos ofereça alguma luz na compreensão 
daquilo que define e distingue o contexto do objecto de estudo, a cultura do lugar.
 A definição de cultura, intimamente ligada às ideias de contexto ou 
circunstância, implica uma compreensão da própria natureza humana, por 
ser entendida enquanto processo que caracteriza o ser humano como ser de 
mutação e de projeto, i.e., que se faz à medida que transcende ou ultrapassa a 
própria experiência. Segundo Gusdorf, que retoma de Heidegger a ideia do 'ser 
no mundo', e de Hegel que o homem não é o que é, mas é (também) o que não 
é, (i.e., a sua diferença, imposta pela dialética),  a afirmação da individualidade 
começa no momento em que [o homem] estabelece as suas diferenças. Quando a 
fala lhe confere a dupla capacidade de ‘evocação’ e ‘invocação’ de outrém2. Algo 
que pretende mostrar que o ser humano não se define só por uma essência 
apriorísitca ou por um só modelo (ou seja, não é apenas construído resignado  
àquilo que é a sua circunstância/contexto), definindo-se também pelo lançar-se 
no mundo e no futuro, antecipando, por meio de projetos, a sua ação consciente 
sobre o meio - o que faz dele um ser em constante transformação. 
  Assim, a identidade do homem é o produto da sua relação directa 
com o meio ou contexto. Por exemplo, Juhani Pallasma explica-nos a forte 
interdependência entre identidade e contexto, pela referência ao homo faber 3, o 
homem da obra literária de Max Frisch, que perde a sua identidade pela ausência 
de um domicílio fixo, de um lar, e se apaixona pela filha por trágicamente não a 
reconhecer. O que esta referência nos diz é que a interdependência entre identidade 
e contexto é tão forte que os especialistas falam de uma 'personalidade situacional'4 - 
fragmentada e variável consoante o contexto -, porque todo o contexto é simbólico, 
i.e., transmite uma mensagem, actuando constantemente sobre o nós. Da mesma 
forma, ou de forma inversa, a própria linguagem condiciona os nossos conceitos 
e modos de uso do espaço, sendo também por essa razão que [...] A linguagem 
está fortemente relacionada com a nossa existência corporal: a geometria da nossa 
linguagem articula nosso ser-no-mundo. Por exemplo, é frustante ser forçado a 
viver num espaço que não possa ser reconhecido como um território pessoal5, i.e., a 
que não se possa conferir-lhe uma linguagem simbólica (poessoal). Prendendo-se 
esta questão com a problemática do lar: « como pode o arquitecto projectar um 
lar e responder às subjectividades do habitante em simultâneo?», um paradoxo 
, precisamente, porque identidade um conceito profundamente subjectivo.

2 . COLAÇO, José, GUSDORF, Georges. A palavra. Edições 70, Lisboa, 1995 [ed. original 1955], p.81

3 . PALLASMA, Juhani, Identidade, Intimidade e Domicílio - Observações sobre a fenomenolo-
gia do lar (1994). in Habitar. Gustavo Gili: Barcelona, 2017. p.13

4 . Idem, p.24

5  Ibid, p.25

[8].  -  Consciência e ident idade são os 
conceitos que nos definem cognitivamente. 
Poder-se-ia definir ‘consciência’ pela noção 
de nós próprios, aqui e agora, diferente de 
nossa identidade, que tem uma construção 
feita entre as ideias de passado e futuro. 
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 Da mesma forma, pela sua relação com a identidade e contexto, também 
a cultura é subjectiva. Porém, por ser o resultado das mais diversas formas de viver/
habitar, o seu entendimento é fundamental para a compreensão de diversos valores 
morais e éticos que guiam o comportamento social humano. Entender como 
esses valores se interiorizaram em nós e como conduzem as nossas emoções e 
avaliações é o grande desafio do estudo da cultura - o estudo da antropologia - , 
que se prende com o entendimento de identidade (tema complicado pela sua 
complexidade, ambígua e variável). Abreviando, identidade pode defenir-se como 
o conjunto de características pelas quais uma entidade pode ser identificada 
ou distinguida, sendo segundo a filosofia, a relação que uma coisa tem apenas 
consigo mesma, o que pressupõe a(s) diferença(s) que a distingue(m), segundo 
a acepção da dialética hegeliana: a identidade é o produto da reflexão/oposição/
confronto que fazemos acerca do que distingue cada existência, porque a matéria 
do pensamento é a diferença pela diferença6[em si mesma].
 Tomando a noção de cultura, como toda e qualquer acção humana 
sobre a natureza, constituída pelos próprios resultados e produtos dessa acção, 
poder-se-á afirmar que, tanto os processos como os produtos da acção, - 
processos e produtos culturais - constituem aquilo a que usualmente chamamos 
de cultura. Por sua vez, a arquitectura poderá ser vista como um subtipo do 
que entendemos por cultura, uma vez que, quer os objectos, quer os processos 
arquitetónicos (as formas de construir) constituem importantes elementos 
culturais. Nesse sentido, talvez possamos identificar 'padrões de linguagem' 
(Chrisopher Alexander) e 'padrões culturais' como termos para a mesma coisa,  
porque os produtos e processos culturais também definem e são definidos por 
padrões, normas e valores, provenientes de relações sociais desenvolvidas por 
sujeitos em contextos e situações específicas. 

 A experiência e formação cultural de um indivíduo são o resultado 
de um desenvolvimento - a partir de processos de socialização  - de um 
repertório de regras e objectos, que, compartilhados com o grupo social a 
que pertence, viabiliza sua existência e permanência no coletcivo. Indivíduo 
e grupo co-existem porque partilham um repertório de significados, capazes 
de tornar possível a comunicação e a identificação. A noção de cultura parte 
do estabelecimento de uma unidade fundamental entre ação e representação, 
unidade essa que está dada em todo o comportamento social.7

 
 Desse modo, o produto cultural, seja qual for o seu formato - hábito, 
costume, música, obra de arte, rito religioso ou modelo arquitetónico - representa 
algo que lhe é anterior e maior, porque, tanto a ação que engendra o produto, 
como os resultados e significados que adquire, implicam a aquisição e o uso 

6 . HEIDEGGER, Martin. Identity and Difference. Harper and Row: Nova Iorque, 1969 [ed. original 1957], p.67

7 . BARROS, José et. al. Cultura, Memória e Identidade. in Cadernos de História. PUCMG: 
Belo Horizonte, 1997  [ed. original 1996]. pp. 30, 31
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de representações simbólicas inerentes a códigos ou sistemas de classificação 
já vigentes, i.e., previamente determinados pelo grupo ou sociedade onde 
se insere. Porque toda a cultura tomamo-la de outrém e porque a cultura 
é um processo que já existe quando se vem ao mundo, sendo um processo 
paralelo ao da existência da humanidade, entende-se que os processos sociais 
e culturais só se realizam através de sistemas simbólicos, confere-se à cultura 
uma dimensão colectiva e dinâmica que pressupõe a troca de representações, 
de valores e de leituras da sociedade [símbolo poderá designar um elemento 
representativo de uma realidade (objecto ou convenção), i.e., um elemento 
visível que representa uma realidade invisível, a do significado do símbolo. 
Temos como exemplo de produtos culturais simbólicos, as várias moedas de 
troca existentes, assim como as várias linguagens]. 
 Como sugere a antropóloga Ruth Benedit, a cultura é uma espécie 
de lente8 através da qual os homens orientam e dão significado às suas 
ações, através da manipulação simbólica, que é atributo fundamental de 
toda a prática humana. Ou seja, a cultura é, à semelhança da linguagem, 
ponto de onde se avista e se constitui a realidade, sendo condição para a 
construção da história e da memória de um povo e, portanto, formadora de 
sua identidade. Acontece que a sociedade moderna e, se quisermos, a pós-
moderna, são marcadas por uma tensão contínua entre a homogeneidade e 
heterogeneidade, tomadas aqui como dimensões complementares que resultam 
de uma organização social, ao mesmo tempo localista e globalista. Com a 
crescente globalização, o termo 'cultura' passa referir-se a tudo o que marca 
a semelhança e a diferença entre os indivíduos e os povos. A identidade dos 
indivíduos, grupos e sociedades passa a ser pensada como decorrência da 
multiplicidade de suas referências constitutivas, ora localistas, ora globalistas.
 O tempo é o factor determinante na análise da cultura. As cidades e 
sociedades, sem excepção, são mutáveis ao longo do tempo, umas transformam-se 
mais rápido que outras, mas todas mudam. Na sociedade complexa urbano-
industrial, i.e., na cidade mais cosmopolita, os processos de transformação são 
de tal forma rápidos que levam o seu habitante a reproduzir-se socialmente 
de forma fragmentada em seu próprio meio. Porém, a cultura é sempre uma 
experiência selectiva: a grande oferta cultural nessas cidades não se implanta nos 
indivíduos como se de terreno virgem se tratasse, pois estes possuem códigos 
de referência (símbolos), segundo os quais realizam uma leitura selectiva do 
mundo. Por exemplo, a (re)evolução tecnológica, veio mudar imenso a forma 
como nos relacionamos, com o mundo e com os outros. Existe também a 
ideia de recreio e entretenimento como coisas opostas, onde o recreio parece 
estar a perder para o entretenimento, isolando o homem cada vez mais da 
heterogeneidade (do recreio). Se a máquina veio para dominar o homem, ou 
para o salvar através do seu adormecimento será difícil de prever, o que é certo 

8 . BENEDICT, Ruth. O Crisântemo e a Espada - Padrões da Cultura Japonesa. Perspectiva: São Paulo, 1972, p.19
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é que veio ajudar na sua vida, e na transformação do mundo, facilitando-o 
em muitos aspectos quotidianos e promovendo cada vez mais o ócio.
 Face à influência cultural externa exercida sob grupos, talvez possamos 
separá-los em três tipos, com atitudes diferentes relativamente a esses factores 
externos: grupos fechados, que são minorias étnicas, religiosas ou grupos 
radicais urbanos, que por princípios etnocêntricos, apresentam uma postura que 
recusa a mudança (o que, num mundo cada vez mais mutante, tem interesse a 
compreensão da sua permanência); grupos abertos, correspondentes aos sujeitos 
de grandes centros urbanos, nos quais o processo de globalização exerce já 
uma influência quotidiana, onde se intensificam as misturas, homogeneizando 
identidades. (Aqui interessa compreender como as transformações do mundo 
globalizado vêm conviver com a identidade anterior do local, com o tradicional.); 
E por fim, grupos intermédios, que nem fechados na sua singularidade, nem 
influenciados ao mais alto nível pela pós-modernidade, mudando suas dinâmicas 
culturais originais mas sem nunca perder de vista suas referências, seus traços 
de identidade iniciais. (Aqui o desafio é compreender como, sem acentuar o 
sentimento etnocêntrico/individualista e nem se inscrever na experiência da 
mestiçagem pós-moderna, (i.e, da completa diversidade), as subjetividades de 
sujeitos, grupos e sociedades, continuam a ignorar as forças que as constituem 
e desestabilizam, para organizar-se em torno de uma representação de si dada 
à priori, daquilo que é a sua identidade, algo tão subjectivo. 
 Dos conjuntos anteriores, poderíamos inserir o contexto que se seguirá 
numa posição entre o terceiro grupo (grupos intermédios) e os grupos fechados, 
porque tanto se evidencia essa influência exterior, com também ainda há algo 
que persiste e recusa a mudança, evidenciado pela forte religiosidade como 
pelas pequenas práticas culturais e/ou o futebol, não esquecendo que essas  são 
categorias relativas, neste caso relativamente ao contexto nacional.
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 As estruturas da cidade capturam e preservam o tempo do 
mesmo modo que as obras artísticas e literárias. Os edifícios e as praças  
permitem-nos retornar ao passado e experimentar o lento ritmo cura-
tivo da história. O mais significativo dos monumentos arquitetónicos 
é aquele que suspende e detérm o tempo para a eternidade.9

9 . PALLASMA, Juhani. Op.cit. p.53
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  Pertencente ao distrito de Leiria, a 'vila da Benedita', como é referida 
na gíria, é uma das treze feguesias que compõem actualmente o concelho de 
Alcobaça. Situada na zona a oeste do Maciço Calcário Estremenho, a unidade 
de morfologia elevada da zona centro do país que se estende aos concelhos de 
Alcobaça, Porto de Mós, Alcanena, Santarém, Torres Novas e Ourém, ele é mais 
mais conhecido pelo Parque Natural das Serras d'Aire e Candeeiros (PNSAC), 
constituído pela Serra d’Aire, os planaltos de São Mamede e Santo António, e 
a Serra dos Candeeiros, apresentando-se como uma barreira física que separa 
duas regiões, Ribatejo e Estremadura, mas que também as une, na procura da 
natureza e como imagem partilhada. Mais concretamente situada no sopé da 
Serra dos Candeeiros, o monte mais a sul do conjunto, encontra-se geografi-
camente a sul, não só do concelho, como do distrito a que pertence, possuindo 
uma área de aproximadamente trinta quilómetros quadrados (29,23 km2). Não 
sendo a maior em território entre as freguesias que actualmente compõem o 
município, é a que mais população alberga, com 15,23% do total do concelho, 
o que faz da freguesia de Benedita, a mais densamente povoada, segundo dados 
dos censos de 2011, com uma população aproximada de oito mil pessoas.
 Curiosamente, a cidade que lhe é fisicamente mais próxima, 
não é a capital de concelho, Alcobaça - dezasseis quilómetros a norte -, 
mas Rio Maior, - treze quilómetros a sudeste -, que apesar disso se situa 
um pouca já para lá da serra, pertencendo ao distrito de Santarém. Há 
ainda uma terceira cidade relativamente próxima e com a que estabelece 
importante relação que é Caldas da Rainha, dezassete quilómetros a 
oeste, na direcção do mar, que encerra assim um triângulo de cidades 
no centro do qual está contida a freguesia de Benedita e com as quais 
estabelece as principais relações e transacções económicas e sociais.
 Paralelamente à serra, e sendo essa uma relação que demonstra o 
seu importante papel como elemento de referência, surge como principal via 
de comunicação, o Intenerário Complementar (IC2), antiga estrada Nacional 
nº1 que, entre 1945 e 1985, assumiu o papel de principal via de comunicação 
entre Lisboa e Porto, hoje servindo mais para ligar toda esta zona a Aveiras e 
Leiria, onde se localizam as entradas mais próximas para a auto-estrada (A1). 
Também importante, é a Estrada Nacional EN8/6, que liga a estrada nacional 
nº1 a Alcobaça, atravessando o centro da vila (e da freguesia).

2.1. Contexto Urbano

 2.1.1. Contexto Geográfico e Geológico

3. A serra, a vi la e o objecto de estudo, vista 
da rua do Alto da vi la.
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 Para além de ser um elemento natural que funciona como importante 
ponto de referência, ao servir como um importante mecanismo de orientação 
para as pessoas desta região e actuando como tela de fundo constante da vida que 
aqui acontece, é também uma das elevações portuguesas mais próximas da costa, 
o que permite, por exemplo, em dias limpos de neblina, a partir dela avistar o 
mar e toda a extensão de pequenos vales e ravinas até ele, bem como as pequenas 
ilhas das Berlengas, situadas a oeste de Peniche (potencial que que também se 
verifica no objecto de estudo). Além disso, esta serra é singular também pela sua 
geomorfologia, que representa o que de mais significativo existe em formações 
cársicas (calcários) no nosso país, sendo uma zona protegida desde 1979 (PNSAC), 
conhecida pelas suas grutas e salinas naturais. 

 A zona das colinas, de relevo suavemente ondulado e sujeito a 

‘rejuvenescimento’ encontra-se cortada por densa rede de vales e ravinas, 

merecendo especial referência um vale aberto, extenso e largo, o ‘méplat’ [a 

superfície plana/lisa] , que fica entre o sopé da Serra dos Candeeiros, a leste, 

e uma linha que passa por Benedita, Turquel e Évora de Alcobaça, formado 

quase só por calcários do Lusitaniano.10 [...] Esta zona caracteriza-se por uma 

larga depressão ao correr da qual descem, de norte para sul, o rio Alcoa (perfil 

1) [figura 07] e, de sul para norte, o seu afluente rio Seco (perfil 2) [figura 08]; é 

o já mencionado ‘méplat’, vincado no sentido do comprimento pelas duas linhas 

de água [...] A infiltração rápida e profunda da água das chuvas, que se escoa 

pelos algares e interstícios do maciço calcário, conduz esta zona a inscrever-se 

dentro do perímetro estudado como situação ímpar, que decorre da absoluta 

falta de águas superficiais fora das épocas de chuva, apenas restando à disposição 

dos habitantes as que ficam retidas nas pias ou cisternas e nas pequenas lagoas 

formadas sobre argilas impermeáveis que obstruíram antigos algares.11 

 

 

10.  SILVA, Carlos da Et al; A Região a Oeste da Serra dos Candeeiros. Fundação Calouste 
Gulbenkian: Lisboa, 1961. p.7.

11  Idem. p.16.
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Freguesia de Benedita
Serra dos Candeeiros

5. Identif icação da Freguesia de Benedita no concelho 
de Alcobaça, da estrada nacional nº1, IC2 e EN 8-6.

EN
 8

-6

Ba
ta

lh
a

6. Carta Geológica de Portugal, sector 26-D, Cal-
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 2.1.2. Contexto Geológico

07 - Perfi l  1. Escala 1:50.000 (ver f igura 14).

08 - Perfi l  2. Escala 1:50.000 (ver f igura 14).

09 - Carta dos sectores regionais agrários e das zonas 

agrárias.

10 - Carta sobre a divisão administrativa e zonas oro-hi-

drográfico-geológicas.

11 - Carta geológica.

12 - Carta sobre feiras e mercados.

13 - Escala do tempo Geológico. in  pt.wikipedia.org.
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 Da análise da documentação geológica recolhida acerca dos 
solos desta região identifica-se, que a zona onde se insere a freguesia (no 
sopé da serra), se trata de uma zona de transição entre um solo cársico 
(calcário) e um solo mais maleável e propício a agricultura.
  O solo cársico, tem por efeito a rápida evacuação da água até ao 
sub-solo, o que constituía um problema, pela falta de àgua que aí se fazia 
sentir, constituindo isso uma dificuldade à construção/habitação nessa zona. 
A sua vegetação é maioritariamente arbustiva pela mesma razão, verificando-
se no caso da Serra dos Candeeiros, o predomínio do alecrim, carrasco e 
carvalho-cerquinho (tudo vegetação rasteira). Actualmente essa é a zona 
onde se situam os edifícios mais recentes da vila, por em meados da década 
de 50 ter sido executada a municipalização dos serviços de fornecimento de 
água, o que possibilitou a habitação nessa zona e que levou o aglomerado 
habitacional a deslocar-se nesse sentido, para mais junto da serra.
 A zona situada para lá do méplat, ou seja, a zona das vinhas de Caldas 
(figura 09), é caracterizada pela existênica de solo fértil, potenciada pela existência 
de pequenos vales onde se verifica a formação de riachos aquando as épocas 
de maior percipitação. Actualmente, para além das vinhas, predominam aí 
pomares de pereiras e macieiras, sendo essa a zona onde inicialmente estaria 
o sustento das pessoas que aqui habitavam, a boa terra para cultivo.
  Essa será (um)a razão do porquê da localização da vila neste sítio. A 
sua génese terá ocorrido junto de um desses pequenos vales na ponta final do 
méplat - , diga-se vale de nome incerto - vale da Sardinha ou vale da Senhora -, 
onde corria um riacho. Daí, que a lenda da vila esteja associada a essa pequena 
nascente (onde existe uma fonte), a lenda da Fonte da Senhora.
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14 - Imagem via satél ite com identif icação dos perfis 1 e 2.
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16. 'Capela da Senhora Aparecida, antiga capela ( já não existente).

17. Fonte da Senhora. Inscrição de 1800.

15. Mosteiro de Alcobaça na década de sessenta.
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 A história do primeiro povoado remonta ao século IX, quando os 
monges de Cister se fixaram na região que lhes permitia condições favoráveis à 
agricultura, sobretudo no sítio onde hoje se localiza a povoação de Valado dos 
Frades (região entre Alcobaça e Nazaré). O mosteiro oferecia as maiores facilidades 
aos colonos: Além de uma determinada superfície de terreno, fornecia também o 
material agrícola, as sementes e até a madeira necessária para as construções das 
habitações. O terreno ficava pertencendo gratuitamente ao colono passado um certo 
número de anos de cultivo.12 Desse modo, foi a fixação da ordem de Cister que  
veio motivar os primeiros aglomerados de casas na região, sendo só no século 
XIII, quando se constrói no lugar (na Benedita) a primeira capela - a Capela da 
Senhora Aparecida (figura 16) - que surgiu o primeiro aglomerado de construções, 
em seu redor, formando-se aí a aldeia, na época designada ’O lugar da Senhora’. 
Infelizmente, a capela acabou por ser destruída para dar lugar à escola primária, 
porém, ainda existe uma lenda/mito popular que explica a fundação da capela, 
bem como a localização dos dois monumentos mais antigos da vila (a fonte [figura 
17] e o cruzeiro, actualmente o monumento mais antigo da vila [figura 18 e 19]):

 Em tempo distante, a aldeia da Benedicta era um pequeno lugarejo [...] O 
lugar não tinha templo onde o povo pudesse orar e, por isso, os habitantes resolveram 
mandar fazer uma capela que ficaria sob o patrocínio de Nossa Senhora da Encarnação. 
Reuniram-se, quotizaram-se, e mandaram fazer a capela no centro do lugarejo, no 
local onde hoje se ergue um cruzeiro. Foi a obra dada de empreitada a um homem 
[...] e deu-se começo à capela, mas todas as manhãs apareciam as paredes aluídas 
e erguidas no lugar onde hoje está a pequena igreja [...]. Começava a circular entre 
o povo a versão de que era milagre. Nossa Senhora não queria a capela no centro 
do lugar, mas sim onde todas as manhãs apareciam os materiais. Uns eram crentes 
no milagre, outros, não, sendo o mais obstinado contraditor do milagre o próprio 
empreiteiro. Perto do local, há uma fonte, e o aludido empreiteiro, que tinha uma 
fazenda contígua, costumava mandar duas filhas buscar água à fonte. Um dia, as 
pequenas vão encher os cântaros, e Nossa Senhora, envolta em branca nuvem, desce 
até ao pé da pequena mais nova, envolvendo-a de forma a ocultá-la aos olhos da irmã 
e revela-lhe que transmita ao pai os seus desejos de que a capela seja feita no sítio onde 
eram encontrados os materiais. A pequena, de volta a casa, conta ao pai o sucedido. 
[...] No dia seguinte, vai o homem lavrar para perto da fonte e as petizas voltam uma 
vez mais à água. Nova Aparição da Senhora à mais nova, e, de novo, lhe recomenda 
que diga ao pai para lhe fazer a capela no sítio onde Ela pretendia. A criança diz à 
Virgem que o pai está descrente. Nossa Senhora, para o convencer, faz-lhe anunciar 
pela filha que um boi lhe irá cair repentinamente morto no rego da lavrada, o que 
sucede, mal acabou a pequena de transmitir ao pai esta previsão sinistra. Cheio de 
temor, o homem ordena então à filha que torne à fonte e que peça à Senhora que lhe 
reanime o boi que ele lhe faria a capela no lugar onde Ela a queria. A pequena vai: 
Nossa Senhora aparece-lhe de novo e ela é intérprete do pedido do pai. A Senhora, 
sorrindo, disse-lhe que fosse descansada que já iria encontrar o boi a trabalhar. Assim 
sucedeu. O empreiteiro cumpriu a palavra, a igreja foi erigida onde hoje se encontra 
e a fonte, onde a Senhora havia aparecido, ficou a chamar-se 'Fonte da Senhora'.13

12.  SILVA, Carlos da, Et al. As Instituições e as Técnicas. in Op. cit., 1961. p.71

13 . FELGUEIRAS, Guilherme. O Estudo da Literatura Popular e das Tradições Orais Estremenhas - Lendas da 
fundação da Igreja da Benedita. in Boletim cultural, nº 67/68. Junta Distrital de Lisboa: Lisboa, 1967, pp. 300,301

 2.1.2. Contexto Histórico

18. O Cruzeiro (1140/1640/1940 são as datas 
nele inscritas). Segundo o sr. António, repre-
senta a união entre 3 freguesias: Stª Catarina, 
Rio Maior e Turquel. ( in vimeo.com/5355798.)

19. Cruzeiro visto do enquadramento da 
rua (f igura 20) que l igava à antiga capela. 
in Veloso, 1960.

20. Largo do Cruzeiro.

21. Casa dos Almeidas em frente ao cruzeiro , 
da autoria do arquitecto suiço Ernesto Korrodi.
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100 m24. Estudo do autor acerca do crescimento da vi la.

23. Escola Primária na década de 60, no lugar da 
antiga capela (f igura 22). A vermelho na f igura 24.

Fonte da Senhora

Quarteirão da Capela

Cruzeiro da vila

Área verde
Área de possível 

acesso futuro
Construções recentes

Primeiras construções

Praças Principais

Edifício da Junta

Instalações Escolares

Parque de Jogos

Implantação da capela

22. Antiga capela, com identif icação das 
primeiras casas.

25. Trajecto Benedita - Fonte da Senhora - Stª. Catarina. 
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 Da comparação das figuras [22] e [23], poder-se-á identificar 
aproximadamente a posição original da capela sugerida na [figura 24], por esta 
ter sido paralela às pequenas casas ainda existentes, e segundo o conhecido 
princípio de que as igrejas eram implantadas segundo o eixo este-oeste, o que 
se verifica nesta hipótese. Atrás da capela, do lado este, existiria um pequeno 
largo delimitado pelas primeiras casas e que continha um poço, ainda visível. 
A frente da capela estaria voltada para o lado oeste, onde está o vale da 'Fonte 
da Senhora', sendo esse o caminho que ligava, na altura, ao povoado mais 
próximo que era Sta. Catarina, onde existia uma capela anterior a esta.Acerca 
das características formais da capela, importa que seu corpo seria de uma só 
nave, com abóbada de pedra, assinalando-a certos apontamentos de estilo gótico 
(ogival), inspiradas no Mosteiro de Alcobaçs: o pórtico lateral, de arco apontado, 
semelhante ao pórtico do Mosteiro e que hoje se encontra representado no 
brasão da vila, bem como os três arcos que se encontravam no àtrio. 
 Mencionar a ‘Fonte da Senhora’ é também relevante ao trabalho, pois 
está muito próxima do terreno: o vale onde se situa é praticamente adjacente ao 
terreno do objecto de estudo pela parte oeste, separando-os uma enconsta ou 
ribanceira. Mas sobretudo, importa mencioná-la porque constitui parte integrante 
da história da vila - um símbolo cultural - devendo ser preservada bem como o 
próprio vale, um local místico para as pessoas desta terra. Talvez marcado pelos 
antepassados com uma fonte, com o intuito da preservação desse lugar - por 
ser o lugar da água e da natureza, as coisas que nos fazem pensar num Deus - é 
de notar que actualmente toda essa zona serve como uma espécie de parque 
natural que permite o convívio e o contacto com a natureza às pessoas da vila, 
através de passeios, da prática de desporto, como bicicleta de todo-terreno ou 
o trail (corrida), bem como pelas famosas visitas de estudo organizadas pelas 
escolas, como muito bem se há-de lembrar quem aqui cresceu.
 Fundada em 1532, por carta assinada pelo Cardeal Infante D. Afonso  
(sendo só elevada a vila em 1984), até meados do século XX a Benedita manteve-
se uma aldeia rural fortemente marcada pela religiosidade dos seus habitantes, 
com pequenos aglomerados dispersos pelo seu território e onde predominava 
uma agricultura de subsistência complementada por pequenas oficinas de 
artesões  maioritariamente ligados à sapataria. É no decorrer do último século 
que a aldeia mais se desenvolve adquirindo um carácter de 'aldeia industrial', 
desenvolvimento marcado pela construção da Igreja actual, na década de 50,  o 
primeiro grande marco físico com visibilidade, que pretendia ser o referencial 
unificador dos lugares da freguesia através da sua paróquia.

26. Primeiras casas, paralelas à antiga capela.

27. Largo em frente, onde existe um poço.

28. Brasão da vi la.

29. Pórtico da antiga capela.
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Avenida da Igreja em dia de feira, na década de setenta. 34.

 Igreja e escola secundária (ECB), pouco depois da sua 
conclusão, na década de setenta.  35.

30.

As novas principais infraestruturas nos anos 60, após a conclusão da escola primária. A igreja, a escola e a avenida. 30, 31, 32.
31. 32.

Externato Cooperat ivo e escola pr imária em dia de feira. 33.

 Centro de Benedita, via satél ite, 2019.  36.
50 m
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 O projecto de execução da nova igreja da Benedita, em 1955, que 
propunha também o início de uma avenida (só mais tarde terminada) e ainda uma 
escola primária construída em 64, terá sido o principal motor do desenvolvimento 
económico e social da vila (bem como da sua componente cultural, pois todas se 
inter-relacionam), que marcou as duas décadas decorridas antes de 78, quando 
ocorreu a estagnação pela crise. O projecto, ao que parece, fez parte de uma 
experiência piloto de 'desenvolvimento comunitário' (que daria também apoio à 
indústria), levada a cabo pelo estado novo que, como é sabido, produziu uma vasta 
quantidade de infraestruturas a nível nacional e do seu proclamado estilo português 
suave. Digamos então que esta freguesia, aldeia na época, foi um dos desses 'casos 
de estudo' deste regime, cujo objectivo seria acelerar o processo industrial com a 
construção de novas infraestruturas, transformando uma aldeia de carácter rural, 
numa 'aldeia industrial', posteriormente vila (em 1984). 
 Esse projecto terá tido um impacto sócio-económico positivo para a 
população, dada a sua dimensão para a época, ao implicar também um início de 
avenida, mais tarde prolongada até à Estrada Nacional nº1 e com algumas casas 
onde rapidamente as pessoas se vieram a instalar, ocupando a avenida de ambos os 
lados. [Apesar de se tratar de um regime autoritário, que estabeleceu uma ordem 
rígida, alheia à crítica e cujo o poder se fazia sentir pela repressão da oposição e da 
anulação daquele que é o valor democrático da sociedade: o poder de escolha ou a 
'liberdade' - há que reconhecer que o projecto teve as suas consequências positivas 
para o desenvolvimento desta vila, tendo esta sido, talvez, a obra que,  do ponto 
de vista urbano/evolutivo, mais profundamente afectou o contexto económico e 
social que hoje se conhece e pode observar. Todavia, nunca é demais realçar que, 
como sociedade, tomámos a decisão conjunta de podermos dizer o que quisermos 
- o poder da liberdade de expressão -, bem como o poder de questionar -, i.e., a 
liberdade de pensamento. Por exemplo e contrapondo, um dos aspectos negativos 
desta intervenção, poderá ter sido a transformação do espaço da antiga capela em 
escola primária, lugar que deveria ter sido preservardo por constituir património, 
mesmo que em estado ruinoso. Interessaria por isso saber porque razão e quem foi 
o responsável pela demolição da capela, que não entendeu que se apagava parte da 
história deste lugar e da memória desta gente, e também, porque o próprio acto de 
destruir uma capela, na hipótese de ter sido ordenada pelo estado, e construir uma 
nova igreja, noutro sítio e com mais capacidade, poderá ser vista como uma acção 
de controlo, pela imposição de um novo elemento e destruição imponderada do 
antigo, no sentido em que se pretendeu que mais pessoas pudessem seguir um mesmo 
caminho - o designado pelo estado -, transmitido através das missas aos adultos e 
através do 'ensino' às crianças, com a execução da escola no sítio da 'apagada' capela. 
[Isto porque, independentemente da fé, a fé como crença num deus que tudo sabe e 
que tudo pode, é uma atitude dogmática, i.e., uma atitude que nos faz acreditar que 

 2.1.3. Contexto Socio-Económico

40. A igreja virada a Este, vista da entrada 
do adro.

Marcelo Caetano, na chegada  à avenida. 37.

Avenida vista da Igreja. 38.

Marcelo Caetano à janela do Externato. 39.

37, 38, 39. Segmentos do video Marcelo 
Caetano na Benedita a 8 de abri l de 1973
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Área de influência da igreja nova: 
Externato e centro social Paroquial

Área de influência da antiga capela: 
escola primária, cruzeiro. 

Área de influência do edifício da Junta: 
Mercado, praça, ADESO.

41. Mapeamento das primeiras infrestruturas de maior importância social da vi la: antiga capela, 
igreja nova e Junta de Freguesia. Imagem via satél ite, 2019. 

O mercado, a um sábado de manhã, 2019.  42, 43.

42.43.
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o mundo é da maneira que o aprendemos e percepcionamos, uma tendência que 
temos desde criança porque aprendemos com os outros, mas que não é lógica, porque 
tomando a palavra dos outros como dado adquirido, tal impede-nos do racicínio que 
nos faz questionar o 'real' porquê das coisas. Uma vez aceite a crença, a fé ou a palavra 
de uma divindade (que tem um conhecimento absoluto), resta alertar que ela, como 
toda a linguagem, tem a capacidade de manipulação e de convencer as pessoas sobre 
uma visão deturpada ou menos fidedigna - de controlar pelo(a) desconhecimento/
ignorância, sendo uma preocupação deste trabalho não cair nesse erro.] 
 Posto isto, é certo que houve a construção de uma escola, o que veio 
reforçar a educação e reduzir o analfabetismo, tendo-se vindo a verificar outras 
qualidades do projecto no decorrer do tempo. Por exemplo, poderemos especular 
sobre outra boa consequência do projecto, que terá sido, o re-centrar da vila, i.e., 
com essa obra verificou-se um certo deslocamento do centro da vila para uma 
zona mais aberta deixando o vale um pouco de parte. Essa parece ter sido uma 
prespectiva visionária (bem formulada e pensada), pois ao deslocar-se o centro, 
da forma que se fez, para zona mais ampla e regular (plana), procurou-se a 
'abertura da aldeia ao mundo' e por conseguinte possibilitou-se o seu crescimento 
e desenvolvimento sócio-económico (de carácter industrial) que se seguiu, tendo 
daí resultado uma maior vivência dos espaços em torno da Rua Rei da Memória 
sendo hoje a Praça Damasceno Campos, o 'coração' deste centro urbano. 
 Talvez essas qualidades do projecto tenham justificado o alvoraço com 
que Marcelo Caetano foi recebido em 73 em visita a aldeia (mas também pelo 
autoritarismo que obrigava a isso), para averiguar as mais recentes infraestrutura, 
tendo visitado as diversas escolas - Externato Cooperativo e Primária -, bem 
como algumas fábricas, entre as quais a FAPOCAL, que importa referir por  lhe 
corresponderem as actuais instalações da Junta de Freguesia (que se mudou 
da sede situada na zona da actual rotunda que marca o novo centro) para aí, 
após a empresa ter aberto falência em 75, precisamente pelas qualidades que 
essa infraestura proporcionaria para a época. Concebidas já com um programa 
relativamente moderno - uma fábrica com mercado, escritórios, cantina e salas 
polivalentes (zonas de lazer e creche) -, trata-se de um edifício marcadamente 
racional, i.e., económico nas preocupações materiais para benefício da quantidade 
de metros quadrados, o que permitiu a boa capacidade do mercado e talvez o facto 
de ainda ser usado, por ser espaço útil. Actualmente, nelas funcionam, para além 
da Junta de Freguesia e do mercado, a ADESO (associação de desenvolvimento 
sócio-cultural) e o Centro Jovem, responsáveis pela sua dinamização.
 Em relação a esse projecto de desenvolvimento e sobretudo à construção 
da igreja, importa mencionar o antigo pároco, padre Inácio Antunes, que é 
visto como o grande impulsionador da vila e desse projecto, e que, inclusive, 
se encontra representado num busto situado no adro da igreja, por ter sido 
o responsável por 'convencer' a comunidade a contruí-la. 

44.

45.

44, 45. Edif ício da Junta, em 73 
(FAPOCAL) na visita de Marcelo Caetano.

46. Edif ício da Junta, actualmente em obras.

47. Objecto de estudo, a praça da Junta 
e suas instalações, 2019.
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A feira que t inha lugar atrás da igrejas (anos 80/90). 48.

Rua Rei da Memória (EN 8-6),ao longo da qual exist iam os principais serviços e comércio, anos 60 e 80. 49, 50.

49. 50.

51. 52.

Duas pedreiras na serra dos Candeeiros, 2019. 51, 52.
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 A Benedita é uma terra interessante do ponto de vista social 
e histórico, sobretudo nos últimos 50 anos. Porque era uma pequena 
aldeia, muito rural, muito antiga, que tinha uma igreja do século XIII 
ou XIV. [...] As pessoas viviam com dificuldades e muitos trabalhavam 
em especial no calçado artesanal e faziam navalhas, que depois eram 
vendidas nas feiras dos arredores. Nessa época [...] o padre Inácio 
Antunes convenceu o povo a construir uma igreja – que é a actual 
igreja paroquial da Benedita, com capacidade para 800 pessoas 
sentadas – e com isso criou um novo centro na Benedita: [a igreja] 
comprou as propriedades à volta e ‘rasgou’ uma avenida de quase 
dois quilómetros da porta da igreja até à Estrada Nacional nº1 [...]. A 
nova igreja paroquial da Benedita seria dedicada em 1955 [...] Anos 
mais tarde, por volta dos anos 60, surge na Benedita um projecto de 
'desenvolvimento comunitário', que 'propôs aos pequenos artífices de 
calçado que se juntassem para constituir empresas'. Nasceram assim 
nesta terra as primeiras empresas propriamente ditas. 'Esse projecto 
levou a que hoje a Benedita seja a freguesia mais industrializada 
do Concelho de Alcobaça e julgo que do distrito de Leiria, também'. 
Ainda nesta década de 60, o padre Serrazina, juntamente com diversas 
pessoas e o pároco de então, criou uma escola secundária, 'porque 
um dos problemas graves da terra era o ensino'. O Instituto de Nossa 
Senhora da Encarnação - Externato Cooperativo da Benedita - que 
ainda hoje funciona nesta freguesia.14

 Assim, entre as décadas de 50 e 70, com os efeitos da segunda revolução 
industrial a chegarem através da Estrada Nacional nº1, registou-se um acentuado 
crescimento da vila, sendo a década de 60 a que marca o início do processo 
de industrialização da freguesia, até então maioritariamente dedicada ao 
comércio (figura 48 demonstra a ocorrência de feiras anuais e mensais nesta 
terra desde os anos 60) , repartido-se a indústria principalmente pela sapataria, 
cutelaria e marroquinaria. A industrialização terá também intensificado a 
exploração de pedreiras, pela nova maquinaria que surgia - quer  na extração, 
quer no corte e tratamento da pedra (calcário). Assim, intensificaram-se um 
conjunto de actividades que vieram permitir uma maior oferta de emprego 
à população da Benedita e à das freguesias vizinhas, sobretudo à de Turquel, 
Vimeiro e Stª. Catarina. Nessa época verificou-se também um desenvolvimento 
da agro-pecuária - actividade que era muitas vezes tida como um segundo 
emprego e, portanto, um complemento da economia familiar -, evidenciado 
pela criação da Cooperativa Agrícola dos criadores de gado da Benedita que 
dinamizou a produção animal. 

14 . BRANDÃO, Diogo. in http://vozdaverdade.org/

54. Sapatar ia

53. Cutelar ia

55. Frut icultura (Maças)

 53, 54, 55. Segmentos do programa televisivo 
Tv Rural. RTP, Veloso, 1960.
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56. Cooperativa Agícola da Benedita, situada na avenida Padre Inácio Antunes.

58. A igreja, o Externato Cooperativo e o objecto de estudo, 2019.

57. Externato Cooperativo da Benedita.
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 A exploração pecuária é ‘misturada’, existindo pequenos efectivos 
por empresa. Pelo seu interesse económico, avultam o gado suíno, o 
bovino e o asinino [burros], e os animais de capoeira. Embora nas 
explorações de menores dimensões prevaleça a economia de autoconsumo, 
a região está aberta para a economia de mercado, beneficiando neste 
aspecto da proximidade e dos fáceis acessos a Lisboa.15

 Também na década de 60 e fruto dessa dinâmica social, é criada na 
Benedita a primeira Cooperativa de Ensino (talvez a primeira em Portugal16) 
- O Externato Cooperativo da Benedita (escola que o autor frequentou e 
que se encontra próxima do objecto de estudo - entre a igreja e a Fonte da 
Senhora). Esta escola veio permitir que muitos jovens continuassem os estudos 
após a escola primária e, ainda que indirectamente, veio permitir o próprio 
desenvolvimento industrial, que ficaria comprometido pela necessidade de 
quadros qualificados e mão-de-obra especializada. 
 

 O núcleo artesanal Benedita - Santa Catarina deve às oficinas 
de cutelaria e sapataria a sua importância, complementada pelas 
industrias de extração [de calcário] e da madeira. [...] O concelho 
de Alcobaça, quer se atenda à participação da população industrial 
na população activa, quer à dimensão das unidades industriais nele 
instaladas, quer ainda ao valor da produção, é de todos os concelhos o 
que apresenta índices de desenvolvimento industrial mais elevados e o 
único que, em relação ao espaço económico português, que se poderá 
designar como industrial.17

 Nas décadas de 70 e 80 o número de habitantes da freguesia aumentou 
consideravelmente, consequência da inflexão do movimento migratório e do 
desenvolvimento industrial e de serviços, tendo sido esse dinamismo industrial 
a principal causa da expansão demográfica. O projecto do objecto de estudo, 
provavelmente, terá surgido da necessidade de alojar quem chegava nesta 
altura, quando se terá dado a recessão do início dos anos 90, registadando-se 
uma estagnação no crescimento económico da freguesia e consequentemente, a 
falência de algumas sociedades e empresas locais, em parte, por causa dos excessos 
industriais pós-revolucionários. Entre as várias falências, estará a da construtora 
responsável pelo objecto de estudo - o que levou à cessação da obra - , por ter 
calculado mal a necessidade de um condomínio de tais dimensões, com o total 
de oito pisos, para habitação e galerias comerciais, à moda do pós-modernismo 
lisboeta, numa vila que viria a abrandar o seu crescimento.

15 . SILVA, Carlos da. Op.cit. 1961 p.738

16 . VELOSO, Sousa. Tv Rural (programa televisivo). RTP: 1960

17 . SILVA, Carlos. Op. cit. 1961 p. 303

59. Externato Cooperativo e escola primária à 
direita.1973.
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Centro Cultural Gonçalves Sapinho e o uso de calcário.  60, 61, 62. 

60.

61.

62.

63.

64.

Novo centro de saúde (USF) e o uso de calcário nos pavimentos.  63, 64. 

Serra dos Candeeiros e parque eólico, vistos do objecto de estudo. 65. 
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  Já no final do século XX a tendência inverte-se e volta a haver algum 
desenvolvimento, fruto da concretização de algumas estruturas: o término da 
Avenida Padre Inácio Antunes, estabelecendo-se a ligação à IC2, as piscinas 
municipais, o novo quartel dos bombeiros voluntários, o posto da Guarda Nacional 
Republicana, o lar da Santa Casa da Misericórdia e o Centro Cultural Gonçalves 
Sapinho - que abriu a porta da vila 'ao mundo' por permitir a realização de 
espectáculos, internos e externos à vila, através do auditório com capacidade para 
360 pessoas, assim como de outros eventos, como a feira do livro, torneios de xadrez 
e outras festas, no salão do piso inferior. Além disso, possui uma sala multiusos 
para 70 pessoas, uma biblioteca, uma sala de audiovisual e um  átrio de entrada 
que permite algumas exposições.  Pelo seu programa multifacetado e localização 
- ligado ao Externato - oferece um grande apoio ao ensino, mas não deixando de 
estar aberto à comunidade. Curiosamente, e à semelhança do novo centro de saúde, 
a obra mais recente no conjunto da vila (concluída no ano corrente), é de notar 
o uso do calcário (material natural deste sítio) na execução do centro cultural, (e 
do centro de saúde sobretudo no que toca a pavimentação), algo que demonstra 
uma atitude de construir com preocupações contextuais - o que aqui se defende 
-, porque constroí e ao mesmo tempo valoriza a economia do contexto (podendo 
ser, na maior parte dos casos, mais económico).  
 No decorrer do século XXI, é ainda de frisar o Parque Natural da Serra 
d’Aire e Candeeiros, que recebeu a instalação de um 'parque eólico', conjunto 
composto por trinta e sete aerogeradores. Recorde-se, que esta serra, por ser 
uma das primeiras zonas relativamente elevadas em relação ao mar, torna-se um 
local propício à exploração de energia eólica e, conquentemente, produção de 
electricidade. Assim, tal acontecimento pode ser visto do ponto de vista negativo, 
por ter tido um impacto ambiental com consequências irreversíveis, como por 
exemplo, ter afugentado a gralha de bico vermelho, ave típica da região - , mas por 
outro lado, pela forte relação que esta região estabelece com a serra, veio trazer uma 
ideia de progresso à paisagem, ideia essa, implícita na exploração de uma energia 
renovável que tem vindo a ser cada vez mais imperativa, pelas questões ambientais 
que conhecemos. Considera-se que tal fenómeno veio assim impulsionar um pouco 
a imagem da vila, e possivelmente, terá ou poderá vir a ter, uma influência positiva 
no modo de desenvolvimento da região. Além do mais, pode constatar-se que a 
instalação do conjunto de aero-geradores, (que deve obrigar a alguma vigilância), 
veio estagnar o número de incêndios que a reserva natural havia sofrido anos 
antes, permitindo que a vegetação crescesse e que a serra se encontre actualmente 
frondejante. O 'parque éolico', situando-se na serra, pode ser visto em toda a 
extensão da freguesia e portanto, assim como a serra, atua como tela de fundo 
constante na vida que aqui se desenrola.

 2.1.4. Contexto Socio-Cultural
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Parque de Jogos da Fonte da Senhora (ABCD) e o objecto de estudo . 66. 

67. 68.

69. 70.

Cortejo dos bombeiros na avenida, 1984 e fanfarra na praça Damasceno campos, 2002. 66, 67. 

Grupo Regional de Folclore da Benedita, festa do pão, praça Damasceno Campos. 2018.  69, 70. 
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 Além da forte componente religiosa - que, como vimos, marca o contexto 
social e cultural desta vila, por possuir as instalações da paróquia, igreja e novo 
centro social/comunitário, estando muito ligada ao racho folclórico -, bem como 
das actividades e produtos económicos que constituem produtos e processos 
culturais (típicos), são também de referir certas dinâmicas, muitas delas fruto de 
um  associativismo generalizado, correspondente a práticas (hábitos e costumes) 
e a certas festividades que se verificam no panorama socio-cultural da freguesia. 
 Das várias associações existentes, para além da já mencionada Co-
operativa Agrícola - de carácter mais económico, mas que se liga ao Externato 
Coopertivo a que pertence o Centro Cultural Gonçalves Sapinho (CCGS), a 
Associação de Desenvolvimento Sócio-Cultural (ADESO) é talvez a que mais 
influência tem, contribuindo para a comunidade por possibiltar a prática de 
dança, música e artes marciais, e que acontece no edifício da Junta e merca-
do (antiga FAPOCAL). Uma outra associação que importa mencionar é a 
Barafunda - Associação Juvenil e Cultural de Solidariedade Social - situada 
na Rua dos Heróis do Ultramar (rua inaugurada por Marcelo Caetano em 
73). Por sua vez, a Associação Beneditense de Cultura e Desporto (ABCD), 
será talvez a mais antiga, correspondendo-lhe o clube de futebol da terra, que 
disputa o campeonato distrital no Parque de Jogos da Fonte da Senhora.
 Deverá também ser mencionado o corpo de Bombeiros Voluntários da 
Benedita (BVB), responsável pela fanfarra e também ligado ao rancho folclórico, 
que por sua vez se liga com a Paróquia e  Centro Social/comunitário. Para além do 
trabalho de socorro, representam parte da cultura desta terra, ao serem responsáveis 
por várias festividades e cortejos que se têm vindo a realizar ao longo dos anos.
 Registam-se ainda a ocorrência de pequenos movimentos ligado à música 
e às artes, e a que gostaria de chamar associações (sem fins-lucrativos), que são 
o Bango e o Aquário. O primeiro é uma espécie de festival em que os possíveis 
lucros são destinados ao pagamento de bolsas de estudo a jovens universitários. O 
segundo, esse com algum fim lucrativo, é bem mais recente e surge mais ligado à 
música, consistindo num pequeno estúdio de gravação e ensaio musical, que acaba 
por apoiar uma pequena percentagem de jovens artistas que se têm vindo a fomar 
nesta terra, possibilitando algumas condições inexistentes no resto do conjunto.
 Por fim, resta fazer referência ao espaço público onde se desenrolam 
as principais actividades culturais da vila. Além dos já referidos espaços e 
praças em torno da Junta de Freguesia e mercado, importa a praça Dama-
sceno Campos, talvez o espaço de maior impacto sócio-cultural da vila, por 
albergar um sem número de actividades. Trata-se de uma praça bem demar-
cada, com apenas duas vias tangenciais, possuindo um recanto resguardado 
e uma qualidade de sossego que um espaço de estar (uma praça) deve ter. 
Talvez pela sua localização, estratégicamente equidistante da igreja e da escola 
primária, a vivência que tem proporcionado remonta até antes do projecto de 

71.

71, 72. Cortejo na Rua Rei da Memória, 1982 
e 2002. 

72.
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77.

73, 74. Praça Damasceno Campos e Rua Joaquim 
Augusto de Carvalho, que l iga a praça à igreja, 1960. 

73.

74.

75.

 76.
75, 76. Praça Damasceno Campos em 1987, com a primeira pavimen-
tação e em 2012, com o acrescento de canteiros, árvores e fonte.

79.78.

77, 78, 79 . Diversas actividades decorridas na praça em 2018. 
Teatro, feira do pão e evento de motocross.
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30, 31. Cortejo dos bombeiros voluntár ios, rancho e banda f i larmónica, 
na Avenida da Igreja, década de setententa. 

desenvolvimento já referido, tendo sido a Rua Rei da Memória, via que lhe é 
tangente, a principal rua de comércio e serviços já desde essa época, por ser a 
principal via de comunicação com Alcobaça. Actualmente, e pela sua posição 
estratégica, não será descabido considerar esta praça como um epicentro da 
vida deste centro urbano, i.e., o ponto central do conjunto, sendo que na sua 
história desta praça se podem recordar quatro momentos: o primeiro como 
zona de terra batida; um segundo com a primeira pavimentação; um terceiro 
com a colocação do fontanário em homenagem ao padre Inácio Antunes e 
a construção de canteiros com bancos, jardim e algumas àrvores (e casas de 
banho);  por fim, em 2015, o novo aplanamento da praça, que restabeleceu o 
seu carácter inicial, desimpedido,  livre de barreiras (as casas de banho foram 
destruídas e substituídas por uma de pequeno volume), mas pavimentado e 
com pequenos repuxos do tipo fonte (luminosa) ao centro. Com o mais recente 
desenho, observa-se uma maior vivência da praça por esta ter adquirido um 
carácter polivalente/multifuncional, onde se podem realizar festas, concertos, 
carnavais, 'tasquinhas' (como a feira do pão) e até eventos de motocross.
 

80, 81, 82, 83. Praça Damasceno Campos 
e Rua Joaquim Augusto de Carvalho, na 
visita de Marcelo Caetano, 1973.

80.

81.

82.

83.

A actual fonte luminosa, 2018. 84.
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GSEducationalVersion

500 m

GSEducationalVersion

500 m
Rua do Alto da vila

Avenida Padre Inácio Antunes
Rua Rei da Memória [EN 8-6]
Estrada Nacional nº1 [IC2]

86.  Desenho da anál ise urbana de Benedita.

Rua dos Heróis do Ultramar

GSEducationalVersion

Objecto de estudo

Escola primária (antiga capela)

Igreja

Cemitério

Praça Damasceno Campos

Praça da Junta de freguesia

Zona verde
Terrenos vazios

Centro social, lar e infantário
Centro Cultural Gonçalves Sapinho

Escolas
Piscinas municipais
Quartel dos bombeiros
Indústria

ALEB

85.  Identif icação das principais vias de comunicação de Benedita. Imagem via satél ite, 2019.
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 2.1.5. Análise urbana

87. Vista aérea sob o centro da vi la. Nuno Ferreira, 2012. 

 Portanto, o objecto de estudo insere-se assim numa vila industrial-
izada que é também um centro de ensino para jovens da freguesia e um centro 
paroquial (católico), de que fazem parte as várias instituições em torno da 
igreja. Isto, além de outras variadas vivências que se verificam a uma menor 
escala. Compreende-se o seu traço organizativo, à semelhança do traçado 
romano, regulado por um 'cardus', a via EN 8-6 (Rua Rei da Memória), de 
norte para sul, e por um 'decumanus', a Avenida padre Inácio Antues, de 
este para oeste e a terminar na igreja. A primeira terá sido a primeira linha 
de referência, ao longo da qual se anexaram vários serviços e lojas, a que se 
vieram juntar alguns edifícios de habitação que os intercalam. A segunda, 
terá também alguma habitação, mas a sua função principal será a de ligar o 
centro da vila à estrada nacional nº1 (IC2), assim como às várias indústrias 
que foram surgindo ano seu prolongamento.
 Pela morfologia dos vales e consequentes difíceis acessos a oeste, a 
vila parece estar 'encostada' a uma barreira natural, tendo vindo a crescer no 
sentido oposto, de oeste para este. A Rua dos Heróis do Ultramar (inaugurada 
em 1973 por Marcelo Caetano),  é a via que surge cronologicamente após a 
avenida e que demonstra o referido anteriormente (e  sendo que a indústria, de 
certa forma, também a acompanha). O que também evidencia a centralidade 
da praça Damasceno Campos já mencionada. Arriscando uma previsão do 
crescimento da vila, não haverão muitas hipóteses além da de crescer para 
oeste. Resta saber se a habitação deverá ser feita ao longo da avenida, numa 
segunda linha ou antes, na criação de uma nova linha ou centro.
 É certo falar-se em falta de habitação na vila, no entanto, é o pro-
jecto da nova ALEB que se avizinha, a Área de Localização Empresarial da 
Benedita. Uma nova zona industrial a ser implantada no final da avenida, 
do outro lado do IC2, que trará mais movimento ao lado este. Porém, é de 
notar, no troço mais recente da avenida, a inexistência/escassez de comércio 
e serviços, à excepção das piscinas municipais e quartel de bombeiros.
 Em relação ao objecto de estudo, os acessos ao edifício não são os 
melhores, fazendo-se por duas ruas de sentido único e estreitas, que o ligam 
à estrada principal mais próxima, a da rua Rei da Memória (EN 8-6), sendo 
que o melhor acesso será o da rua Alto da Vila, paralela à anterior e que liga 
o objecto à igreja. (A proposta aqui apresentada, implicará então que se for-
taleçam as relações e os acessos. Na impossibilidade de alargar ruas, as duas 
de sentido único, poderá fortalecer-se a relação com o outro lado, o da fonte 
da senhora e do campo de futebol.
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Social Sócio-Cultural

Sector Primário
(matérias primas)

Sector Secundário
(indústria de transformação)

Sector Terciário
(comércio e serviços)

pecuária 
(suinicultura, bovinocultura, 

avicultura, apicultura)

extração 
(de pedra: calcário)

Sócio-Económico

transformação

Marroquinaria

Empresas de revenda
(automóveis 'Benecar', 

materiais industriais e de 

construção, ferramentas e 

maquinaria, supermercados)

Serralharia

Saúde Educação Habitação

Monumentos

Recreacção

Costumes

Lojas
(sapatarias, marroquinaria, 

lojas de tecidos, de ferramen-

tas, ourivesarias, farmácias, 

papelarias, serigrafias )

Feiras
(feira do gado, feira de 

Santana, de  produtos 

agículas, tecidos, vestuário, 

mobiliário, ferragens, etc.)

Política
Junta de Freguesia

GNR

Plurifamiliar
edifícios de habitação

Alojamento 
temporário

Residenciais junto 

da IC2

Centro Cultural
Gonçalves Sapinho

Associativismo
Associação de desen-

volvimento sócio-cultural 

(ADESO)

Associação Beneditense de 

cultura e Desporto

[(ABCD) clube de futebol]

Policlínica
Clínica de S.Gonçalo

Clínicas dentárias 
Centro de Saúde 

Unidade de Saúde Familiar 
(USF) Santa Maria (novo 

centro de Saúde)

Restaurantes
, 'O Paraíso', 'A Taberna', 

'Crepizza', 'O Tropical', 

'Mr. King' (indianos), 'Uno' 

(ucrânianos), 'Mc Latas', 

'Tasca da Lila', Costa Brava, 

Serrazina, O Bigodes, Baleia

Escolas 
 Escola Primária e Pré (nova)

Escola do 2º ciclo

Externato Cooperativo da Benedita

Universidade Sénior 
(antiga escola primária)

Correios

Benedita

Piscinas
 Municipais

Igreja (nova)

Cruzeiro
Fonte da Senhora

Bombeiros Voluntários 
(BVB) - fanfarra

Centro 
Social/Comunitário

Paroquial
Lar de 3ª idade 

Santa Casa da 

Misericórdia

cutelaria
Icel, Sicoeste, Jero,

 Ivo (Santa Catarina)

calçado/sapataria
Coche

TROFAL
Sindocal

Cafés
Café Central, Café Degrau, 

Café Apolo, 'Os Carmos', 

Melnata, Sol da Vila, 

Modelo, Café ABCD

Solancis, Julipedra, 
Pedra Rústica

pedra
calcário, mármores

agricultura 
(principalmente fruta:maça e pêra)

Cooperativa Agrícola

(pequenas clínicas)

Indústria de 
maquinaria e 
ferramentas

Farmácias

Grupo Regional de Fol-
clore de Benedita (GRFP)

Capela (demolida)

Unifamiliar 
Casas de piso térreo 

Casas com 1º andar

88.  Esquema do contexto em semi-retícula e suas relações.  
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 Para além da busca de relações que teve por base o estudo apresentado 
anteriormente, foi realizado um esquema em semi-retícula, numa tentativa 
de pôr em prática o método proposto por Christopher Alexander. Nesse 
sentido, a uma maior quantidade de padrões enumerados, corresponderá 
um melhor entendimento do contexto, e consequentemente uma proposta 
( a designada « forma » que irá constituir solução, segundo Alexander) 
resultará mais coesa em relação ao problema, seja ele qual for, porque busca 
um maior número de significados e relações com o meio urbano onde se 
insere. O objectivo será o estímulo das relações de cooperação  possíveis 
entre os vários elementos do conjunto e o objecto.
 Designados os vários intervenientes deste contexto, ou segundo esta 
perspectiva, os vários dados do problema, o passo seguinte trata-se de 'fazer o 
caminho inverso', ou seja, averiguar de que modo a nova forma poderá entrar 
neste esquema e estabelecer uma relação harmoniosa com as já existentes. 
Tomando o caso de estudo como exemplo, a pergunta pode ser colocada 
do seguinte modo: «poderá esta forma ser requalificada e transformada 
de modo a adaptar-se, acrescentando algo ao contexto onde está inserida 
(mas não participa), ou pelo contrário, não há de todo essa hipótese, sendo 
a melhor solução para o total do conjunto, a sua demolição? ».

2.3. Esquema em Semi-retícula





3

Objecto
 

3.1. Caso de estudo: 'Big Fuck'
 3.1.1. Problematização / Problema(s)
 3.1.2. Enunciado  (Notícias,  Entrevistas,  Desenhos)

3.2. Análise Formal e  Tipológica
 3.2.1. O Problema da Forma: Forma, Tipo, Esti lo
 3.2.2.  Elemento marcante
 3.2.3. Estética: uma ideia de Beleza

3.3. Demolição ou Requalificação
 3.3.1. Apropriação



90

1. Foto a partir da cobertura da construção, com o lote 1 em primeiro plano, e o centro da vila ao fundo. 2018.

2. Imagem via satélite. google/maps.com. 2019 50 m
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3.1. Caso / objecto de estudo: 'Big Fuck'

 Do projecto ao edifíco, do habitat ao espaço envolvente, 
do campo à cidade, do funcional à vanguarda, do pitoresco ao 
estético, da utopia à realidade, o campo de análise é imenso.4

 

 Este capítulo tratará os dados que ordenam o enunciado do problema, 

recolhidos através da investigação, da recolha de informação (notícias) referentes, 

bem como do seu processo disponível no departamento de planeamento e urbanismo 

da Câmara Municipal de Alcobaça (a quem poderá  interessar o trabalho), assim 

como de um trabalho de campo que envolveu algumas técnicas de observação - 

sobretudo, o registo fotográfico e o desenho -, de conversas com os moradores da 

vila - entrevistas informais, com o intuito de buscar uma maior participação da 

comunidade -, bem como pelo recurso à própria memória, uma vez ter sido essa 

também uma das razões que despoletaram a escolha do objecto deste trabalho, 

i.e., o poder recorrer às próprias memórias e vivências pessoais, por ser o autor 

natural desta vila. Tal prende-se também com o entendimento de arquitectura aqui 

defendido: como uma disciplina que ao ter o espaço como principal matéria-prima 

(a par da luz), deve ter, na sua organização, a total consciência da circunstância onde 

se insere, ou no mínimo, a mais próxima possível. Foi pela procura de segurança 

no acto de projectar, que o autor escolheu um problema próximo, como é o caso 

do edifício em questão, nomeado pela comunidade beneditense de 'Big Fuck'.

 A explicação das formas em função de determinada 
circunstânica é em verdade difícil, sobretudo a sua compreensão 
total, e assim como um bom vinho só poderá apreciar-se bebendo-o 
e não raciocinando sob a sua fórmula química, assim uma forma só 
poderá compreender-se vivendo-a, bem como à sua circunstância e 
não apenas ouvindo descrições a seu respeito ou consultando suas 
reproduções. É verdade que esta é uma posição um tanto teórica 
na medida em que é impossível reconstituir a circunstancia de 
cada forma, mas mesmo assim é uma posição na qual convém 
atender pois que, embora limite inatingível [o conhecimento 
absoluto, do outro e do mundo] dum modo geral, indica pelo 
menos um caminho a seguir para uma melhor compreensão das 
formas que aos nossos olhos se apresentam.5

 

4.  LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade; Lisboa: Edições 70, 2011 [ed. original: MIT, 1960], p.1

5 . TÁVORA, Fernando. Op. cit. p.23
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3. Projecto geral de implantação dos blocos. Fonseca, 1986 (autor da proposta).

4. Identificação das partes construídas.

Bloco 2 construído

Elemento t ipo pala/cobertura

Bloco 1 construído

Zona de vegetação

Blocos 3 e 4 não construídos
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 O conjunto em questão, nunca tendo sido habitado, deveria abranger 
quatro lotes dos quais foram apenas construídos dois: cada bloco a construir 
nesses lotes atingiria entre cinco e oito pisos, destinados a habitação plurifamiliar 
(desde T0 a T5), com o piso -1 a ser destinado a estacionamento individualizado 
e ao nível do Rés-do-Chão e Piso 1, galerias comerciais (a maioria das lojas 
vocacionadas para ocupação do tipo café/geladaria) e escritórios. A área total 
de construção prevista era de 3.260 m2, [...] sendo a organização interna [de 
cada bloco] baseada na estruturação dos pisos servidos por uma escada comum 
e um elevador6 [acesso vertical múltiplo]. 
  Acontece que, pela falência da empresa responsável, a construção 
nunca foi legalmente habitada e, em trinta anos, pouco se fez para resolver 
este problema. O projecto data de 1986/1987 e a construção foi abandonada 
completamente em 1989, tendo decorrido daí mais de trinta anos - o que não é 
assim tanto tempo, relativamente a outros casos semelhantes ou piores - , (mas) 
sendo já um período de tempo suficiente para que a situação se tornasse algo 
'complexa', seja por não haver vontade de a resolver, por parte das entidades que 
ficaram a seu cargo, seja porque a tentativa de lhe dar seguimento, de entregar 
o problema a quem resolva, também não tem resultado: o submetimento do 
terreno a leilão, tal qual como está, tentando assim incutir a algum comprador 
a construção indesejada e um acréscimo no valor do investimento imposto 
pela resolução do problema, i.e., pelo valor suposto na sua demolição ou 
requalificação - parecendo ser esse o busílis do problema, a ser discutido mais 
à frente neste trabalho -, e que poderá estar ligado ao insucesso da sua venda 
nos útlimos anos (pensa-se que nos últimos dez). 
 A complexidade do caso também se prende com os problemas sociais 
que desencadeou no passado, nomeadamente o alojamento de pessoas sem-abrigo 
e tóxico-dependentes, sendo perante a possibilidade desses acontecimentos se 
repetirem, ou ainda na de ocorrerem novos problemas, que urge a necessidade 
da sua resolução. Além do mais, o facto das situações anteriores já não se 
verificarem, não significa que o problema tenha deixado de existir. Ainda constitui 
um problema social, por nos afectar a todos, habitantes da vila que, segundo 
a máxima de que tudo se relaciona, como comunidade, somos afectados bem 
mais acentuadamente do que à primeira vista poderá parecer.  
 Em primeiro lugar, porque consitui um perigo para a comunidade e 
para a saúde pública (como é apontado numa das notícias recolhidas - figura 
16), por diversos motivos, entre os quais, pelo despertar a curiosidade de jovens 
que o visitam, muitas vezes alunos das escolas existentes nas proximidades, 

6 . FONSECA, Tomás. Memória Descritiva do Projecto Ed. Benedita. 1986, Alcobaça: CMA. 
[Processo nº716/1986].

3.1.1. Problematização / Problema(s)

5. Caixa de escadas do lote 1, encerrada 
por parede de tijolo 'improvisada'.

6. Caixa de escadas do lote 2, também encerrada.

7. Escada pela qual é possível 'trepar' e aceder aos 
pisos superiores.

[9]. A entidade actualmente responsável 
pela construção será o banco Caixa Geral 
de Depósitos ,  que terá sido o fundo de 
investimento da obra.
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9, 10, 11. Conjunto de imagens via satelite que mostram a proximidade da localização do objecto (1), em 
relação ao centro hisótrico (2), e ao actual centro da vila (3). in google.com/maps, 2019. 

9. Localização do objecto de estudo. 10. "Centro histórico", antiga escola primária.

11. Centro da vila actualmente.
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8. Planta do piso térreo, com esquema explicativo do percurso dos invasores. Escala 1:1000

100 m
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que conseguem invadir o terreno, ainda que este se encontre (mal) encerrado, 
por uma cerca de arame e paredes de tijolo improvisadas nos acessos aos pisos 
superiores - , sendo possível trepar por uma terceira escada. Em segundo, 
porque a construção, deva-se admitir, tem de facto essa influência negativa sob 
as pessoas no geral e que se verifica a diversas escalas: a primeira é a de quem 
passa pela sua rua - rua do Alto da Vila -, sentirá concerteza algum desconforto 
em relação ao edifício e á rua -,  'fria', sem vida, onde passam um carro ou outro 
esporadicamente - evidenciado também pela co-existência de construções do 
tipo armazém, alguns abandonados, outros em ruína; se se afastar um pouco, 
poder-se-á pensar também nas pessoas que habitam a sua vizinhança. É de notar 
que apenas uma das construções do lado oposto da rua é habitação e que, talvez 
por estar privada de luz directa na parte da tarde, se parece voltar para o interior 
do seu quarteirão, um grande quintal, onde estão dispostos alguns galinheiros, 
precisamente, na zona que recebe ainda menos luz; A uma escala ainda mais 
afastada, a de quem não vive as suas imediações, mas habita o centro da vila, 
pela localização do Big - à cota mais alta da vila -  e suas dimensões - área total de 
2100 m2 e 32 m de altura, compostos por oito andares -, sua cor e características 
formais - contrastantes com as da restante paisagem - , é inegável que o objecto, 
por ser avistado de  inúmeros pontos de vista, adquiriu um certo simbolismo, 
ao entrar numa espécie de imaginário colectivo da comunidade, sendo algo que 
torna o objecto ainda mais relevante, essa sua proximidade ao centro - Junta de 
Freguesia, Praça Damasceno Campos -, mas ainda mais, daquele que se poderia 
chamar de 'centro histórico' - se considerarmos a sua proximidade ao lugar da 
já não existente primeira capela, local que estará na origem desta povoação. 
 Apelando à discussão do caso, e antes de passar à averiguação dos 
dados recolhidos - desenhos, notícias e entrevistas -, que possibilitarão uma 
discussão mais profunda, deixar-se-ão aqui algumas questões em aberto: por 
exemplo, « que pensar de uma cidade onde se encontram casos deste tipo, 
a fazer lembrar países menos desenvolvidos? », mais concretamente, « que 
pensar de uma vila em que a sua 'maior' obra é um objecto decadente,  em 
ruína, que não sendo um nenhum espécime exemplar de uma época ou estilo, 
está desprovido de qualquer valor ou significado? », ou, se pelo contrário « até 
que ponto algo que começou por ser 'feio' poderá tornar-se 'belo' (colocando, 
ou não, a hipótese da sua transformação ».

12. A sombra do objecto sob as edificações mais próximas.

13. A construção vista do Externato (escola secundária). 
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14. Ficha do imóvel disponibilizada pela leiloeira Avaibérica. Verba 1 e verba 2 referentes aos dois lotes/blocos construídos, à direita 
em baixo, o(s) ponto(s) 3 da regulamentação do leilão. in avaliberica.pt.

3. BEM(NS)
3.1. O(s) imóvel(eis) é (são) vendido(s) no estado físico e jurídico em que 
se encontram(m), livre(s) de ónus ou encargos, tendo já sido ouvido(s) o(s) 
credore(es) com garantia real sobre o(s) bem(ens), nos termos do nº 2 do 
art.164.º do CIRE.
3.2. Presume-se que os interessados inspecionaram o(s) bem(ens) e conhecem 
as suas caracterísitcas, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu 
estado de conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição 
incorreta da informação constante do folheto e que possa induzir em erro.
3.3. A venda dos imóveis está dispensada, nos termos da lei, da apresentação de 
Licença de Utilização, Certificação Energética e da Ficha Técnica, constituindo 
ónus do adquirente a sua obtenção, caso o pretenda.
3.4. À Massa Insolvente ou à Avalibérica não poderão ser assacadas quaisquer 
responsabilidades por descrições incorretas no folheto que possam induzir 
em erro, assim como alterações que, relativamente à situação jurídica do(s) 
prédio(s) ou a licenciamentos, possam ocorrer futuramente e que venham a 
ser prejudicados por lei ou ato administrativo.
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17.

15. In jornaldascaldas.com, Janeiro de 20011.
16. In alcobacaregiaodanazare.com, Outubro de 2006.

17. In Toque de saída, jornal da escola Externato Cooperativo da Benedita. Maio de 2006.

15.

16.

Notícias

3.2. Enunciado
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18. Perspectiva aérea do objecto de estudo. Imagem 
obtida a partir de drone. fotografia do autor.

19.

20.

19. In zonasabandonadasemportugal.blogspot.
com, Março de 2009.

20. In forumdacasa.com, Outubro de 2015.



99

 Foi também realizado um conjunto de entrevistas, diga-se de modo 
informal - sem um registo formal para além da memória -, porque se achou 
que a entrevista registada não seria melhor abordagem que 'a conversa de 
café', onde as conversas fluem e são espontâneas, podendo surgir do nada e a 
qualquer momento uma nova ideia, informação ou sugestão. Considerando-
se o registo escrito nesse momento perturbador da autenticidade dessas 
conversas, achou-se por bem, ao invés, fazer um apanhado posterior de todas 
as informaçõese pertinentes [até porque a pequena amostra de opiniões 
recolhidas serviu apenas como aproximação, não havendo a necessidade de 
mencionar toda(s) a(s) conversa(s), nem o nome das pessoas].
 As entrevistas excluíram perguntas pessoais sobre a actividade e 
vida de cada entrevistado, tendo sempre como primeira a seguinte questão: 
« O que fariam para solucionar o caso? ». Como seria de prever, obteve-se 
uma grande variedade de ideias e opiniões, retirando-se à partida, que a 
imagem simbólica que o objecto adquiriu parece ter uma carga negativa a ele 
associada, pois ninguém o vê com 'bons olhos', ainda mais após a apropriação 
por toxicodependentes. Porém, a opinião da comunidade beneditense divide-
se em relação ao seu desfecho: por um lado, estando a construção devoluta 
há vários anos, acha-se que o edifício está obsoleto, que é 'feio' e que, por não 
servir mais ou não ter hipótese de salvamento, deve ir abaixo; Por outro lado, 
acha-se que a estrutura da construção parece estar em boas condições, devendo 
ser recuperada pela própria razão de já existir, evitando-se estudos de impacto 
ambiental que uma nova construção necessitaria e ainda mais, por se viver 
um momento em que a preocupação pelas causas ambientais nunca foi tão 
significante, constituindo-se o acto de demolir, como um acto de desperdício.
 Entre as respostas mais repetidas, estão então, a demolição e a 
reabilitação/conclusão do edifício. A segunda hipótese muitas vezes seguida 
da justificativa de que há uma escassez de habitação na vila - havendo de 
facto essa preocupação, por se ter vindo a observar um ligeiro crescimento 
populacional na vila nos útltimos anos, segundo os censos de 2011. 
 Entre as respostas mais insólitas, foi mencionado, por exemplo, um 
parque de estacionamento vertical (que para além de se considerar uma solução 
'penso rápido', não se justificaria pela localização - por exemplo, ir estacionar 
ao sítio mais alto, para descer, ir ao centro da vila e depois ter que voltar a subir 
-, ainda mais quando existe tanto estacionamento e terreno vazio para futuros 
estacionamento, como é o caso do bem recente, junto da rotunda do centro da 
vila.  Uma pessoa alertou também para a quantidade de pessoas de terceira idade 
que acaba por ficar sozinha em casa por estarem lotados os lares existentes, e 
daí a hipótese de criação de um segundo lar na vila ter ficado registada.

[10].  Os temas 'demolição' e 'requalificação' 
serão debatidos mais à frente, visando-se um 
aprofundamento sobre essas questões.

Entrevistas
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Bloco 1. Piso -2. 21. Bloco 1. Piso -1 (piso térreo). 22.

Bloco 1. Piso 2. 25. Bloco 1. Piso 3. 26.

Bloco 1. Piso 6 (casa das máquinas). 29. Bloco 1. Piso 7 (cober tura). 30.
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Bloco 1. Piso 4. 27. Bloco 1. Piso 5. 28.

Fig. 21-30. Plantas do Bloco 1.
21. Piso -2
22. Piso -1
23. Piso 0
24. Piso 1
25. Piso 2
26. Piso 3
27. Piso 4 
28. Piso 5
29. Piso 6 (casa das máquinas)
30. Piso 7 (cobertura)

33.32.31.

Desenhos

31-33. Alçados
31. Alçado do topo Sul
32. Alçado Oeste (exterior). Bloco 1.
33. Alçado Norte (continuação). Bloco 2.

Gaveto (fachadas oeste e nor te). Vista de drone. 34.

piso
Piso -2. 
Piso -1.   
Piso 0.    
Piso 1.     
Piso 2.     
Piso 3.   
Piso 4.     
Piso 5.   
Piso 6.    

programa

14 lugares de estacionamento.

2 lojas (comércio)

2 escritórios

2 T2, 1 T5

2 T2, 1 T5

2 T2, 1 T4

2 T2, 1 T3

1 T2, 1 T4

arrumos e casa das máquinas.

área bruta

583,3 m2 

375 m2

277,5 m2

484,70 m2

475,6 m2

475,6 m2

443,4 m2

393 m2

297,6 m2

área total   3805,7 m2

Bloco 1. Piso 0 (segundo os desenhos recolhidos). 23. Bloco 1. Piso 1. 24.
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Bloco 2. Piso -1. 35. Bloco 2. Piso térreo. 36. Bloco 2. Piso 1. 37. Bloco 2. Piso 2. 38.

Bloco 2. Piso 5. 41. Bloco 2. Piso 6. 42. Bloco 2. Piso 7. 43. Bloco 2. Piso 8. 44.
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Bloco 2. Piso 3. 39. Bloco 2. Piso 4. 40.

Bloco 2. Piso 9 (casa das máquinas). 45. Bloco 2. Piso 10 (cober tura). 46.
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48.

piso
Piso -1.   
Piso 0.    
Piso 1.     
Piso 2.     
Piso 3.   
Piso 4.     
Piso 5.   
Piso 6.    
Piso 7.
Piso 8.
Piso 9.
      

programa

32 lugares de estacionamento e arrecadações

6 lojas (comércio) e 1 sala polivalente

3 escritórios, 2 T2

3 escritórios, 3 T2

1 T1, 5 T2, 1 T3

1 T1, 6 T2 (1 duplex), 1 T3

1 T0, 1 T1, 5 T2, 1 T3

2 T3, 1 T4

1 T0, 1 T2, 2 T3

1 T0, 1 T2, 1 T5

casa das máquinas.

área bruta

1376 m2 

1066,7 m2

1029,4 m2

1006,7 m2

1006,7 m2

1006,7 m2

966,5 m2

926,3 m2

549,6 m2

486,3 m2

442,2 m2

área total   9863,1 m2

Fig. 27-38. Plantas do Bloco 2.
27. Piso -1
28. Piso 0
29. Piso 1
30. Piso 2
31. Piso 3
32. Piso 4
33. Piso 5 
34. Piso 6
35. Piso 7
36. Piso 8 
37. Piso 9 (casa das máquinas)
38. Piso 10 (cobertura)
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Fig. 27-38. Plantas do Bloco 2.
27. Piso -1
28. Piso 0
29. Piso 1
30. Piso 2
31. Piso 3
32. Piso 4
33. Piso 5 
34. Piso 6
35. Piso 7
36. Piso 8 
37. Piso 9 (casa das máquinas)
38. Piso 10 (cobertura)

49.

lote
Bloco 1.
Bloco 2. 
Total        

programa (habitação plurifamiliar)

3 T0, 3 T1, 23 T2, 7 T3, 1 T4, 1 T5

9 T2, 1 T3, 2 T4, 2 T5

3 T0, 3 T1, 32 T2, 8 T3, 3 T4, 3 T5

área bruta

   9863,1 m2

 3805,7 m2

13 758,8 m2

área média de implantação    1500 m2 

Gaveto (fachadas oeste e norte). Vista de drone. 47.

40, 41. Alçados Interiores. Sul e Oeste.
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Alçado Este, visto do jardim da Casa da Vi la (Edif ício da Junta de freguesia) . 50. 

 Vistas do terraço do piso 6. 51, 52, 53.

Vista do lado este. 51.

Vista do lado oeste. 52. Terraço visto do bloco 2, piso 6. 53.
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[12]. Não se verif icou precisamente o estado 
actual de todos os fogos, mas verif icou-se 
que os fogos do primeiro bloco possuem, na 
maior parte, acabamento interior (reboco e tinta 
branca) e os do segundo, apenas as paredes 
de ti jolo à vista (havendo uma ou outra divisão 
rebocada, mas não pintada como no primeiro).

[11]. formalismo poderá ser definido como o sis-
tema (f i losófico) em que, relativamente à forma, 
prevalece a consideração do material em detri-
mento do funcional.  in dicionario.priberam.org

 Antes de se passar a uma análise mais profunda do edifício, 
que necessitará de uma breve introdução às questões formais e estéticas, 
consideradas essenciais na consideração do desfecho do objecto, aqui a ser 
discutido, será feita uma primeira e breve análise das suas plantas e do que 
primeiramente se evidencia, para posteriormente se poderem retirar algumas 
ilações sobre o futuro do caso e o caminho da proposta de intervenção.
 Como qualidade positiva do projecto, talvez se possa iniciar pelo 
destaque da sua estrutura, construída pela confragem de betão armado, um 
dos processos modernos ainda actualmente usados na construção de grandes 
estruturas, sendo que, apesar de algumas infiltrações, a construção parece 
resistir ao tempo e às diversas condições meteorológicas a que tem estado 
sujeita. Dessa estrutura destaca-se, mais especificamente, para além da grande 
quantidade de pilares que a suporta e que permite uma planta/fachada livre, 
também o facto desses pilares se irem estreitando até ao último piso, outra 
boa característica, que visa um maior aproveitamento espacial.
 Além desse aspecto estrutural, pelas sua dimensão e altura, é também 
de realçar o bom aproveitamento das vistas e da relação que o objecto estabelece 
com elas através de um considerável número e área de varandas e terraços, 
sendo essa, talvez, a característica do objecto que mais interessaria explorar, 
pela possibilidade de uma visão panorâmica e bom alcance no avistamenteo 
da envolvente, algo que não se verifica com nenhum outro objecto deste 
contexto e que também o torna singular por esse motivo.
 Apesar da variedade de tipologias (de fogos), que poderia ser vista 
como positiva pela diversidade e considerável número de diferentes opções 
habitacionais, constata-se como negativa a sua fraca qualidade espacial, observável, 
quer na conjugação dos fogos uns com os outros (na associação entre eles), 
quer pelo seu carácter demasiado compartimentado (por exemplo, quartos de 
2,80 m por 4,45 m), aspectos que resultam, por exemplo, em fogos desprovidos 
de (boa) ventilação natural, algo que se considera essencial. Outra aspecto 
negativo, surge da comparação entre alguns dos fogos, observando-se alguma 
falta de lógica. Por exemplo, no fogos T4 e T2 (figura 20), a cozinha do T2 tem 
consideravelmente mais área do que a do T4 (entre outros), sendo esse, um entre 
os vários exemplos em que, talvez por um excessivo formalismo, o projecto 
abdica de questões funcionais, em detrimento de certos caprichos formais. Do 
projecto poderemos também reparar que não existem dois pisos exactamente 
iguais, diferindo sempre em área ou em programa/organização dos fogos, 
algo que resulta essencialmente dos recuos que vão surgindo, de baixo para 
cima, para dar lugar às diversas varandas/terraços. Assim, os pisos com maior 
semelhança são os pisos 1, 2 e 3, sendo que, até mesmo esses, diferem uns dos 
outros - ou no recuo de uma varanda ou na própria fachada (especificamente, 

3.2. Análise formal e tipológica
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Objecto de estudo já com a caixi lharia, posteriormente removida, Rua Alto da Vi la, anos 90. 54.

Os maiores pi lares da construção e que melhores condições apresentam. Piso térreo, bloco 2. 55.
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o diferente tratamento de fachada na zona dos escritórios).Possuindo cada 
um desses pisos uma área total de 1482,3 m2 considerou-se essa a área média 
a ter em conta como área de implantação do objecto, aproximadamente 1500 
m2, a área média dos primeiros 5 pisos. 
 Para além das diferenças que seriam de esperar pelo estado inacabado 
da construção, como é o caso de revestimentos, caixilharia (que chegou a ser 
instalada e depois removida), instalação eléctrica e de saneamento, são também 
de notar algumas diferenças do projecto em relação ao que foi realmente 
construído. Repara-se então que, por exemplo, no lugar da sala polivalente, 
existe apenas uma cobertura/pala, sendo o seu desenho inexistente, ou diferente 
do que se observa nos desenhos do projecto recolhidos; As escadas do vértice 
interior também não estão de acordo com as existentes nos desenhos (figura 
36, 37 e 38); por fim, por poderem interessar como passagens entre pisos, a 
serem usadas no projecto, verificou-se que não existem as escadas que ligariam 
o piso subterrâneo ao térreo, no bloco 1 (figura 22 e 23), assim como também  
é de referir a inexistência de qualquer fogo duplex, que poderia corresponder 
a outra possível passagem entre pisos (figura 39 e 40).
 Restará por fim frisar que, suspeitando-se apenas que as condições 
estruturais não estejam (ainda de todo) comprometidas, seria necessário 
um futuro estudo aprofundado com os especialistas e equipamentos 
adequados. Apesar disso, o trabalho alinha-se a favor da não-demolição 
- deslocando-se no sentido da sua defesa pelo menos, até certo ponto, 
uma vez que parte da proposta também implica a demolição parcial de 
elementos -, que se justifica por algumas das qualidades já mencionadas, 
mas também por razãoes que serão debatidas 

57, 58. Buracos e tubagem (danif icada) correspondentes aos ductos vert icais (couretes), e por onde se verif icam inf i l trações.  

58.

56. Dois pi lares danif icados, bloco 2, 
piso térreo.

57.
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59. Black on White, Wassily Kandinsky, 1930.

60. Estudo para On white I I , Wassi ly Kandinsky, 1922.
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 Exposto o enunciado, far-se-á um breve parêntesis com intuito de 
elucidar o debate e expeculação sobre forma existente, e que serviu para a 
construção e consolidação do ponto de vista de que esta tem um potencial 
que justifica o seu reaproveitamento. Nesse sentido, e se o entendimento da 
arquitectura como linguagem for aceite, importa reconhecer a sua gramática4. 
Neste caso, forma, tipo e estilo serão os três conceitos 'gramaticais' abordados, 
que interessarão mencionar aquando a análise do conjunto.

 A forma, no sentido mais restrito da palavra, é a delimitação 
de uma superfície por outra. [...] Não existe forma nem nada no mundo 
que possa dizer 'nada'. [...] Cada forma tem portanto, um conteúdo 
interior. [...] A forma é a manifestação exterior desse conteúdo.5

 A esse conteúdo  (a que se refere Kandinsky) corresponderá aquilo que é 
o inverso da forma, ou seja, o espaço prórpiamente dito (espaço livre). Na verdade, 
aquilo que é exterior (e interior) à forma, que não é por ela abrangido ou delimitado, 
é também espaço, contudo, pelo seu carácter indefinido o espaço exterior tende 
a ser designado de 'vazio', por se tratar de espaço desprovido de significado ou 
função pela ausência de um uso (sendo que o verdadeiro vazio é o vácuo, existindo 
porém espaços vazios com mais significado que outros, por exemplo, aquele que 
se entende por espaço público e a aquele que ainda está por ocupar). Em todo o 
caso, as formas e seus conteúdos relacionam-se sempre com um sem número de 
factores, porque nada é isolado. Naturalmente, poderá ser difícil, ou até mesmo 
impossível, a total compreensão de uma forma e do seu conteúdo (que também 
representa uma ideologia, i.e, um certo conjunto de valores éticos e morais, e daí 
a dificuldade), no entanto, a aproximação ao seu entendimento, faz-se tão melhor 
quão maior for a compreensão e o estudo do contexto onde se insere (parte 2).

 A forma mais compreensível para o observador será assim 
aquela que melhor o retrate, aquela que com ele mais se identifique, 
aquela que ele conheça por conaturalidade, isto é por existência de 
uma natureza comum.6

 No entendimento de Fernando Távora, para quem a arquitectura é o 
dia-a-dia7, precisamente, por estar em 'tudo', por se relacionar com um sem fim 
de outras disciplinas, sendo também indissociável da vida quotidiana, o problema 

4 . MARKLI, Peter. Sobre Peter Märkli - Conversas com estudantes. Matéria - Conferências Brancas. 
FAUP: Porto, 2019.

5 . KANDINSKY, Wassily. Do Espiritual na Arte.Publicações Dom Quixote, Alfragide, 2017 
[ed. original: 1954], pp. 65, 66

6 . TÁVORA, Fernando. Op. cit. p.22

7 . Ibid.

3.2.1. O problema da forma: Forma, Tipo, Estilo

[13]. A noção de que não existe espaço 
vazio ( i.e., vácuo), dá-nos a compreensão 
desse 'espaço vazio' como um conjunto 
de partículas que vibram e variam, e que 
consequentemente, criam diferentes climas, 
temperaturas ou ambientes. Constituindo 
o espaço habitável, esse espaço parece 
ser mais importante que as formas que o 
delimitam,da mesma forma que o chão parece 
ser mais importante que as paredes e tectos.
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da forma trata-se do problema da própria circunstância. Além disso, o problema 
da forma também poderá ser visto como o problema final da arquitectura, em que 
a forma é o resultado da síntese, do projecto, sendo que o projecto será o novo, 
nessa nova forma, i.e.,  o que se pretende acrescentar ao contexto.

 O problema da forma está sempre muito sujeito a questões 
de ordem técnica, social, política e até filosófica8.

 Vejamos que em arquitectura, tal como na poesia e na literatura, na palavra 
e por detrás das várias linguagens existentes, assim como das diferentes formas, 
existe uma gramática que corresponde às características que lhes são comuns e que, 
independentemente do estilo, são os aspectos que conferem coêrencia e coesão ao 
discurso e a cada um desses objectos arquitectónicos. Reflectindo sobre a essência 
da arquitectura, podemos pensá-la como uma disciplina fruto da necessidade do 
homem se adaptar ao meio onde vive, ou de adaptar o meio onde vive a si mesmo 
e à sua imagem, moldando-o e transformando-o, com o objectivo de facilitar a sua 
existência prática, i.e, de tornar as suas vivências e actividades quotidianas mais 
fáceis. Posto isto, propõe-se o pequeno exercício de tentar explicar a uma criança, 
ou à criança em nós mesmos, o que é arquitectura. Provavelmente, o mais fácil 
será dizer, na sua definição mais redutora, que 'arquitectura são casas'.Uma vez 
que a criança, na sua curta experiência de vida, carece de certo vocabulário, seria 
conveniente oferecer-lhe exemplos daquilo que materialmente pode representar 
arquitectura:  não só casas, mas pédios, hospitais, prisões, palácios, teatros, igrejas, 
escolas, universidades, mercados, pontes, estradas, etc. 'Tudo' o que é construído pelo 
homem. Visto que as cidades são constituídas por todos esses tipos de construções 
diferentes, rapidamente faríamos a criança perceber que não só as casas, mas tudo 
o que a cidade engloba e produz faz parte da arquitectura.  

 Ao oferecer exemplos de Arquitectura, estamos a enumerar 
diferentes tipos. Perguntar sobre a noção de tipo é como perguntar 
sobre a natureza da obra de Arquitectura, ponto necessário à definição 
da disciplina e ao estabelecer de uma teoria que dê suporte à prática 
profissional da mesma. Por outras palavras, para responder à pergunta 
‘de que classe de objecto é uma obra de arquitectura’, pressupõe-se, sem 
outra alternativa, que detemos da noção de tipo.9

 
 A mente humana, no  confronto da 'realidade', fragmenta para simplificar, 
classifica por agregação de semelhanças e ainda estabelece leis para compreender 
(dominar) o mundo. É dessa simplificação/desse categorizar que nasce o conceito 
de tipo. No entanto, a questão do tipo é mais complexa do que parece, porque está 

8 . TÁVORA, Fernando. A Arquitectura é o dia-a-dia - Entrevista a Fernando Távora por Ber-
nardo Pinto de Almeida. in Boletim da Universidade do Porto nº 19/20. UP: Porto, 1993, p.45

9. MONEO, Rafael. Sobre la noción de tipo, in Oppositions 13. MIT press: Massachusetts, 1978. p. 584
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intimamente ligada à forma. Podemos definir tipo como o que descreve um grupo 
de objectos caracterizados por ter a mesma estrutura formal, tratando-se de um 
conceito que se baseia fundamentalmente na possibilidade de agrupar objectos 
servindo-se das similitudes estruturais que lhes são inerentes. Se a noção do tipo 
é aceite, compreende-se porquê e como o arquitecto se prende, em primeiro lugar, 
no tipo, ao ser o tipo o conceito de que dispõem para aprender as coisas, o objecto 
de seu trabalho. Para depois actuar sobre ele: destruindo-o, transformando-o ou 
respeitando-o, dependendo de onde a imaginação levar. O trabalho do arquitecto 
começa sempre pelo reconhecimento do tipo10. A ideia de tipo faz parte da gramática 
da arquitectura, porque se identifica com a lógica da forma, que nasce da razão e 
do uso. Assim, o grupo de estruturas formais que dão lugar a um tipo, devem-se 
tanto à realidade que servem, como a princípios geométricos que as estruturam 
e caracterizam  formalmente, mediante formas geométricas precisas.

 A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa 
a copiar ou a imitar perfeitamente, mas antes a ideia de um elemento 
que, por si mesmo, deve servir de regra ou modelo [...] O ‘modelo, 
entendido de acordo com a evolução prática da arte, é um objecto 
que deve repetir-se tal como é; o tipo, pelo contrário, um objecto em 
função do qual se pode conceber obras que não se assemelhem nada 
entre si. No modelo tudo é dado e preciso; no tipo tudo é mais ou menos 
vago. Assim, a imitação dos tipos não tem nada que o sentimento ou 
o espírito não podem reconhecer.11

 O tipo, que encontra a sua razão de ser na história, na natureza e 
no uso, não deve ser confundido com ‘modelo’ que corresponde à repetição 
mecânica de um objecto. O tipo, por sua vez, manifesta uma permanência, 
num objecto, simples e único, das características que o conectam com o 
passado, conferindo-lhe assim a razão de uma identidade, cunhada anos atrás, 
mas sempre presente no objecto imediato. Discrepante da ideia de modelo, 
associada à cópia e à imitação, a noção de tipo, como ideia geral da forma de 
um edifício, materializa-se num esquema estruturante que suporta as mais 
diversas variações12, quer na sua organização volumétrica e proporções, quer 
ao nível dos elementos compositivos e de pormenor, sendo por isso moldável 
e adaptável, em oposição ao modelo, um exemplo exacto.
 Além do tipo, que, como questão essencial, terá sido já identificado - 
edifício de habitação plurifamiliar (comércio e escritórios) -, outra questão complexa 
e que se liga ao problema da forma, é o estilo. Será difícil considerá-lo parte da 

10 . Ibid.

11 . ARGAN, Giulio Carlo, Sobre el conceito de Tipologia Arquitectónica. Citando Quatremère 
De QUINCY, Dicionário Histórico (1832) in Luciano PATETA, Historia de la Arquitectura: 
Antología Crítica. Hermann Blume: Madrid, 1984. p.49

12 . MONEO, Rafael. Op. cit. p.586



114 Apontamentos 'góticos', maneir istas ou formalista na estrutura existente na entrada do estacionamento, topo sul.  61, 62, 63.

61.

62.

63.
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gramática, porque estilo é mais que isso, é um tipo de linguagem se pensarmos nele 
como uma forma de comunicação ou de fazer convencional (que normalmente 
corresponde a determinada época). No entanto, analogamente às figuras de estilo 
da linguagem, que não afectam (directamente) a coesão e coerência do discurso, 
servindo antes como elementos expressivos, podemos reparar que até a mais 
simples enumeração, descrição ou repetição, representa uma figura de estilo, do 
mesmo modo que o mais simples acto construtivo (por exemplo na pavimentação, 
a calçada portuguesa), o que leva a crer que 'tudo' tem um estilo, assim como todo 
o ser humano é artista por natureza, o que torna a questão do estilo ambígua, tal 
como a da arte. Assim, devido à complexidade do tema, far-se-á apenas uma breve 
menção ao seu significado, além da identificação da sua relação com a forma.

 Estilo é sempre esse tipo de arranjo artístico que, na medida 
em que carrega ou ajuda a ter a impressão de uma obra de arte, nega a 
sua natureza e valor individual, a sua singularidade de significado. Em 
virtude do estilo, a particularidade do trabalho individual é subjugada 
a uma lei geral da forma que também se aplica a outros trabalhos13.

 No confronto com uma obra de arte, somos como que tornados 
prisioneiros da totalidade unificada com que esta nos surge. Se pertence ou não 
a um estilo (temporal), essa questão não nos ocorre, pelo menos ao observador 
esteticamente interessado. Quando um estranho [algo extraordinário/excêntrico] 
da sensibilidade não nos permite entender a individualidade real da obra de arte, 
fazendo com que apenas possamos penetrar nas suas características mais gerais e 
típicas - como é frequente o caso, por exemplo, com a arte oriental - somente então 
a nossa consciência do estilo permanece activa e especialmente eficaz mesmo em 
relação a óptimas obras.14 Ou seja, sobre o estilo há a reter que, sendo um conjunto 
de características que agrupa ou assemelha um certo conjunto de objectos que 
lhe correspondem (com as respectivas características), ele evidencia-se mais 
quanto menor for a sua individualidade (a singularidade da obra), sendo por 
isso o estilo, um princípio de generalidade - podendo ser visto como um tipo 
de linguagem, na medida em que é partilhado por mais que uma entidade.

 A partir deste tema geral - que estilo é um princípio de 
generalidade que, quer seja misturado com o princípio de individualidade, 
substituí-o ou representa-o - todas as características individuais do 
estilo como realidade psíquica ou artística são desenvolvidas.15

13. SIMMEL, Georg. The problem of style , in Theory, culture & society, the problem of style (Vol. 8). 
SAGE: London (1991), [ed. original 1908], pp. 63, 64.

14 . Ibid.

15.Idem. p. 65.

[14]. Talvez se pudesse afirmar que tipo diz 
respeito a uma gramática objectiva, que 
agrupa e assemelha por caracter íst icas 
funcionais, e que, basicamente, não tem 
muito por onde 'fugir', designando sempre 
uma categoria já existente - porque só muito 
raramente surgem novos tipos ou um tipo 
é ultrapassado pelo surgimento de novas 
práticas e usos - correspondendo a uma 
gramática mais comunicativa ou objectiva. 
Por sua vez, est i lo parece l igado a uma 
componente da gramática mais subjectiva, 
i.e., ao lado expressivo da gramática, que 
não por acaso corresponde ao agrupamento 
daquelas características formais que dis-
tinguem os vários objectos que a uti l izam 
(podendo ser agrupados e associados os 
objectos de um mesmo esti lo).
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 Detalhe do desenho das diagonais criado pela cor dos azulejos. 65

Janela de quadrado rodado, vista do interior. 64.



117

 Simmel não estará a dizer que o seguimento de uma linha, e de um modo 
de fazer, de um estilo, seja errado, simplesmente que o estilo nega a singularidade 
de significado do objecto, i.e., há algo no objecto desse estilo que é comum a outros 
objectos, que foi banalizado. E depois está que, a noção do estilo como princípio de 
generalidade, permite desenvolver as características individuais. Ou seja, supondo 
que essas características individuais são as do ser que aplica o estilo, que o detém, que 
toma o seu conhecimento, parece ser verdade que ao conhecimento do(s) estilo(s) 
corresponde um enriquecimento da indiviudalidade artística, através da mistura, 
da diversidade - de materiais, sistemas e estratégias construtivas (que compõem 
os diferentes estilos) - de conhecimento. Nesse sentido, qualquer que seja o estilo, 
ele tem um valor e também enriquece uma circunstância. (Por exemplo, uma sala 
decorada com elementos de várias épocas, ao oferecer mais referências temporais, 
provoca uma sensação muito mais agradável do que a decorada só num estilo, pela 
influência dos vários objectos sob o espírito, mesmp que subconscientemente). 
 Pela razão anterior, talvez fizesse sentido preservar alguns dos aspectos 
deste objecto - ainda que possa ser considerado mais 'amostra' do que exemplare 
-, por representarem o modo de fazer de uma época, o que contribuiria para 
marcação temporal do seu contexto. Por outro lado, compreende-se que também 
poderia ser significativa a anulação de alguns desses aspectos, na valorização 
daqueles que mais importam e assim, a sucessiva valorização do conjunto, 
importando pois perceber como discernir entre quais manter e quais apagar. 
Por exemplo, duas características que se estranham à partida, são as janelas 
em quadrado rodado (figura 64), pouco racionais, e a pintura das diagonais 
na fachada, que leva à confusão do observador por sugerirem ser estruturais, 
parecendo estar aí implícita uma ideia de ludibriação. (figura 65).
 Desse modo, e antecipando uma introdução ao projecto elaborado, 
achou-se que seriam úteis as noções de forma, tipo e estilo, que servirão como 
base no resumo e justificação da intervenção aqui apresentada. Resumidamente,  
poder-se-ia dizer que se pretende manter a forma, transformar o tipo e anular o 
estilo. Isto é, relativamente à forma, defende-se a sua permanência e respectivo 
reaproveitamento (pelo menos) da estrutura existente; a transformação do tipo 
corresponderá a uma reorganização programática, que consiste sobretudo na 
demolição de paredes interiores não-estruturais; por fim, a anulação do estilo 
consiste na hipotética demolição (total ou parcial) da fachada e sua consequente 
substituição. Assim, as transformações propostas surgem sobretudo de duas 
motivações: a primeira, por se considerar que a forma e a localização do objecto não 
se adequam ao programa proposto, considerando-se o objecto uma oportunidade 
para uma excepção neste contexto; a segunda, pelo facto deste estilo contribuir 
para a proeminência do objecto na paisagem, destacando-se pela cor e dimensão. 
Acontece que o estilo de fachada existente, poderia co-existir e até valorizar a 
primeira transformação, daí que se coloque como hipotética a sua demolição, 
admitindo-se que possam permancer alguns elementos(que também dependerão 
daquilo que uma futura avaliação mais profunda da obra ditar).
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66. Vista do Externato Cooperativo da Benedita e Igreja. 67. Vista do Parque de Jogos da Fonte da Senhora.

68. Vista da praça Damasceno Campos. Um elemento marcante na cidade do Porto. 69. 

66, 67, 68.  Objecto de estudo como elemento contrastante (marcante) na paisagem. 
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3.2.2. Elemento marcante

 Na análise do objecto, considerando a envergadura da construção 
face ao seu constexto, poderão interessar algumas das acepções de Kevin 
Lynch acerca dos elementos marcantes das cidades. Na sua 'arrumação', estes 
são objectos que nas cidades funcionam como pontos de referência. Simples 
objectos variáveis em tamanho, considerados exteriores ao observador [...] 
que funcionam como indicações absolutamente seguras do caminho a seguir16, 
contribuindo para a orientação das pessoas nas cidades. As pessoas que se 
serviam de elementos marcantes distantes, apenas o faziam em casos de uma 
orientação muito generalizada ou de modo simbólico.17

 Na verdade, não estamos perante uma catedral de Florença, exemplo de 
um elemento marcante distante (símbolo imprescindível na imagem cognitiva 
que detemos de Florença), mas antes perante um objecto que, não sendo 
nenhum espécime exemplar de um estilo, nem de uma época (mesmo tendo 
um estilo bem vincado, que se considera de um 'exagerado formalismo' pós-
moderno e em que se destaca o uso da cor, à moda do que se fazia na cidade 
de Lisboa e sul do país nos anos oitenta), trata-se de um objecto formalmente 
'atraente', no sentido em que  chama a atenção, apelando ao olhar na paisagem.
 O contraste com as formas do cenário parece ser o mais importante [na 
definição de um elemento marcante]. O fundo no qual ou do qual um elemento 
se ergue não necessita de ser limitado aos seus arredores imediatos.18 É sobretudo 
no contraste com a envolvente que se estabelece um elemento marcante, 
havendo, por exemplo, fracos elementos marcantes que, sem um reforço 
espacial, se perdem facilmento no olhar e requerem uma procura constante. 
Nesse sentido, é o posicionamento geográfico do objecto de estudo, na relação 
que estabelece com a restante urbanidade, que mais lhe atribui singularidade, 
carácter de um elemento marcante. Além disso, uma vez verificado que não 
existe outro edifício que atinja os oito pisos na sua envolvente (talvez só nas 
cidades mais próximas), respectivamente a uma possível futura utilidade do 
conjunto, é precisamente o grande potencial de vistas com que é dotado, que 
o faz ser 'único' e que mais motiva que seja recuperado (não demolido).
 Na ideia de elemento marcante interessará ainda que o domínio espacial 
pode originar elementos marcantes de duas formas: tornando um elemento 
visível de muitos outros pontos [o que se verifica com o objecto de estudo]; 
ou criando num contraste local com os elementos circundantes, isto é, sendo 
uma variante em altura ou em constituição19, podendo também a actividade 
associada ao elemento, ou seja, a sua função, fazer dele um elemento marcante 

11. LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade. Edições 70: Lisboa, 2011- [ed. original: 1960], p.81

17. Idem p.85

18. Idem. p.82

19. Idem. p.83
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Objecto visto da rua que atravessa a vi la, a Rua Rei da Memória (EN 8-6). 70. 
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(vertente que é colocada como hipótese na requalificação do objecto).  
 Admita-se que o objecto não se trata tanto assim de um elemento 
marcante, pelo menos de extrema importância em termos de orientação, até 
porque a uma escala mais afastada o seu campo de influência é mais reduzido, 
e, porventura a elevação onde se encontra dilui-se na paisagem de montes 
e vales que cacracteriza a região. Também porque a sua zona de inserção se 
encontra algo descaracterizada (sem 'vida'), o objecto faz-se sentir menos como 
um referêncial essencial ao conjunto da vila, visto que o centro se desenrola 
no lado oposto em relação ao centro histórico. Contudo,  pela sua evidência e 
localização, o autor crê que a sua resolução seria não só benéfica para o conjunto 
na revitalização deste zona mais amorfa, mas também uma excelente oportunidade 
para criar algo novo neste contexto, servindo a ideia de elemento marcante 
como  justificação à sua possível excepcionalidade em termos programáticos, 
colocando-se a hipótese de apagar o seu carácter marcante na paisagem, mas 
transportando-o para as novas actividades que a construção poderá conter 
através de uma intervenção. Nesse sentido, questiona-se ainda, até que ponto 
este tipo de construções abandonadas, que marcam a paisagem e envolvente 
próxima de um lugar durante um considerável período de tempo, não acabam 
por constituir um vínculo de ligação com as pessoas desse sítio. Esse vínculo 
é evidente no auxílio do sentido de orientação, que se verifica pelas grandes 
dimensões da construção, mas poderá também representar já uma pequena 
parte do sentido de identidade da comunidade, pela duração da permanência 
da construção nesse estado desactivado que, por exemplo, possibilitou a criação 
de memórias para um número considerável de pessoas que por lá passou para 
andar de skate, e de outra parte, que ainda por lá passa pela curiosidade.
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A natureza que se começa a 'apoderar' da estrutura. 71. 

Casas na envolvente próxima, com forte relação com a natureza. 72, 73. 

Casa situada a norte, com árvore que trespassa a cobertura. 72. Casa a este, com vasta hera no muro exterior, do outro lado da rua, a este. 73. 
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 A noção do belo move-se no tempo e tem como âncora (precária) 
a continuidade, a estabilidade em paralelo ao impulso de inovação, à 
inquietação ante um evoluir sem pausas, contemporâneamente explosivo. 
Move-se assim entre conformismo e ruptura. A recusa de um belo 
consensual é o patamar da beleza autêntica [...]20.

 A estética, como o campo da sensibilidade, é uma questão vasta 
e complexa, em muito devido à subjectividade que caracteriza a natureza 
humana e que faz do ‘gosto’ algo tão discrepante e ambíguo.  A recusa de «um 
belo consensual», como patamar da «beleza autêntica», como refere Siza, será 
o primeiro passo na construção da ideia de beleza, precisamente, por nessa 
recusa de unânimidade, estar implícita a subjectividade: qualquer coisa pode 
ser bela, dependendo do ponto de vista e do seu contexto. Isto não só diz 
respeito à subjectividade, como também aceita a diversidade, sendo também 
a diferença (de individualidades, a diversidade cultural, a mistura) um factor 
de beleza, algo que enriquece um contexto (como se viu sobre o estilo), pela 
diversidade de oportunidades ou situações que proporciona.
 Da estética, como área que estuda os fundamentos da obra de arte,  
também já foi mencionado (parte 1) o aspecto do acto criativo como sendo 
um acto de resistência e daí que a ideia de 'belo' se associe à de resistência21, a 
algo ou ao tempo. A vida (e a natureza) é bela porque é um constante acto de 
resistência à morte, assim como as ruínas ou as marcas do tempo são exemplos 
de beleza por serem irreproduzíveis. Além disso, poderão enumerar-se outros 
aspectos, provenientes tanto da necessidade, do uso e utilidade do objecto, como 
da emoção, que poderá dizer respeito à sensação de sublime da obra de arte 
(o silêncio ou sensação de elevação com que nos arrebata) ou a outras como 
a de liberdade, de espontâneidade ou ainda a de verdade na naturalidade com 
que as coisas se nos apresentam, regidas pelas leis da natureza.

 O tempo é uma espiral, e a beleza é uma coisa que por si só 
não existe. O gosto muda e uma coisa que era bonita torna-se uma 
porcaria. Assim, quando uma coisa está ligada a uma coletividade é 
bonita, porque serve e continua a viver.22 

 
 A beleza como conceito isolado não existe porque, em primeiro lugar, 
se trata de uma característica de algo, pressundo sempre um sujeito ou objecto 
que a detém. Mas também, porque tudo tem um fundamento e sua razão de 

20.  SIZA, Álvaro. 01 Textos. Civilização Editora: Porto, 2009.

21 . AGAMBEN, Giorgio. AGAMBEN, Giorgio. Resistance in Art. Comunicação apresentada 
pela European Graduate School (EGS): Saas-Fee, Suiça, 2014. min. 2:30

22  BARDI, Lina Bo. Lina Bo Bardi, documentário da direcção de Aurélio Michiles, realizado 
pelo Instituto Lina Bo e P.M. Bardi: Brasil, 1993, min. 47:55

3.2.3. Estética: uma ideia de beleza

[15].  Subjectivo é aquilo que pode ser 
referente a um espír ito, uma mente, ou 
entidade.
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Pilares, vigas, laje e t i jolos à vista (por detrás da hera), na Casa de Caminha de Sérgio Fernandez. 74. 

Imagem retirada da exposição 'Construction Worlds', Bas Princen, 2014 . 75. Empena do objecto de estudo a oeste, bloco 2. 76. 
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ser, não existindo uma beleza irracional. Admite-se a excepcionalidade de 
algumas belezas inexplicáveis, como é exemplo o campo da Astronomia, sendo, 
precisamente, a busca pelas respostas ou da razão, que sempre pressupomos 
existir, o que nelas nos fascina. É um pouco nesse sentido que, por exemplo, a 
busca pela verdade construtiva na arquitectura (de que é exemplo o movimento 
brutalista) é considerada bela, por não esconder aquilo que é a verdade da 
construção, os seus sistemas estruturais. 

 O belo, o estilo, não reside numa única forma, mas na 
harmonia da forma em vista de um objeto, um resultado. Se a forma 
indica claramente o objeto e deixa claro para que finalidade esse 
objeto é produzido, essa forma é bela, e é por isso que as criações da 
natureza são sempre belas para nós, o observador. A aplicação correta 
da forma ao objeto e seu uso ou função, [...] admiramos em frente 
a um carvalho como em frente ao menor insecto tão bem provido, 
encontraremos o estilo no mecanismo das asas da ave de rapina, 
como encontraremos nas barbatanas de um peixe, porque fica claro 
por esses mecanismos e suas curvas tão bem desenhadas, que uns 
voam e os outros nadam. [...] Se, então, por acaso, encontramos em 
nosso caminho obras arquitetônicas que preencham essas condições, 
de harmonia entre a forma, os meios e o objeto, dizemos: ‘Essas 
obras têm estilo’ e podemos falar assim. O que seria o estilo, se não 
uma emanação sensível dessas qualidades?23

 O estilo relaciona-se com a ideia de beleza por se constituir naquelas 
componentes que são reflexo da parte subjectiva da construção e do construtor.  
Um grupo de características que também distingue a marcação temporal das 
obras, porque um estilo corresponderá sempre a determinada época. Acontece 
que a beleza de um edifício não se mede apenas pela sua 'pele', é necessário que 
esteja implícita uma ideia de verdade, de adequação da forma a uma realidade 
de 'ordem interior'. Assim sendo, a arquitectura dita orgânica não tem de ser 
necessariamente uma arquitectura que se assemelha a formas da natureza. O 
arquitecto deve antes disso reconhecer uma  'diferença essencial entre homem 
e natureza: a diferença do consciente face ao inconsciente'. Sendo dessa força 
consciente do homem, dessa inspiração, desse desejo irreprimível de expressar, 
que procede a arquitectura. O arquitecto assume e respeita a natureza como 
tal, mas em lugar de estabelecer semelhanças, acrescenta-lhe algo que não tem24. 
Nesse sentido, uma arquitectura orgânica, é antes uma arquitectura que, além 
de respeitar a natureza e em vez de imitar as suas formas, é construída segundo 
as suas leis e princípios, de forma natural, em que aquilo que parece é (o que 
interessará mais adiante como tema de desenho do projecto).

23. VIOLLET-LE-DUC, Eugène. L’architecture raisonnée: Extraits du Dictionnaire de l’architec-
ture française. Herman: Paris, 1978 [ed. Original: 1964], p.19.

24 . MENDES, Manuel, citando António JUAREZ, Op. cit. p.112
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Forte contraste entre os estilos das construções mais próximas e do Big fuck. 77, 78. 

Rua Alto da vila. 77. 

Visto da praça da Junta. 78.
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 Um edifício é um trabalho feito pelo homem, uma coisa cristalina, 
construída. Não deveria imitar a natureza, mas manifestar-se como 
um contraste. Um edifício é feito de linhas direitas, geométricas; mesmo 
onde são linhas livres, deveria ser sempre claro que foram construídas 
e não o resultado estrito de um crescimento. Não encontro qualquer 
justificação para que os edifícios tenham que imitar formas naturais, 
orgânicas em crescimento.25

 Kandinsky vai ao encontro da ideia anterior, afirmando que é belo o que 
procede de uma necessidade interior da alma. É belo o que é belo interiormente26.  
A harmonia das formas deve repousar no princípio do contacto eficaz da alma 
humana - algo que esse autor designa de princípio da necessidade interior.27 O 
que, por outras palavras, significa que a delimitação da forma é mais adequada, 
quando desvenda o seu conteúdo interno do modo mais expressivo - que não 
será o mais rebuscado ou original, mas sim o necessário, como num esquisso.

 Cada época tem de encontrar a sua forma de expressão, porque 
a imitação de modelos (ou fórmulas) anteriores torna-se vazia "sem 
alma" - (no entanto há similtudes).[...] Se a verdade de ante-ontem 
foi derrubada pela de ontem, se a de ontem pela de hoje, não o será 
também a de hoje pela de amanhã?28

 É na incessante procura que se constroí e consolida a noção de beleza, 
numa permanente revalidação do que a constitui e do que constitui aquilo onde 
se insere, o mundo em constante desenvolvimento. Bruno Munari, na sua busca 
por um novo método de ensino de design, refere que este deveria ser baseado, não 
nos antigos conceitos do que é belo e do que é feio, mas no que é correcto e errado, 
segundo um determinado princípio formativo. O conceito de beleza era assim 
substituído pelo de coerência formal29, estando essa coerência formal relacionada 
com as perspectivas anteriores, de adequação da forma à função, à necessidade, 
interessando também, porque através da introdução dos termos 'correcto' e 'errado' 
vem amplificar o conceito de beleza, projectando-o para o campo moral, espiritual e 
ético (o dialeticamente oposto ao estético, mas por isso intimamente relacionado30). 
 Pelos vários aspectos mencionados constata-se a noção de beleza 
como detentora de vários sentidos, pelas diversas razões que possivelmente 
sustentam cada caso, considerando-se ser a combinação de umas sobre as outras, 

25 . MENDES, Manuel, citando Marcel BREUER. Op. cit. p.110

26 . KANDINSKY, Wassily. Op. cit. p.116

27 . Idem. p.66

28 . Ibid.

29.  MUNARI, Bruno. Design e Comunicação Visual. Edições 70: Lisboa, 1982 [ed. original: 1968], p.9

30 . HERMANN, Nadja. Ética e Estética - a relação quase esquecida. EDIPUCRS: Porto Alegre, 2005, p.15
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79, 80. O edif icio que queria ser transparente: parte 
superior pintada de azul celeste, desenho nos azulejos 
a fazer lembrar montanhas e vales.

Vista do alçado norte. 79.

Vista do terraço do bloco 2, a partir do terraço do bloco 1, piso 6. 80.
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o que origina objectos com maior valor e consenso no que toca à sua beleza. 
Por esse facto, occorrem inúmeros casos, em que, por não se se compreender a 
sua razão de ser, se acha não gostar de algo, quando na verdade não se está ao 
alcance do seu entendimento (isto no que toca às coisas humanas, do seu campo 
de conhecimento). O que daí se retira é que, como em tudo, para o devido e 
correcto julgamento de um caso, torna-se necessária a aquisição do máximo 
de conhecimento que lhe corresponde. Sendo nesse sentido que este trabalho 
se realiza, expondo o máximo de informação sobre o caso, como um convite à 
participação externa, à discussão, consecutivo debate e, se possível, resolução.
 Poderá ainda ser relevante mencionar algo que alguém especulou 
num desses debates relativos ao aspecto do objecto. Realçando-se esse carácter 
especulativo, parece que o desenho e variação cromática da fachada sugerem 
uma ideia de vales e picos de montanhas, como se estivesse a representar a serra, 
ou o próprio monte onde se insere. O que, ironicamente pelas suas dimensões, 
transmite uma certa tentativa de camuflar, uma intenção (falhada) de se disfarçar 
na paisagem, ou antes a tentativa de representação do contexto nessa pintura. 
Na luz da segunda hipótese, considerando-se essa uma boa (ou menos má) 
justificativa, tal pode alterar um pouco a percepção que se tem à primeira vista 
sobre o objecto. Nessa pintura, mais especificamente, poderão destacar-se as 
cores de um azul celeste, na representação de um possível céu, e de vários tons de 
verde, que poderiam representar a vegetação e a serra. Restaria explicar os tons 
de amarelo e laranja, relembrando-se que existiriam mais dois blocos para oeste, 
que iriam eventualmente completar este padrão e talvez a sua compreensão. 
 Por fim, poderá aceitar-se quem diga que o objecto de estudo é 'feio', 
como tanto se afirma, sobretudo porque não tem, nem nunca teve um uso. 
Mas nunca aceitar essa como justificação para a sua demolição, porque, pela 
ambiguidade da questão estética, poderá ser precisamente o seu abandono, ou a sua 
estranheza formal, que tornam o caso especial, e belo nesse sentido, acreditando-
se serem essas razões que o tornam interessante e que, sendo exploradas ou 
potenciadas, significariam uma possível proposta de projecto, incidente nesta 
construção. Pelas potencialidades que a construção apresenta e que foram sendo 
identificadas, apela-se então a que, pelo menos, se rejeite a ideia da demolição. 
De qualquer forma, o verdadeiro diálogo supõe uma atitude aberta e receptiva 31, 
sendo nesse sentido que se realiza o trabalho, abrindo espaço à discussão.

 
 

31. GUSDORF, Georges. A Palavra. Edições 70: Lisboa, 1995 [ed. original 1952]. p.90
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3.3. Demolição ou Requalificação

 Esta parte do trabalho, corresponde à sua questão crucial por dizer 
respeito ao futuro desfecho da construção. Uma vez apreendidas as razões na 
necessidade da resolução do caso, a questão do seu desfecho, como todas as outras, 
tem pelo menos duas vertentes, balançando entre os opostos da demolição e da 
requalificação, mas pendendo para a demolição, segundo parte da comunidade.  
 É de notar que a demolição, consistindo no desmantelamento de uma 
estrutura, realiza-se através de várias técnicas como a implosão, demolição 
piso-a-piso ou outras mais avançadas que aqui se excluem por serem demasiado 
dispendiosas e não se praticarem (ainda) no nosso país. A implosão é a técnica 
mais comum, sendo pertinente, sobre esse tema, o relato do antropólogo Franco 
La Cecla na descrição do recorde de edifícios implodidos em simultâneo:

 Hoje existe a demolição, é o seu grande momento. A Controlled 
Demolition Inc. [reconhecida demolidora estadunidense] funciona a todo 
o vapor: com a queda de Villa Panamericana e Las Orquídeas, dois enormes 
conjuntos de ‘public housing’ em Porto Rico, bateu o seu próprio recorde de 
edifícios implodidos ao mesmo tempo. Em 1996 tinha feito demolir doze 
em Pohang, Coreia do Sul. Em todos os Estados Unidos, de Baltimore a 
Newark, a Detroit, os governos municipais votaram para substituir os 
grandes blocos de apartamentos [...], para uma população de rendimento 
misto, por vezes fazendo implodir edifícios ainda antes que se pensasse como 
os substituir. Em 1996 o município de Chicago previu a implosão de 15% 
das casas populares em 2002. O acto de subtracção, de demolição, aumenta 
o valor das áreas. Obviamente, como já referi, a Controlled Demolition 
Inc. é a primeira a defendê-lo, e a descrever a implosão (que dura apenas 
30 segundos) como uma extraordinária oportunidade para economizar 
centenas de milhares de dólares. [...] A demolição é o mais colossal negócio 
urbano dos últimos vinte anos. Junto somente que este tipo de realidade 
não está assim tão distante de nós.32

 Este autor alerta ainda que talvez o negócio da demolição se venha a 
impôr antes que haja tempo para uma discussão aprofundada sobre o assunto 
(tal já se observa em cidades como Lisboa e Porto onde a demolição se faz 
sentir, realçando-se a recente demolição de uma das torres do bairro do Aleixo). 
No contexto do trabalho não se pratica tanto a cultura da demolição, ainda 
que já se tenham demolido a antiga capela e outro tipo de construções que 
não da envergadura do caso de estudo. Além disso, mesmo que seja esse o 
destino da construção, é certo que as suas consequências terão implicações 
muito negativas para as construções na sua envolvente próxima, impondo-se a 
impossibilidade da implosão, também mencionada em algumas das entrevistas 

32. CECLA, Franco La. « As demolições, futuro ou presente? » in Contra a Arquitectura. Calei-
doscópio: Casal de Cambra, 2011 [ed. original 2008], pp. 83, 84
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Segmentos da implosão de um dos conjuntos da Vil la Panamericana, Porto Rico. 81.
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realizadas. Além disso, a própria implosão terá o seu impacto ambiental, que é 
acrescido pela localização do objecto (perto do vale da Senhora). Assim sendo, 
se vier a ser demolido terá de ser executado segundo outra técnica, piso-a-piso 
ou outra mais dispendiosa, o que dificultará ainda mais esse caminho.
 Uma das grandes questões que aqui se coloca é até que ponto um 
edifício abandonado pode, ou deve, ser demolido. Na maior parte dos casos, 
tendemos a pensar, erradamente, que um edifício não está em condições por 
não ter ninguém, verificando-se muitas vezes o contrário, que na realidade 
está em condições, muitos deles apenas desapropriados, escondendo por vezes 
alguém que os visita. Ainda mais na vila de Benedita, onde este ‘boom’ de 
procura de casa não é tão drástico comparativamente a cidades como Porto 
e Lisboa, não se verificando tanta urgência na necessidade de requalificar, 
ficando as construções ao abandono. Em Portugal, é observável que nos sítios 
mais pequenos, há muita construção a precisar de arranjo, tornando-se a 
ideia de reciclar o que já existe, de requalifcar, uma ideia pertinente para esse 
problema da decadência, relembrando-se que é um problema recorrente de 
qualquer meio urbano. (Por exemplo, recentemente fez-se um novo centro de 
saúde, que poderia ter posto a hipótese de resolução do caso, no sentido em 
que poderia ter sido um bom programa para solucionar este edifício, quiçá 
um hospital, ou ainda os novos serviços administrativos da Junta de freguesia, 
uma vez observada a necessidade de re-habilitação dos actuais). 
 Acontece que, os arquitectos no geral, cegos pela demanda, seguem 
fazendo sem grande consciência, ocupando facilmente espaços, quando alguns 
não precisariam de o ser. É no sentido de resistência a essa demanda, que a 
negação da demolição ganha força como acto artístico. Ou seja, quando em 
resistência ao negócio que gera facilidades imbecis ou erros prepositados e de 
que a demolição é exemplo: demolui-se só porque sim, demolui-se porque 
valoriza os terrenos, porque é mais fácil. ('O mais fácil' nem sempre é uma boa 
justificativa, apenas quando tal coincide com a necessidade, com o essencial, 
pensando-se nisso quando em projecto se fala na reorganização interna e numa 
« hipotética » transformação da fachada que se julga ou não essencial).
 Como exemplo desta atitude, são várias as obras de requalificação, 
mais concrectamente, as da dupla francesa Lacaton e Vassal, reconhecida 
pela clara defesa do tema: nunca demolir, sempre adicionar33. Iñaki Ábalos 
diz-nos sobre eles, que o seu estilo é a sua atitude34, designada por outros 
críticos como a própria rejeição do estilo: para alguns, o preciso e apurado 
uso de técnicas industriais e da agricultura é o que lhes permite evitar a 
monumentalização da arquitectura, ao invés, focá-la na 'estética do essencial'35. 

33 . LACATON, A., VASSAL, J.P. Freedom of use. Comunicação apresentada na Universidade 
de Harvard, Cambridge, 2015.

34 . Ibid.

35 . LACATON, A., VASSAL, J.P. Spacing - The post-media horizon of the work of Lacaton & 
Vassal. Entrevista concedida Arnoldo Rivkin. in El Croquis nº177/178, 2015, p.33
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Os vários estágios da Torre Bois Le Prêtre, Paris.  82-87.
 Lacaton & Vassal, 2005. 

Primeira fase, edif ício de escritórios, anos 60.  82.
Segunda fase, edif ício de escritórios e habitação.  83.

Transformação proposta. 84, 85, 86.
Resultado final. 87.
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ara além da coerência e coesão do seu discurso e trabalhos, do seu propósito 
social, da economia de meios e de um claro entendimento crítico de 
sustentabilidade, há uma grande preocupação nos detalhes construtivos, 
sendo esse o ponto-chave do seu estilo36, a preocupação por aquilo que é 
essencial. Tudo o resto serão simples técnicas construtivas industriais e 
agrícolas - técnicas relativamente económicas e resistentes -, sendo de realçar 
entre os vários mecanismos, o forte predomínio da ideia de estufa que, 
rebuscada da agricultura francesa, é transportada para a sua arquitectura 
sob a forma de jardim-de-inverno - o que permite a melhor climatização 
dos espaços e rendimento energético, proporcionado também pelos diversos 
sistemas de ventilação, sombreamento e ainda, pelo uso de plantas.
 Além dos aspectos mencionados, que inegavelmente têm influência no 
projecto aqui apresentado, será de maior pertinência neste ponto, a contribuição 
destes autores relativamente à questão da demolição, da afirmação que a adição 
e combinação entre o existente e o novo produzem sempre algo mais interessante37. 
Para eles, cada edifício à beira da decadência é uma oportunidade de criar tais 
situações interessantes. Nesse sentido, realçam-se dois dos seus trabalhos, entre 
os muitos que requalificam, por serem edifícios de habitação: a transformação 
da Torre em Bois le Prêtre, Paris e a da Torre de Vivendas, em La Chesnaie, Saint 
Nazaire. A primeira, um edifício que havia já sofrido algumas transformações ao 
longo dos anos e que, pelo seu estado degradado, era proposto para demolição, 
um pouco à semelhança do que acontece com o caso de estudo. O segundo, 
trabalho posterior, teve uma abordagem semelhante, diferindo pela proposta 
de dois novos volumes a complementarem o já existente. 
 Do estudo destes casos, importa referir a ideia destes autores sobre 
luxúruia (que também poderá significar 'beleza'), resultante, em parte, das 
relações com a paisagem e vistas, como também da quantidade de espaço livre, 
liberdade de uso e movimento38. O que estes exemplos demonstram é que 
um edifíco de habitação à beira da decadência se pode transformar em algo 
'luxuoso', ou de valor, através de simples alterações, sem que para isso seja 
necessário um grande orçamento - comparativamente a uma demolição. Por 
terem sido criadas novas tipologias de vivenda39, este projecto (Bois Le Prêtre) 
também demonstra que é possível alterar o programa de uma construção 
deste tipo. Pelo elevado custo de demolição por habitação (cerca de 150 mil 
euros), os arquitectos perceberam que a transformação do edifício poderia 
ser feita procurando ao máximo ‘injectar’ as habitações com essa ideia de 
luxúria, conforto e prazer, a partir do interior, usando apenas um terço do 

36 . ÁBALOS, Iñaki. Op. cit. (Freedom of use).

37 . LACATON, A., VASSAL, J.P. Placeres Cotidianos. Entrevista concedida Cristina Dìaz 
Moreno e Efrén García Grinda. in El Croquis nº177/178, 2015, p.14

38 .Idem. p.17

39 .Ibid.
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Os dois estágios da Torre Bois Le Prêtre, Paris Lacaton & Vassal, 2006. 88, 89. 

88.

89.

Transformação em planta. Lacaton & Vassal, 2006.  90.
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orçamento necessário à demolição. Além disso, o facto da torre se encontrar 
ainda habitada era também um aspecto que a valorizava e reforçava a negação 
da demolição, pelo simples facto de existir ali vida.

 Estávamos um pouco curiosos acerca do que poderia 
acontecer nos projectos [...] se lhes conferíssemos estes espaços 
intermédios - jardins de inverno, varandas, movimento de cortinas 
e portas deslizantes, entre outras, acreditando que as pessoas iriam 
usá-los seguramente. Porque isso tem tudo a ver com prazer. 40 

 O primeiro projecto também passava por provar ao governo francês 
que estava errado ao pensar que era impossível renovar e melhorar edifícios 
de tão má qualidade e que se pode fazer mais com pouco, ao usar o que já 
existe - por um lado custa tempo e energia demolir uma coisa e construí-la 
novamente, ficando-se na mesma com uma coisa, por outro lado, ao acrescentar 
metade a essa coisa, fica-se com, pelo menos, uma coisa e meia. Ao mesmo 
tempo responde-se à questão da sustentabilidade e do impacto ambiental. A 
transformação da torre passou assim, pelo acrescento de espaço através da 
fixação na fachada de uma estrutura que incorpora varanda e jardim de inverno 
e pelo simples abrir da mesma, colocando no lugar das janelas antigas, novas 
janelas deslizantes e maiores, com o objectivo de conseguir abrir todas divisões 
para o espaço acrescentado, oferecer mais vista e aumentar a quantidade de 
luz no interior das habitações.

 Não estamos de acordo com este método. Pensamos que 
demolir é um erro e que podemos fazer de maneira diferente. 
Porque se observarmos atentamente o bairro, de forma objectiva e 
desde o seu interior, podem ver-se qualidades e capacidades: seus 
habitantes, os espaços verdes, árvores esplendidas, a modernidade, 
construções sólidas consideravelmente bem preservadas e com 
excelentes vistas abertas […] Tudo tem um valor, um valor 
suficiente para considerar que a situação existente tem activos 
e qualidades preciosas que supõem um consequente respaldo 
para uma transformação radical e positiva.41

 De um estudo mais aprofundado destes arquitectos, podemos 
depreender ainda que a qualidade do espaço não depende tanto da constituição 
da sua materialidade, mas mais da presença de outros valores como, liberdade, 
flexibilidade e abertura (a um maior número de possibilidades). A forma 
final é menos importante do que a maneira como as coisas são arranjadas 
entre si e se relacionam em conjunto e com a cidade.

40 . Ibid. p.15

41 . LACATON, A., VASSAL, J.P.  Transformação de uma Torre de Vivendas em La Chesnaie. 
in El Croquis nº177/178, 2015, p.308
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Zona do piso de estacionamento em questão.  91, 92.
O encontro com os jovens da bicicleta e do skate .  93, 94, 95.

Vista exterior. 91.

 Vista interior. 92.
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97.

96, 97. Segmentos retirados de video 
Big Fuck test track.  in yotube.com.

2.1.3. Apropriação

 Concluída a análise do objecto, foi deixado para o fim aquilo que poderá 
rematar a rejeição da demolição. Dos factores que regem uma circunstância 
ou contexto, é certo que os caminhos são imensos e cabe ao arquitecto decidir 
quando negar ou evidenciar o contexto ou a obra, de um ponto de vista em 
que (quase) tudo é possível. Para além da anterior informação recolhida das 
notícias e entrevistas, houve ainda uma outra conversa que coincidiu com um 
fenómeno actualmente observável no objecto (encontro que sucedeu em duas 
das visitas à construção), o que acentua a relevância desse fenómeno. No objecto 
de estudo, é possível observar a apropriação por jovens que procuram o piso 
polido do estacionamento, para a prática de desportos radicais (de rolamentos), 
sendo que nessa conversa, tal foi mencionado, tendo sido demonstrado um 
interesse prévio ao do autor, um interesse desse entrevistado, em melhorar esse 
espaço apropriado, melhorando o equipamento e limpando o lixo, visando 
a construção de um skatepark no espaço em questão. Interessa que a pessoa 
entrevistada terá praticado skate, também nesse estacionamento, afirmando 
haver mais interessados nessa ideia, outros praticantes realçando-se que um 
deles trabalha numa 'escola de skate', na Costa da Caparica - ideia que poderá 
ser interessante explorar, por não existir neste contexto.
 Nesse sentido, esta 'apropriação', por ser fruto de uma necessidade 
observável, i.e., por surgir de um acontecimento real, deve ser tomada em 
consideração se se quiser elaborar uma forma autêntica de projecto [que, como 
se viu, segue um princípio que procura abarcar o maior número de relações 
(de harmonia) com a circunstância bem como o da necessidade interior. 
Assim, perante o desejo de uma solução para o problema que constitui esta 
estrutura, na sua resolução, que seria torná-lo habitável (ou a sua demolição), 
tal acontecimento deverá ser referido, uma vez que apagar algo que já existe 
e que pode ser considerado positivo - pelo facto de ser usado e de continuar 
a servir, bem como pela razão de acrescentar novas qualidades ao seu 
contexto, enriquecendo-o -, é tido como um acto de retrocesso ou desperdício. 
Consequentemente, defende-se a preservarção do piso de estacionamento, por 
já permitir e funcionar como zona para andar de skate (bicicleta, ou patins), 
sendo esse o caminho mais genuíno e ponto de partida para um possível 
projecto, guiado pela autenticidade dos factos. A autenticidade também é 
improviso e não há nada que seja mais improvisado que a própria vida. A 
arquitectura como arte de emancipação - como arte que deve promover a 
liberdade - deve também permitir o improviso.
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 Pretende-se aqui resumir as principais questões que acompanharam e tiveram como resultado a forma, 
ou seja, o projecto que aqui é apresentado: a requalificação de um edifício abandonado na Benedita. Entre os 
vários temas destacam-se: a Apropriação, que terá duas vertentes, a da própria ocupação observável do espaço 
existente e a da abertura dos espaços desenhados ou a serem transformados pela proposta; a Demolição que se 
pretende negar; o Programa e seu desenho, que surge tanto das vertentes já mencionadas da apropriação, como 
de várias referências ou interferências que surgiram da pesquisa pessoal e do próprio contexto; por fim, a Fachada, 
considerada o tema mais sensível deste projecto pela persistência de várias dúvidas na atitude a tomar em relação 
a ela, nomeadamente se se deve ou não substituí-la (e ainda, se total ou parcialmente).

 Apropriação

 Entre as várias propostas aqui apresentadas, aquela que se considera a mais coesa, i.e., a que se mais 
justifica pela importância da apropriação como evidência de uma necessidade, é a proposta de um skatepark 
para o piso de estacionamento; Posteriormente, o tema da apropriação torna-se também no motivo de 
desenho do restante projecto buscando-se a sua abertura e participação da comunidade beneditense.

 Demolição

 Segundo o princípio lógico de que 1+1= 2 e 1-1+1 = 3, defende-se a não-demolição tanto por uma questão 
de economia (o que se pretende transmitir com a anterior notação), como também, porque todas as formas têm 
um valor1 e portanto enriquecem sempre um contexto. O princípio lógico de que 1+1 = 2  é referente ao acto de 
construir a partir do que já existe, que será melhor, por ser, em norma, mais económico do que que 1-1+1 = 3. Ou 
seja, re-aproveitar o existente, pressupõe apenas a acção de (re)construir - dois momentos, o existente e o construir/
requalificar -, enquanto demolir o existente e voltar a construir, lógicamente falando, pressupõe três momentos, o 
existente, o correspondente à acção de demolir e por fim o de construir algo a partir do zero. Posto isto, sendo que a 
'reciclagem' desta estrutura apresenta-se à partida mais viável do ponto de vista económico, ambiental e sustentável, 
do que a sua demolição e consequente desperdício, mas também por se defender que a combinação entre o existente 
e o novo é sempre mais interessante2 do que uma proposta a partir do 'nada', propõe-se a requalificação deste objecto.

  Programa

 Propõem-se a alteração do programa por diversos motivos, uns de ordem externa, outros de ordem 
interna. Os factores de ordem interna estão relacionados com o desenho dos fogos, demasiado compartimentados, 
sem ventilação natural, e que, da análise do projecto recolhido na câmara, se entenderam estar 'ultrapassados', não 
se justificando a sua conclusão. Ao invés, considerou-se que necessitaria de algum tipo de transformação para que 
se tornasse significante, para que ganhasse uma 'nova vida'. Os factores de ordem externa relacionam-se com as 
dimensões do objecto e sua visibilidade como elemento marcante (construção mais alta, no sítio mais alto da vila), 
considerando-se, por essa relevância, que seria muito mais significativo ou simbólico entregá-lo à comunidade, i.e., 

1 . LACATON, A., VASSAL, J.P. Op. cit. p.308

2 . Idem, p.14

4.1. Memória Descritiva
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elaborar um desenho de programa comum, com o potencial de ser usado por todos, de forma a que o próprio potencial 
que o edifício (já) possui - a experiência de uma visão panorâmica sob a vila e arredores - não fosse restrito apenas a 
um certo número de pessoas, que seria o caso do programa anterior - habitação plurifamiliar.
 Nesta questão também poderemos rebuscar uma discussão acerca da altura máxima dos edifícios, que 
já havia ocorrido nos CIAM (Congresso Internacional de Arquitectura Moderna) e que continua em aberto. Essa 
discussão, também tem os seus argumentos internos e externos. Interiormente, está por exemplo, que por norma 
as pessoas não gostam de viver em altura, preferindo viver mais próximo da terra. Outros argumentos seriam que 
as pessoas elouquecem quando vivem muito alto3  (Alexander) e a habitação em altura não deveria exceder os quatro 
pisos4, sendo essa a altura média de uma àrvore (Smithsons).  Externamente, essa postura relaciona-se com a ideia de 
elemento marcante que, para além do destaque na paisagem está também associado a um programa mais simbólico. 
Estes elementos podem oferecer uma identidade particular às comunidades onde se inserem, assegurado-se que não 
ocorrem mais do que uma vez em comunidades de 7000 [habitantes]5. E também, porque o instinto para subir a um 
sítio alto de onde se pode olhar para baixo e vigiar o seu mundo, parece ser um instinto fundamental humano6. Desse 
ponto de vista, faria sentido oferecer ao público as vistas que esta construção proporciona e reaproveitá-la.

 Fachada 

 Propõe-se uma alteração (ou demolição) de fachada que deriva da alteração programática. Esta questão 
admite-se como a menos segura, pelo facto de se considerar que a mistura entre certas partes do antigo e do novo 
poder enriquecer o conjunto, admitindo-se alguma dificuldade em discernir entre os aspectos a manter e a alterar. 
Ainda assim, a proposta propõe a remoção (quase) total da fachada, com o intuito de demonstrar que é possível essa 
acção de deixar apenas a estrutura e conferir ao edifício uma maior 'leveza', e alguma transparência, com o último 
fim de o dissimular (um pouco) na paisagem. Portanto, são duas as razões que justificam esta transformação, também 
relacionadas com as anteriores sobre a alteração programática: quer pela imponência do edifício (por ser um elemento 
marcante), quer pelo novo programa, que se entende necessitar de uma nova abordagem que o modernize e que que 
potencie as suas qualidades espaciais, pretendendo-se que este adquira, por exemplo, maior ventilação natural e 
rendimento energético.

3 . ALEXANDER, Christopher. A Pattern Language. Oxford University Press: Nova Iorque, 1977. p.115

4 . Idem, p.119

5 . Ibid. 

6 . Idem. p.316
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Uma casa 'construída' pelos habitantes, detentora de várias linguagens. Ökohaus (Eco-house). Frei Otto, 1987. 01.  
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 Não existe uma solução única, nem tão-pouco respostas 
definitivas [...] Cremos que um projecto se vai fazendo com o tempo. 
E, portanto, será mais efectivo [...], o que é capaz de falar com distintas 
linguagens, o que é capaz de acrescentar ou mudar coisas, o que é capaz 
de fazer sentir repetidamente ou de novo. O que está inacabado não 
porque está por fazer, mas antes porque se pode ir fazendo.7

 
 Das palavras anteriores enfatiza-se a importância do tempo como 
factor determinante na construção de qualquer projecto, assim como a 
relatividade de cada proposta que deve pressupôr todas as outras. Esta 
será a parte final do trabalho que consiste na apresentação do projecto 
desenvolvido. Por essa razão, será organizada segundo o seu programa 
(ainda em aberto), mais especificamente, do que se foi construíndo ao 
longo da investigação, sendo que, numa tentativa de aproximação ao real, 
foi também pensado um possível faseamento desse programa, muito devido 
às dimensões do objecto e da possível obra. Posto isto, a apresentação 
seguirá essa ordem previamente delineada para o projecto, admitindo-se 
também nela alguma 'instabilidade' e consecutiva abertura a alterações, 
uma vez que uma obra nunca se verifica totalmente como previsto8, e ainda 
mais, numa requalificação deste tipo, onde os fenómenos atmosféricos já 
actuaram sob as suas condições iniciais, estando certos aspectos do projecto 
comprometidos pelo real estado da construção e esse sujeito a imprevistos.
 O desenho do projecto e a definição do programa proposto, como já 
referido, foi desenvolvido a partir do seu contexto e do que se foi observando e 
registando da análise dos fenómenos que o identificam. Nesse sentido dar-se-á 
início à explicação do projecto pelo desenho do skatepark, aquilo cuja necessidade 
foi mais evidente. O restante programa terá sido pensado também a partir disso, 
numa busca de relações entre esse campo dos desportos radicais e o contexto, 
mas também através de várias referencias que forneceram indicações para 
questões importantes neste tipo de empreendimento. Colocando-se a questão 
primeira sobre o que poderia 'jogar' com esse programa (do skate) para que a 
harmonia do conjunto e da vila não fosse posta em causa, mas antes valorizando 
ou enriquecendo a sua 'identidade', a referencias estudadas vieram fornecer 
pistas sobre de que forma um tecido urbano 'morto' pode 'rejuvenescer', ou de 
que forma se pode gerar um novo significado forte (Factory Merida) e  como 
pode um espaço alterar a sua função original e abranger um maior número 
de funções (a ideia de loft, casa de habitaciones iguales, Lacaton &Vassal). 

7 . MENDES, Manuel. Op. cit. pp. 104, 105

8 . SANTOS, Carlos Nelson. Op. cit. p.7

4.1.1. Obra Aberta, Apropriação e Faseamento
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 Obra Aberta: Ambiguidade e Subjectividade

 Verificando-se que as possibilidades seriam imensas, podendo o 
programa passar por várias hipóteses, inclusive algumas para um mesmo espaço, 
torna-se importante também referir que este projecto se trata de uma obra 
aberta, à luz das palavras de Umberto Eco. Não só pela 'abertura' à discussão 
e à participação, mas também pela abertura proveniente da subjectividade do 
espaço, i.e, pela valorização do seu carácter ambíguo, através da sua indefinição.
  Sendo a busca dessa abertura originada pela mudança do paradigma 
científico, a negação dos valores absolutos em detrimento da relatividade que 
hoje se depreende, o conceito de obra aberta surge do pensamento moderno 
que veio contestar os valores clássicos de acabado e definido, propondo no seu 
lugar, que uma obra indefinida é plurívoca, aberta, verdadeira rosa de resultados 
possíveis9 (governada pelas leis que regem o mundo físico no qual estamos 
inseridos). Desse modo, para se responder à dificuldade que é a previsão do 
futuro, no sentido em que é difícil prever os usos que as pessoas farão dos 
espaços, procura-se a alternativa aberta, que se vem configurando como um 
feixe de possibilidades móveis e intercambiáveis10, mais adaptada às condições 
em que o homem tem vindo a desenvolver as suas acções. Algo que procura 
substituir ou suplantar o conceito de ordem rigorosa -  entendido como 
neutra codificação de comportamentos estereotipados, engastados num remanso 
a-dialético11. Por outras palavras, pretende-se com essa atitude, suplantar a 
univicidade, a existência de um sentido único para o espaço (a-dialético), 
e no seu lugar, promover a sua ambiguidade (a própria dialética), ou, se 
preferível, pretende-se a relativa desvalorização da objectividade (relativa, 
porque também é importante alguma objectividade) pela valorização da 
subjectividade, da liberdade de escolha e pensamento (e também por se 
entender que a arquitectura é algo feito por todos, em conjunto).
 Entende-se que a valorização da 'dialética do espaço', da subjectividade ou 
da própria ambiguidade, no fundo, resulta da promoção de um certo humanismo, 
da valorização humana (imprevisível, subjectiva), protegendo-se através dessa 
atitude, a autenticidade e independência da experiência humana12. Dito de outro 
modo, prentende-se dar 'margem de manobra' (liberdade) ao utilizador do espaço, 
i.e., permitir a participação do habitante na construção desse espaço e assim 
permitir a apropriação.

9 . ECO, Umberto. Obra Aberta. Editora Perspectiva, São Paulo, 1991 [ed. Original 1932], p.12.

10 . Ibid.

11 . Ibid.

12 . PALLASMA, Juhani. Essências. p. 30
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[16]. A palavra funk, além de se referir 
ao est i lo de música, é proveniente de 
um outro termo, do f lemish (alemão de 
Flanders) fonck, que signif icaria distúrbio 
ou agitação.

 Big Funk, Fun Palace13

 Entre as recentes produções da música instrumental, podemos 
notar algumas composições assinaladas por uma característica comum: 
a peculiar autonomia executiva concedida ao intérprete, o qual nao 
só dispõe da liberdade de interpretar as indicações do compositor 
conforme sua sensibilidade pessoal (como se dá no caso da música 
tradicional), mas também deve intervir na forma da composicão, não 
raro estabelecendo a duração das notas ou a sucessão dos sons, num 
ato de improvisação criadora.14

 No seguimento do exemplo anterior, poderá falar-se da apropriação 
com esse outro sentido, o da abertura à participação, que confere ao intérprete 
uma certa autonomia ou liberdade. Apropriar pode significar tomar o poder, 
ocupar ou personalizar. A abertura, que poderá resultar de alguma indefinição, 
valorizando a polivalência e a ambiguidade, não deve ser indeterminada, 
sendo que é necessário determinar essa abertura, sendo nesse sentido que o   
projecto se orienta. Determinando o espaço até ao ponto em que as pessoas 
possam dar-lhe o uso que desejarem, livre a apropriar, a ser personalizado.
 Mesmo não possuindo um nome fixo, admitindo a sua instabilidade, 
entende-se que nomear o projecto poderá ajudar a explicá-lo e defini-lo. 
Aproveitando a analogia com a música e compreendida essa certa imprevisibilidade 
dos sentidos que os espaços podem tomar, entende-se que o que seria um 'Big 
Fuck', poder-se-ia transformar num 'Big Funk', i.e., do significado de 'funk' 
como o estilo musical, marcadamente ritmado e composto pela  mistura de 
vários instrumentos, achou-se que se poderia dotar o objecto de uma variedade 
de significados (funções), de vários 'instrumentos' (dispositivos) através da 
da criação de diferentes situações15 (e da abertura, de 'permitir a apropriação'). 
Procurou-se que o espaço pudesse vir a adquirir tantos sentidos como aqueles 
que as pessoas desejarem, apenas através da sugestão de uma certa diversidade 
espacial e visando um maior potencial de actividades no conjunto (e do 
enriquecimento das qualidades espaciais). Como questão fundamental ao 
projecto, a do tipo, importa a sua identificação, porque se pensa poder dizer-
se que este projecto executa a descontrução de um tipo, porque desconstroí 
um edifício de habitação plurifamiliar e pretende a alteração da sua função. 
Posteriormente, é também pertinente no designar das futuras funções (do 
futuro tipo, ou tipologias), sendo nesse sentido que se sugere um 'Big Funk', 
o que poderia ser um centro cultural ligado às artes musicais, mas também 

13 . PRICE, Cedric. 1964

14 . ECO, Umberto. Op. cit. p. 37

15 . LACATON, A., VASSAL, J.P. Op. cit, p. 9
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Esquema de funções do Fun Palace. Cedric Price, 1964. 02.  

Secção axonométrica do Fun Palace. Cedric Price, 1964. 03.  

Centro Pompidou, Paris. Piano & Rogers 1971. 04.  
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aos processos culturais já existentes. O projecto pretende aproximar-se do 
contexto sócio-cultura da vila, mas não é um puro centro cultural porque 
já existe. Também não será um centro comunitário por já existir o centro 
comunitário paroquial, permanecendo a identificação do tipo em aberto, 
por se entender que tal será imposto pelo uso. No máximo poder-se-ia dizer 
que o conjunto consiste na associação de vários tipos (ou semi-tipos) que, 
aproximando-se de um centro cultural (mais da ideia de museu, que não existe 
no actual centro cultural), poderá também ser uma escola (de música e/ou de 
skate, ou outras áreas, relembrando o programa da Factoria Joven), frisando-
se o carácter didático com que se pretende dotar o objecto. Há também uma 
resposta à necessidade de habitação, mas pela criação de um tipo de habitação 
alternativa, mais especificamente, residencial temporária (que poderá ser um 
lar se acrescentando uma enfermaria), ou antes aproximando-se da ideia de 
comuna (como modo de habitar), se as oficinas propostas funcionarem como 
habitação, uma vez que é criada essa hipótese através da implementação de 
cozinhas comuns e balneários.  Aceita-se ainda, se se verificar esse o caminho, 
que este programa possa responder aos serviços administrativos da vila 
(podendo ser uma nova junta de freguesia, com direito a arquivo - biblioteca 
- uma vez que a sua actual infraestrutura se encontra em mau estado e à qual 
também pertence a ADESO, associação de desenvolvimento sócio-cultural, 
que também poderá ser aqui abrigada). Por fim, admite-se que, uma vez 
conferida alguma amplitude aos espaços interiores do edifício, este possa 
albergar também certos tipos de maquinaria e, por ventura, funcionar como 
um edifício industrial, que visa a produção de algo, ficando a cargo de alguma 
empresa (que neste caso seria o financiador do projecto).
 Na definição desta proposta, que se pretende como uma mistura de 
vários tipos, alguns lançados pelo autor, outros a serem ditados pelo tempo e 
pela abertura da obra, deve ser referido como exemplo o projecto de carácter 
experimental, Fun Palace de Cedric Price, que propõe uma síntese única 16, de 
um vasto campo de teorias e discursos contemporâneos - tais como as ciências 
cibernéticas, informação tecnológica, teoria de jogo, situacionismo e teatro, 
com o intuito de produzir uma nova forma de arquitectura improvisada, para 
negociar a paisagem cultural, constantemente em mudança, dos anos do pós-
guerra.17 O Fun Palace não seria um edifício no seu sentido convencional, 
mas antes uma máquina social interactiva altamente adaptada às mudanças 
das condições culturais e sociais do seu tempo e lugar18.
 Interessa nesta ideia que, ao montar seus próprios ambientes 
pedagógicos e de lazer, usando, por exemplo, guindastes e módulos pré-
fabricados, numa prática de arquitetura de improvisada ou experimental, 

16 . MATHEWS, Stanley. The Fun Palace: Cedric's Price experiment in architecture and 
tecnology. Tecnhoetic arts: Londres, 2005, p. 73

17 . Ibid.

18 . Ibid.
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ofereceria aos cidadãos comuns uma hipótese de escapar da rotina diária 
e da existência monótona, ao embarcar numa jornada de aprendizagem, 
criatividade e realização individual. Descrito como um trabalho de 
investigação, propunha um modelo cujo programa seria composto por 
uma enorme multiplicidade de actividades, nas quais o visitante seria 
livre de participar, como se de workshops se tratassem, funcionando esse 
edifício sob constante regeneração, através da participação do usuário, 
assistido pelo uso de uma certa tecnologia. 
 Neste seu importante trabalho de pesquisa, que se destaca entre 
as suas várias produções, há um encontro com a ideia de Eco, porque 
o projecto do Fun Palace defende que o indeterminado, o flexível e o 
inacabado são componentes adicionais do desenho, um dicionário invisível 
de possibilidades que permitiria redefinir, em vez de melhorar ou realçar 
um contexto.19 Depreende-se que não serão os arquitectos a melhorar os 
espaços, eles serão melhorados nessa redefinção participativa do habitante, 
cabendo ao arquitecto a criação da abertura a essa possibilidade .

 Escolha o que quer fazer - ou observe alguém fazê-lo. 
Aprenda a manejar ferramentas, tintas, bebés, maquinaria, ou 
escute apenas a sua canção preferida. Dançe, converse ou seja 
levantado para de onde possa ver as pessoas a trabalhar. Sente-se 
sobre o espaço com uma bebida e sintonize-se no que se está a passar 
noutro lado da cidade. Tente criar uma manifestação ou começar 
uma pintura - ou simplesmente deite-se e olhe para o céu.20

 Tendo sido uma das propostas mais inovadoras e criativas para o 
uso do tempo livre, do campo do pensamento sobre a vertente recreacional  
de uma Inglaterra do pós-guerra, trata-se de uma importante referência 
ou modelo - por se apresentar como uma obra aberta, no sentido em 
que vive da interacção dos utentes - tendo influenciado outras obras 
igualmente reconhecidas, como é o caso do Centro Pompidou, em Paris 
(talvez a obra que mais se assemelha ao modelo proposto por Price) ou a 
obra da já mencionada dupla Lacaton & Vassal, que se referem a ele pelo 
termo de invisible sandwich21, referindo-se ao sistema em que consite 
toda a estrutura de um edifício e que faz com que a liberdade entre os 
diferentes níveis da 'sanduíche' sejam diferentes.

19 . FURTADO, Gonçalo. Some readings on Cedric Prices’s Work and the Generator 
(2006). in Cédric Price’s Generator and the Frazer’s Collection. FAUP, 2008, p.87

20 . MATHEWS, Stanley, citando PRICE, Cedric. Op. cit. p.75

21 . LACATON, A., VASSAL, J.P. Op. cit, p. 27
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 As ideias e especulações aqui expostas correspondem assim à construção 
de uma realidade resultante da subjectividade do autor, que narra uma história 
segundo a sua perspectiva, vivências e intuição, mas que, perante a inexistência de 
'um cliente', também procura sustentar-se na factualidade do objecto de estudo, 
i.e, nos factos relativos ao seu estado actual, baseando-se nos encontros com a 
realidade do objecto. Posto isto, numa das visitas ao sítio, resultou um encontro 
com quem pratica o desporto do skate, pessoas que detêm um interesse na 
construção até anterior ao aqui demonstrado e que foram os verdadeiros habitantes 
do espaço em questão até aos dias correntes, simplesmente por lhe terem dado 
um uso. Assim, visando a construção de uma ideia forte e coerente, e mais uma 
vez, na procura de um sentido do 'real',  foram discutidas com algumas dessas 
pessoas várias vias de efectuar algum tipo de empreendimento que envolvesse o 
re-aporoveitamento do já existente e o ‘arranjo’ para o skate, a principal motivação. 
 Aquilo que se traçou inicialmente pressupunha esse faseamento, no 
qual, numa primeira parte, a prioridade seria a construção de um skatepark e 
o arranjo do piso. Arranjado o piso (o chão), poder-se-ia começar a usufruir 
do espaço (mesmo que a construção, nos pisos superiores ficasse como está, 
impraticável), como espaço público, podendo esse corresponder ao interior de 
todo o quarteirão, e funcionar, por exemplo, como uma espécie de 'praça de 
jogos', onde se pudessem realizar possíveis eventos associados à modalidade 
(e não só) que, por ventura, talvez pudessem vir a gerar algum tipo de receita 
que financiasse as próximas fases do projecto, e assim por diante. 
 A segunda e terceira fase (que poderão ser mais ou menos, dependendo 
das possibilidades financeiras) compreendem uma alteração programática, diga-
se radical - porque o projecto também adquiriu certo carácter experimental, no 
sentido em que se pretendia 'testar' o que poderia resultar -, possuindo essas 
fases algumas temáticas em comum, nomeadamente a ideia do loft - que permite 
perceber de que forma essa alteração é possível e que está implícita na ideia das 
oficinas que, não tendo como principal função a habitação permanente, admite-se 
que poderiam funcionar como tal pelas possibilidades criadas pelos balneários 
e cozinhas. Também a alteração de fachada é comum a estas fases, tema que 
se baseia sobretudo nas obras de requalificação de Lacaton & Vassal. Assim, a 
segunda fase será composta pelo programa cultural (bar, galeria de exposição, 
estúdio de gravação, biblioteca, sala polivalente para espetáculos, sala polivalente 
de apoio à biblioteca e salas audio-visuais). Esta fase é desenhada mais a partir 
do contexto, onde por exemplo, verificando-se a falta de um museu, se pensou 
poder-se vir a realizar um aqui, com exposições relacionadas com a cultura e 
identidade deste lugar, como é o caso da ideia para o museu do sapateiro e do 
cuteleiro, retirada de uma das informações recolhidas na parte 3. O estúdio de 
gravação, surge também do contexto, mas também da necessidade observada, 

Faseamento
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The Invisible Sandwich. Cedric Price.  05.  
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ao chegar aqui através de um outro estúdio, recentemente criado num velho loft  
industrial da vila e com o qual o autor teve contacto. Interessa que esse estúdio tem 
dado resposta a um considerável número de jovens músicos com a necessidade 
de aprendizagem e de dispositivos que a possibilitem, acreditando-se que, da 
implementação de melhores condições a essa actividade neste objecto, a gerência 
desse estúdio mudar-se-ia para aqui. Por fim, a terceira fase corresponderia aos 
restantes pisos, sendo constituída por dois tipos de habitação (alternativos). A 
habitação alternativa dos pisos 4 e 5, composta por doze estúdios ou oficinas (para 
artistas, artesões ou simples habitantes) de 60 m2 cada uma, sendo apoiadas por 
cozinhas comunitárias e balneários. E a habitação temporária dos pisos 7 e 8, 
onde se organiza uma residência (que poderia ser um lar, por tal ter surgido de 
uma entrevista) imaginada para os visitantes (turistas), por não existir nenhum 
outro sítio para esse efeito no centro vila. Essa residência seria composta por três 
camaratas (de doze a oito pessoas, se com beliches, de seis a quatro, com camas 
individuais) e seis quartos duplos ou individuais, podendo a residência no seu 
total abranger uma quantidade máxima estimada de 40 pessoas. 
 A ordem deste faseamento relaciona-se com a ordem lógica de 
ir arranjando piso a piso, desde o chão até à cobertura, porém admite-se a 
susceptibilidade deste plano a alterações. Por exemplo, a necessidade de uma 
residência poderá ser prioritária à de uma biblioteca, equipamento que já existe 
nesta circunstância, ainda que servindo maioritariamente a escola secundária. 
Da mesma forma, talvez o arranjo do terraço público possa ser prioridade 
relativamente às oficinas, pela menor complexidade que implica e por se 
pretender ofecerer a possibilidade de mirada a todos.
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Desenho para a praça Saens Peña, Rio de Janeiro (referência no desenho dos pisos).  Roberto Burle-Marx.1948.  06.  
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 A origem da arquitectura não está na caverna ou na mítica 'Casa de 
Adão no Paraíso': antes de transformar o esteio em coluna, a cobertura em coluna, 
a cobertura em tímpano, antes de pôr pedra sobre pedra, o homem pôs a pedra 
sobre a terra para reconhecer o lugar desconhecido, para medi-lo e modificá-lo.1

 Poder-se-ia dizer então que o primeiro gesto da arquitectura é o 
assentamento do piso. Sem piso e sem gravidade o espaço perderia o seu sentido 
pois a força de acção-reacção (provocada pela gravidade) entre o corpo e o chão é o 
que torna a vida possível da forma que a conhecemos. Esta ressalva ganha relevância, 
pois muitas vezes o desenho do chão é esquecido ou deixado para segundo plano. 
Todavia, esse desenho parece sobrepôr-se em importância ao das paredes e tectos 
ou cobertura, porque, uma vez que ele existe, nasce a primeira função do espaço 
adaptado ao ser humano, o caminhar. E neste caso concreto isso evidencia-se, ao 
ter o chão do piso subterrâneo possibilitado um uso inesperado. Nesse sentido, 
considera-se o chão (ligeiramente) mais importante que as outras dimensões, tendo 
por isso sido considerado como  primeiro aspecto da proposta a ser apresentado, 
mas também por estar relacionado (ou contido) na proposta do skatepark.
 A partir do momento em que o espaço é praticável, sem mais nen-
huma função, poderá ser espaço estaminal. Este conceito nasce da junção das 
ideias de 'célula estaminal', das células que se encontram nos fetos e placentas 
humanas, e que pela sua fase de desenvolvimento não apresantam uma função 
ainda, com a ideia dos espaços referidos a propósito do loft e na obra de Lac-
aton & Vassal, espaços sem função, aos quais se propõe aqui a designação de 
'espaço estaminal' - espaço desprovido de função e que, portanto, está aberto 
à apropriação. A ideia de célula estaminal, que se estuda pela relação que 
poderá ter no tratamento de doenças como o cancro, através da regeneração 
de tecidos possibilitada pela sua não-especialização, servirá para colocar a 
questão sobre se esse 'espaço estaminal', à semelhança da célula, poderá ou 
não ser resposta ao tratamento de problemas e regeneração de tecidos urbanos 
nas cidades em geral. Pelos exemplos que serão abordados compreender-se-á 
que o espaço em aberto, no que toca à sua função (ou seja, 'espaço estaminal'), 
tem a capacidade de adquirir, mais ou menos, protagonismo, dependendo da 
situação onde se insere. Se adquire mais, ou menos significância, ou se é ou 
não solução a problemas, tal só poderá ser respondido através da circunstância 
e do decorrer do tempo que possibilitará essa análise. Conclui-se apenas que 
pensar o espaço, como veremos através dos vários exemplos, não implica que 
se pense obrigatoriamente numa função (tendo o projecto aqui apresentado 
sido iniciado sem essa resposta, sobre o que viria a ser este objecto), e sendo 
também que, tal postura em relação à função, não se trata de negar um sentido 
para o espaço, mas de lhe possibilitar múltiplos sentidos.

1 . MENDES, Manuel, citando Fernando Távora. Op. cit. p.101

 4.2. 1ª Fase: Da Apropriação
        Espaço Público, Piso Subterrâneo, Piso Térreo e Piso Intermédio
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 4.2.1. Espaço Público e Skatepark: Continuidade e Significação

 Assim, esta trata-se talvez da fase mais importante (também porque é a 
única que tem um fenómeno real que a desencadeia, a apropriação), consistindo 
essencialmente no cuidado do piso, principalmente do piso térreo, uma vez 
que o piso de estacionamento já possui a condição essencial à sua função - o 
polimento do chão (micro-betão) -, faltando talvez apenas um melhoramento das 
condições à prática desse desporto, através da limpeza do lixo e da construção 
de mais equipamentos adaptados ao skate, do tipo rampa, half pipes ou rails, 
mas que devem estar a cargo dos praticantes, os verdadeiros especialistas no 
uso do skate e, consequentemente, no desenho de um skatepark.
 É proposto o desenho para um « possível » skatepark, elaborado 
com base num pequeno estudo da modalidade e em conversas com alguns 
praticantes, mas que se acredita depender acima de tudo da participação 
desses especialistas no terreno, tendo esta solução sido proposta como 
algo que se considera apenas ponto de partida à obra futura, e que, indo 
avante, sofrerá seus ajustes e modificações necessárias. Contudo poder-
se-ão enumerar algumas ideias que esta proposta sugere.
 O arranjo do piso passa sobretudo pela criação de rampas, o 
melhoramento da acessibilidade e da livre circulação já permitida pela 
construção, que tem já como qualidade positiva o piso térreo desobstruído. 
De seguida, o primeiro gesto significativo, trata-se da abertura na laje 
- junto da rua principal, a rua do Alto da Vila - e criação do respectivo 
acesso (por escadas) que pretende unificar ou fortalecer a relação entre 
o piso térreo e subterrâneo e tornando-os  maioritariamente públicos ao 
permitir-se o seu livre atravessamento. Pensou-se também em estender 
para fora do edifício o piso polido já existente no piso subterrâneo, visando 
o fortalecimento da continuidade (algo que também já se pretende com 
os outros gestos) do espaço dedicado ao skate - numa relação interior-
exterior sem barreiras - e que fortaleceria esse convite à passagem. 
 Outro aspecto que se pode realçar e que está contida no conjunto 
de acções que neste caso podem ser pensados pelo arquitecto - sobretudo 
a estipulação das zonas destinadas à pratica e o desenho das zonas que lhe 
são limiares - é  a rampa que liga o piso térreo ao piso -1, mas para a zona 
dos lotes não construídos (abrindo-se a possibilidade que estes ou outros 
possam ainda surgir). Essa rampa surgirá da continuidade de um caminho 
que atravessa o piso térreo do edifício e que seria acentuado pelo uso da 
cor (amarelo), culminando num ponto em que se pretende provocar o 
espectador, ao obrigar quem a atravessa a confrontar-se com a possibilidade  
da aprendizagem do skate - o fenómeno que se entende poder trazer algum 
significado ao espaço - ou, pelo contrário, permitir que o espectador siga o 
seu caminho livremente em direcção à Fonte da Senhora, sendo esse outro
 

[17]. Aquilo que se considera poder ser claramente 
definido pelo arquitecto num desenho deste tipo, 
não se trata tanto da representação dos percursos 
e do pensamento das manobras (função aqui 
atribuída aos próprios praticantes), mas sim da 
definição dos seus limites e do cuidado das zonas 
de contacto, ou de transição, entre esse espaço 
e os passeios e passagens para piões.
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07. Planta do Espaço Público. Desenho dos pisos e sugestão de l igação à fonte. Escala 1:500 159
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 10. Piso intermédio (Piso 0). Escala 1:500
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 Enquadramento existente. 11.  Nova rampa proposta e skatepark ao fundo. 12.

Proposta de skatepark na continuidade do piso subterrâneo. 13.
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significado forte que se pretende ir 'buscar'. De acordo com a ideia de que 
quando se constrói uma coisa não se pode meramente construir essa coisa em 
isolado, mas também reparar o mundo em torno2, o projecto pressupõe também 
possíveis acessos ao Parque de Jogos (campo de futebol do clube da terra) e 
sucessivamente ao vale e à Fonte da Senhora, o verdadeiro monumento desta 
terra com o qual o objecto estabelece uma relação priveligiada, justificando-se 
esta ligação também pelo tratamento dessa zona, uma encosta de difícil acesso. 
Tal ligação poderia ser feita através de escadas ou plataformas (que também 
possibilitassem a visão do campo) e de uma posssível snake run (fig. 13, 14 e 15) 
(ideia que surgiu do estudo da modalidade) e que se entende poder criar um 
significado forte, uma experiência única neste contexto, sendo por isso de referir.
 A tentativa de provocação, poderá estar também implícita no uso da 
cor, ideia que se sugere pelo potencial de gerar uma atracção nas pessoas e que se 
prende com um carácter didático, com o que se pode dotar este espaço - trans-
mitindo-se que qualquer pessoa poderá aprender, dependendo das condições 
para tal. Imaginou-se assim um espaço 'interactivo', de aprendizagem, quem 
sabe, uma 'escola de skate' (talvez apoiada pela sala polivalente do piso térreo 
ou pela loja do piso intermédio), devendo esta proposta ser vista apenas como 
um esboço ou um exemplo daquilo que poderá surgir melhor da imaginação 
de quem realmente deve ser o desenhador deste tipo de equipamento - o 
praticante de skate, aquele que melhor conhece os declives das rampas, suas 
proporções e que melhor domina a aceleração da gravidade. 

2 . ALEXANDER, Christopher. Op.cit. p.10

15. Snake run, Woodward park, Pennsylvania, EUA 

16. Vista aérea 

14. Snake run, North Vancouver, Canadá

17. Skatepark construído por skaters. Ponte 
de Lima, Viana do Castelo.
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Factoría Joven, Mérida, Selgascano, 2011. 18.

Perfis e plantas de muros. Selgascano, 2011. 19.

20 m
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   Importa ainda referir um importante modelo em que se basearam 
os desenhos apresentados, o skatepark implementado pela dupla de arquitectos 
espanhola SelgasCano, no seu reconhecido projecto para a Factory Merida 
que serviu como referência, não só para o desenho dos equipamentos, como 
também às intenções que anteriormente se propõem. Numa breve análise desse 
projecto, é curioso perceber como a Factoría Joven, como também é designada, 
foi implantada numa zona de periferia semi-industrial e em risco de desertifi-
cação, e de que forma - dentro de uma iniciativa com vários colectivos juvenis, 
com vista a criar um ponto de encontro, um centro de actividades e desportos 
diversos - conseguiu revitalizar uma zona de cidade 'adormecida' no que toca à 
recreacção e ao lazer, semelhantemente à situação do projecto a ser apresentado.
 

 Se tivesse de resumir a sua arquitectura, ela tenta criar um 
evento [...] a arquitectura de Selgascano tem um sentido de movimento, 
como se estivesse prestes a sair do sítio. Aspira à liberdade de passar além 
do seu sítio.3

 Inserindo-se num zona urbana de carácter instável, de rápida e 
imprevisível mutação, a Factory Joven pretende criar um foco de intensidade 
e permanência, através da criação de um acontecimento, tornando-se por 
consequência num lugar de encontro para jovens. É nesse sentido que se 

3 . NISHIZAWA, R. in El Croquis nº171, 2013, p.23

20. Forma em ti jela ou bowl no skatepark da Factoría Joven. Selgascano, 2011. 
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21. Desenhos de estudo. Perf is transversais ao skatepark. 22. 

Perf is longitudinais. 23. 
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poderá designar este tipo de arquitectura, como 'arquitectura-evento', aquela 
que propõe certo tipo de acontecimento que tem como efeito a intensificação 
e o aumento da duração da experiência que se reflecte na duração da per-
manência no lugar.

 Não sabemos que tipo de filtro será aplicado a iniciativas 
futuras, mas no nosso designado papel de arquitectos, o objectivo era 
evitar de todo qualquer tipo de filtro. O edifício é, portanto, concebido 
como uma grande cobertura, aberto a toda a cidade, disposto a receber 
qualquer pessoa que precise de abrigo aqui.4

 
 Compreende-se ainda a referência a este projecto como exemplo 
de um conjunto de funções que se relacionam facilmente com o skate e que 
poderão ser copiadas se as pessoas deste sítio assim o entenderem. Por essa 
razão, o seu registo poderá ser relevante na futura definição do objecto de 
estudo: skatepark, parede de escalada, internet de banda larga, modding, 
tuning, modelagem, graffiti, artistas de rua, teatro de rua, corda bamba, circo, 
vídeo-arte, música eletrónica, acrobacia, artes cénicas, manga, parkour, artes 
audiovisuais, dança contemporânea, funk e dança hip-hop, salão de dança e 
performances de arte corporal contemporânea) são actividades estabelecidas 
pelo grupo Factory, que, consequentemente, terão acesso à Factory Mérida5. 

 

 

4.  CANO, L., SELGAS, J. in El Croquis nº171, 2013, p.159

5 . Ibid.



168

G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n

G
S

E
d
u
c
a
tio

n
a
lV

e
rs

io
n

24. Planta do piso térreo. Escala 1:500. 

25. Planta do piso intermédio. Escala 1:500.  
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 4.2.2. Espaços de Chegada: Entradas, Loja e Recepção

 No desenho da entrada, admite-se alguma dificuldade na criação 
de um átrio que fortalecesse esse momento. O projecto anterior propunha 
envidraçados na continuação da fachada, que pressupunham o encerramento 
de uma área maior e assim mais espaço para um átrio pelo  encerramento das 
galerias existentes. Contudo, a execução desse plano levaria à perda de outros 
aspectos que se decidiu que prevalecessem, nomeadamente o livre atravessa-
mento por baixo do edifício, em direcçao ao skatepark e fonte, assim como 
de uma nova abordagem que se pretendeu para os espaço encerrados do piso 
térreo, recuando-os, com o intuito de oferecer as galerias cobertas à rua. Como 
alternativa a essa lacuna, colocou-se a hipótese de tal àtrio ocorrer no exterior 
através da valorização do espaço que antecede a entrada. Para esse efeito são 
propostas algumas aberturas de lage (apenas entre os módulos da estrutura 
devido à impossibilidade de demolir vigas e pilares, o que comprometeria o 
resto da construção) nesse espaço que separa os blocos 1 e 2, mas que também 
poderá uni-los, sendo essa a intenção deste gesto. Pretende-se fortalecer este 
ponto e torná-lo um espaço de confluência, à semelhança desse espaço na Faup 
(referência inegável pela constante relação do autor com ela) onde todos os 
percursos parecem convergir. Da mesma forma, neste ponto culminam alguns 
dos percursos traçados. Assim, para responder à função do átrio como espaço 
abrigado, de estar ou de espera, este é complementado pela existência de uma 
sala polivalente, que poderá ser usada também para reuniões, palestras, con-
ferências ou ainda, ligando-se ao desporto e servindo de apoio à tal 'escola de 
skate ou funcionando como um pequeno ginásio. Se esses usos se verificarem, 
existe ainda um pequeno espaço após a entrada, destinado ao porteiro ou se-
gurança, que poderá funcionar também como pequeno àtrio e onde também 
é proposta uma pequena abertura de lage, visando fortalecer esse momento. 
 Outra importante referência que importa mencionar é o MASP de 
Lina Bo Bardi por ser uma obra (quase) completamente levantada do chão, 
pelo grande vão (74 m) que a caracteriza, e que, ao ser implantada num 
belvedere (miradouro), oferece a vista desse sítio ao público, possibilitando 
o seu atravessamento por baixo. Com a mesma intenção, mas de forma 
diferente, até porque se trata aqui de uma escala menor e de um objecto 
com muitos mais pilares na sua constituição, o mesmo foi pretendido com 
o objecto de estudo, ao inserir-se igualmente numa zona privilegiada, com 
um bom alcance visual, mesmo ao nível do piso térreo (pelo menos para 
oeste). Assim, faria sentido essa permeabilidade, para que qualquer pessoa 
possa viver este espaço que, semelhantemente ao do MASP por se tratar de 
um espaço coberto e aberto ao público, se entende que poderá porporcionar 
também a ocorrência de pequenas feiras ou mercados no espaço em questão.
 Relativamente ao piso intermédio, que pertencerá ao piso 0, mas a 

26. Espaço de confluência na Faculdade de 
Arquitectura do Porto. Álvaro Siza, 1996.

27. Museu de Arte de São Paulo. Lina Bo 
Bardi, 1968.
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28. Átrio e galeria exterior antes da intervenção. 29. Átrio e galeria exterior após a intervenção.

Corte pela loja, àtr io e entrada e transformação. Escala 1:200. 30. 
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uma cota mais elevada, entende-se que poderá funcionar como uma entrada 
alternativa, por já existir uma escada exterior que lhe dá acesso a partir da 
rua, sendo a entrada inferior dedicada a serviços ou, em caso disso, a pessoas 
de mobilidade reduzida. Nesse sentido, este foi também pensado como um 
piso de entrada, no qual se pensou poder existir uma recepção, secretaria ou 
algum tipo de gabinete administrativo, e de uma possível loja em contacto com 
a tal zona de átrio exterior que, pela abertura de laje nesse sítio, possuiria um 
pé direito duplo. Na verdade, é de se referir que todos estes espaços junto do 
piso térreo poderão também todos eles ser lojas, conforme a vontade de quem 
vier a usar o espaço, visto que o projecto anterior os havia pensado já como 
tal e também por se assemelharem formalmente ao verdadeiro significado da 
palavra loja, proveniente do italiano, loggia.
 Por fim, em relação a esta primeira fase, é de realçar que, para além 
dos vários novos dispositivos a implementar - estruturas em aço ou alumínio 
para janelas, portas, cortinas de vidro ou policarbonato, assim como os vários 
pavimentos onde se pretende o predomínio no uso do calcário por ser uma 
matéria-prima da região (pelo menos no exteior) -, a única transformação   
proposta a aplicar sob o existente será a demolição da parede e laje assinaladas a 
amarelo no corte da figura 28. Assim sendo, esse trata-se do aspecto que está na 
base da distinção entre a primeira e as restantes fases do projecto (que poderão ser 
mais que duas como é proposto), sendo que a primeira fase quase não pressupõe 
a demolição, enquanto que as restantes apresentam um abordagem radical no 
que toca a demolição de paredes interiores não-estruturais e fachada.

[17]. Loggia é o termo usado em arqui-
tectura para designar uma galeria coberta 
e vazada para um exterior, geralmente 
constituída por arcadas e/ou colunatas.
in dicionárioinformal.com.
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 Até este ponto, pelos motivos já mencionados, acredita-se que a 
proposta apresentada se justifica e adquire um sentido real, porque nasce de uma 
necessidade observável - a apropriação -, tendo sido desenhada a partir disso e 
não se tratando portanto de um mero desejo do seu autor. Porém, a partir deste 
ponto será de admitir uma certa insegurança relativamente à necessidade da 
transformação drástica aqui proposta, uma vez que tal poderá implicar custos 
desnecessários e também porque essa atitude é um pouco contraditória com a ideia 
que está, de forma geral, na base deste trabalho, i.e., a defesa da não-demolição 
e a promoção de uma ideia de combate ao desperdício e à irracionalidade do 
negócio (da demolição e não só), propondo-se, pelo contrário, a valorização 
dos restos e 'sobras', dos objectos rejeitados pela sociedade.
 Não obstante, por este se tratar de um trabalho de pesquisa e investigação, 
acabou por adquirir um certo carácter experimental e um rumo onde o autor 
se interessou por perceber até que ponto um tipo (arquitectónico) poderia 
ser descontruído, sem contudo desvalorizar o novo tipo. Dito de outro modo, 
o projecto que a partir daqui se realiza pretende averiguar se a adequação de 
uma nova função a uma estutura inicialmente destinada a um outro fim, não 
invalida ou prejudica essa nova função, relativamente a outras do mesmo 
tipo, tratando-se este projecto, fundamentalmente, de um estudo sobre a 
interdependência entre forma e função, apontando-se, mais concretamente, 
uma certa independência das qualidades do espaço - das funções - relativamente 
aos sistemas que o suportam, i.e., das suas estruturas - da forma.
 Antes da apresentação da proposta a que se chegou para os 
pisos superiores, importa mencionar que, na procura de um programa 
que pudesse funcionar dentro desta forma e numa relação harmoniosa 
com a circunstância onde se insere, foram estudadas várias estratégias de 
ocupação do espaço que poderão julgar-se como interferências à explicação 
do projecto, mas que importa mencionar pela influência que tiveram sobre 
ele, constituindo-se como importantes referências.

4.3.  2ª fase: Entre a Demolição e a Requalificação
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4.3.1. Interferências: Estratégias de ocupação do espaço

 O termo 'ocupação' tem, de início, um significado pré-
científico e pode designar: realizar alguma coisa, cumprir, 'levar a 
cabo'. Mas a expressão ocupar-se de alguma coisa pode significar 
também 'arranjar alguma coisa'.6

 O tema da apropriação não surge somente para sustentar a definição 
programática aqui sugerida nos pisos inferiores, isto é, o desenho de um skatepark, 
como também interessará como tema de desenho dos restantes espaços - numa 
tentativa de criar espaços prontos a apropriar, a serem habitados consoante o 
gosto de cada indivíduo. Para isso propõem-se espaços amplos, permeáveis, 
e que ofereçam várias hipóteses, quer por tentar não impôr restrições ao seu 
ocupante, quer pela diversidade de situações criadas.
 No entanto, uma das críticas a esta postura do ‘permitir a apropriação’, 
é que, facilmente pode ocorrer uma situação, onde o ocupante não têm 
possibilidades de terminar o espaço, de o personalizar. É certo que a quantidade 
de espaço habitado tem a sua importância, mas não se pode neglicenciar que 
o espaço se define também através da actividade que exercemos nele, através 
do trabalho, que também se pratica ao habitar. Essa ‘força’, que exercemos 
para viver, é cada vez mais dependente da máquina - seja ela equipamento 
doméstico,  ou equipamento hi-tec - e, inegavelmente, ela está cada vez mais 
presente (porque facilita) no nosso quotidiano: vamos de carro para o trabalho, 
trabalhamos no computador, ouvimos música no ipod. Em casa: cozinhamos no 
fogão, assistimos televisão, usamos o wifi. A ‘máquina' aqui referida metaforiza 
o que é tecnológico - que pressupõe a ideia de progresso, de avanço e/ou 
evolução, - podendo ser vista como catalisadora constante da forma como 
lidamos com o mundo e com os outros. No fundo, trata-se de perguntar pelo 
sentido do espaço: não adianta haver muito espaço, se não há equipamento 
que o potencie. Eco resume esta questão como sendo o problema de uma 
dialética entre 'forma' e 'abertura': isto é, definir os limites dentro dos quais uma 
obra pode lograr o máximo de ambiguidade e depender da intervenção activa 
do consumidor, sem contudo deixar de ser 'obra'. Entendendo-se por "obra" 
um objeto dotado de propriedades estruturais definidas, que permitam, mas 
coordenem, o revezamento das interpretações, o deslocar-se das perspectivas7.
  

6. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Editora Vozes: Rio de Janeiro, 2005 [ed.original: 1927], p.95

7 . ECO, Umberto. Op. cit. pp.22, 23.



176

Células para armazenamento de blocos t ipográficos. 31.

34. Planta da Vi l la Rotonda de Andrea Palladio.

32. Planta da Minus-K house, 
KUU Architects, 2011.

33. Planta do escr i tór io dos TED'Arquitectes, 
de planta semelhante à V i l la Rotonda.

Plantas de 'casas' de compartimentos iguais. 32, 33.

35. Minus-k house, KUU Architects, 2011. 36. Escritório dos TED'Arquitectes, 2012.
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 Consideremos a proposta de Ignasio Paricio e Xavier Sust para uma 
forma de definir a casa flexível recorrendo a uma comparação que opõe por 
exemplo uma caixa de cigarros a um estojo de compasso. A ideia seria mostrar 
que enquanto na caixa de cigarros se podem colocar todos os instrumentos 
da caixa do compasso e mais alguns, pelo contrário, no estojo só cabem esses 
instrumentos e nada mais. A comparação é muito simples e serve para explicar 
a questão da polivalência, que se relaciona directamente com a quantidade de 
espaço disponível. Quanto mais espaço existe, mais qualidades permite.
 Para explicarem o seu conceito da 'casa de habitações iguais', recorrem 
a um outro exemplo, o das caixas que se usavam nas antigas tipográficas para 
guardar blocos de impressão: basicamente, caixas de caixas que tendem a ser 
iguais entre elas. De forma semelhante, as plantas de casas com compartimentos 
iguais representam uma forma de entender a habitação que, ao reduzir a sua 
forma a uma expressão tão simples e repetitiva, põe nas mão de quem as habita 
a iniciativa de lhes dar sentido. 

 Quando desenhamos uma casa a partir desta ideia procuramos 
desenhar uma espaço neutral onde se podem encaixar as coisas e os 
acontecimentos. Pelo contrário, quando desenhamos um 'organismo', uma 
figura recorrentemente usada pela arquitectura moderna para referir-se 
à casa funcional, definimos de alguma maneira algo parecido à beleza, 
os orgãos e as extremidades, os ossos e a pele, e acabamos por fazer algo 
que actua, quase sempre, numa só direcção, isto é, que se pode usar de 
uma só maneira devido à sua hierarquia. Uma casa não é exactamente 
um 'organismo' e provavelmente tampouco é uma máquina, mas bem 
que é uma ferramenta e comporta-se da forma que a usarmos.8

 Talvez uma das razões por que mais interessam hoje estas casas é porque 
representam algo alternativo ao que uns anos atrás supuseram os lofts, assim 
como, a ideia de um espaço contínuo que pode ser convertido numa vivenda ou 
noutra coisa qualquer. Todavia, é de referir que, na verdade, esta   não se trata de 
uma ideia assim tão recente, uma vez que remonta, pelo menos,  ao ano de 1592, 
data da construção da Villa Rotonda, onde Palladio já havia demonstrado este 
pensamento, que continua a ter a sua influência na arquitectura contemporânea, 
como se podem observar nos exemplos das  figuras 32 e 33.

8. MONTEYS, Xavier; PARICIO, Ignasio. La casa de habitaciones iguales, in Quaderns d’ar-
quitectura i urbanisme, 2013, nº265, pp. 42-45.

4.3.1.1. Casa de habitaciones iguales
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37. O The Factory, antes da aplicação do alumínio.

38. Após a apl icação do alumínio.

37, 38. Andy Warhol no famoso sofá, no The factory.

39. Ambiente festivo no The Factory.
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 4.3.1.2. Loft

  Os lofts surgiram como armazéns de fábricas ou atelieres onde 
eram as máquinas que determinavam sua razão de ser. As máquinas, e não os 
pilares - ao contrário do que possamos pensar - são o que dá sentido ao espaço 
e deixam uma espécie de ‘pegada’ invisível ao seu redor9. As máquinas, sejam 
máquinas de dobra e corte de calçado, lixadeiras de cutelaria, teares, tornos 
ou estampadoras, emanam uma espécie de aura e por vezes nem necessitam 
de paredes que as separem umas das outras. Este tipo de espaço em aberto, 
que se trata de uma ideia associada à de 'oficina', 'atelier' ou 'estúdio' , mudou 
a maneira de entender a casa e familiarizou-se com um tipo de flexibilidade. 
As casas de habitações iguais, com a sua divisão do espaço mediante muros, 
supõem uma concepção distinta, talvez oposta, mas que acrescenta como que 
uma variante de polivalência ou multifuncionalidade do espaço. 
 Iñaki Abalos dedica um capítulo de seu livro A boa vida, a Andy War-
hol, para nos descrever a ideia de habitar um loft e de que forma essa ideia nos 
poderá ajudar a pensar o espaço. O que se retira da ideia de loft e da análise do 
habitar de Warhol é o entendimento dessa ideia como representação de uma 
nova forma de habitar, que coloca em causa a rigidez da função em relação à 
forma, permitindo questionar até que ponto a forma se pode dedesvincular da 
função. A popularização do loft deve-se a Warhol por ter sido o responsável 
pela apropriação de um desses espaços industriais neutros, apelidado the Factory, 
que se estabeleceu como uma comuna produtiva10 liderada pelo próprio, dando 
brilho e forma a um estilo de vida diferente do que era comum para a época. 

 A comuna, porém, assim como a solidão ou a família, não é apenas 
uma organização social determinada: é uma forma de habitar, de pensar e de 
construir o espaço privado, com claras derivações e implicações arquitectónicas, 
que é o que nos interessa na ideia de loft.11

 Esta atitude consistia no esquecimento da correcção, daquilo que 
é estipulado pela sociedade, e da família, que ideologicamente suporta essa 
correcção, em prol de estender livremente a criatividade ao domínio da intim-
idade. Sustentada pela junção dos pensamentos de Freud e de Marx, originou 
um lugar que se instituiu como uma casa aberta, intensamente frequentada, que 
era ao mesmo tempo lugar da festa e do trabalho - ou do trabalho como festa. 
O the factory, nome dado em função da quantidade de quadros e filmes que 
ali se produzia, situava-se previligiadamente em Manhattan, a curta distância 

9 . ÁBALOS, Iñaki. Wharol at the factory: das comunidades freudiano-marxistas ao loft nova-iorquino. in A 
boa vida: visita guiada às casas da modernidade, Gustavo Gili: Barcelona, 2003 [ed. original 2001], p. 117 

10 . Ibid.

11.  Ibid.

[18]. A origem da palavra  loft, remonta ao séc.
XIII, da expressão hayloft, referente ao depósito 
de feno situado em mezanine de celeiros, sendo 
também usado como alojamento de empregados 
em quintas. Tem origem do inglês médio lofte (que 
significa: ar, céu, região elevada), por sua vez, 
de origem da língua nórdica antiga, lopt (recinto 
superior, ático, região do céu). in 
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46. Andy Wharol na escada de incêncio do The Factory.

42. Segmento do f i lme The Sleeper. Woddy Allen, 1973.

40. Segmento do f i lme Mon Oncle. Jacques Tati, 1958.

45.

41. Villa Arpel, cenário do fi lme Mon Oncle.

43. Sleeper House, no Colorado. do arquitecto Charleas Deaton, 1967.

44, 45. Segmentos do fi lme The Sleeper, de Woody Allen

43.

44.

41.
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da Grand Central Station. Tinha cerca de quinze metros por trinta e janelas 
ao longo de toda a sua fachada sul, voltada para a rua. A decoração, ficou 
a cargo de William Linich Jr., mais conhecido por Billy Name, que decidiu 
cobrir todo os espaços de prateado, dotando assim o espaço de um ambiente 
algo futurista, lembrando o interior das casas modernas que serviam de tela 
de fundo para filmes da época como o The Sleeper, de Woddy Allen, ou Mon 
Oncle de Jacques Tati, a segunda referenciada noutro capítulo de A boa vida. 
Quer forrando com papel de alumínio, quer pintando com tinta prateada quase 
tudo o resto: mesas, cadeiras, a copiadora, os manequins desmembrados e o 
telefone, muitos desses objectos encontrados no lixo, destacando-se o uso de 
materiais baratos na decoração. Linich foi também o responsável por trazer o 
mítico sofá que encontrou na rua e que se converteu não só num importante 
elemento da decoração mas também de um dos 23 dos filmes ali produzidos.

 A localização era estupenda: rua 47 com a Terceira Avenida. 
Víamos sempre as manifestações em direcção às Nações Unidas. O papa 
passou pela 47 uma vez quando ia a São Patrício, Kruschev também. 
A rua era muito boa, e larga. Muita gente famosa começou a aparecer 
na oficina, por curiosidade, acho. Era uma festa sem fim: Kerouac, 
Ginsberg, Fonda e Hopper, Barnett Newman, Judy Garland, os Rolling 
Stones. O Velvet Underground começou a ensaiar ali mesmo, um pouco 
antes de fazermos apresentações juntos, ao vivo e transmitidas, e de 
iniciarmos nossa tour em 1963. Era como se tudo estivesse a começar 
ali. A contracultura, a subcultura, o pop, os superstars, as drogas, as 
luzes, as discotecas, tudo o que estava na ‘crista da onda’ provavelmente 
começou nesse momento. Havia sempre uma festa nalgum lugar: se 
não fosse num autocarro ou num barco, era na estátua da Liberdade.12

2. WARHOL, Andy. citado por Iñaki Ábalos. Idem. p. 118 
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49.

50. Sala de ensaio.

48.

47. Notícia do jornal Região de Cister, Novembro de 2016.

48, 49. Vistas do interior da régie.
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 Warhol produziu o ponto mais alto de uma ideia anarquizante 
do habitar, destinada a um futuro imprevisível tanto em função da 
capacidade da claudicante família para perpetuar-se a si mesma, 
quanto do crescimento e do prestígio da solidão como forma voluntária 
e alternativa de vida, conferindo ao loft o prestígio de um arquétipo que 
condensa, em si, os distintos carismas progressistas e contestadodores 
da tradição comunal e do ambiente underground dos anos sessenta.13

 Coincidentemente, esta ideia de loft, chegou ao autor um pouco antes 
da realização deste trabalho, através do 'Aquário', um estúdio de música que 
nasceu da ideia de um jovem beneditense (um amigo) em transformar um 
espaço do tipo armazém, ao conferir-lhe as condições necessárias ao ensaio e 
composição de música, constituindo um exemplo real da vivência de um espaço, 
minimamente semelhante ao que foi o the factory,  mas numa escala muito menor 
em comparação com a da cidade de Nova Iorque. O nome 'Aquário', também à 
semelhança do the factory, surge da ideia de maturação e produção de algo, de 
trabalho artístico (neste caso mais direccionado à música), mas que na procura 
desse espaço para uma produção e funcionamento constante, acaba por ganhar 
algum do mesmo caráter habitacional: há sempre bastante movimento de pessoas, 
quer de jovens aprendizes que aí têm aulas de instrumentos, quer de jovens que 
apenas praticam música. Muitas vezes as pessoas simplesmente se reunem por 
ali com a realização de jantar (não há cozinha, mas há frigorífico, congelador e 
micro-ondas), o que envolve alguma festividade que resulta por vezes em pessoas 
a pernoitar nos vários sofás e colchões com que o espaço foi apetrechado. 
 É claro que na Benedita decorrem obviamente menos acontecimentos 
por se tratar de um sítio de muito menor escala. No entanto, para a escala da 
freguesia de Benedita, onde se localiza este estúdio, a quantidade dos diferentes 
usuários ou habitantes deste espaço, assim como a  frequência da actividade que 
aí se verifica, é tida como considerável.  O que evidencia a existência da prática 
de algumas actividades que, pelo conhecimento do autor deste caso  específico, 
foram transportadas para o projecto, sendo a principal, o desenho de um estúdio 
de gravação à semelhança do que é o 'Aquário'. Ainda semelhantemente, trata-se 
de um espaço industrial sem uso, que pela quantidade de área e volume disponível 
propicia vários acontecimentos , ou seja, permite alguma flexibilidade. Neste 
caso o espaço nasce num velho armazém de uma fábrica de serigrafia.
 A pertinência da referência a este espaço surge da maior relevância que lhe 
confere a experiência pessoal, pelo contacto do autor com este caso, servindo assim 
como exemplo em justaposição com o the Factory, pela sua semelhança com o loft 

13 . Ibid. 

4.3.1.3. Estúdio  (Aquário)
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de Andy Warhol -  a que se chega somente pela leitura e visualição de fotografias.
 De modo a entender como se gerou esta forma de vida e quais a suas 
referências, Ábalos explica que o surgimento da comuna está ligado a novas formas 
de organização social que começaram a aparecer no início do séc. XIX, vários 
movimentos ideológicos díspares na proposição de formas de vida comunais: 
grupos que, sem relações de parentesco, decidem livremente compartilhar um 
espaço comum. Interessa que esta forma de viver é sustentada por um pensamento 
freudiano-marxista, uma vez que o trabalho intelectual de ambos tem um grande 
peso no questionamento do sujeito tradicional e das suas formas de habitar. Para 
Marx, a liberdade decorre de uma transformação das forças de produção, i.e., 
o sujeito marxista não se liberta ou desenvolve senão no interior de um grupo, 
da classe social que o molda, necessitando da sociedade para tal. 

 Marx desconstrói o mito filosófico do homem dotado de plena 
individualidade e liberdade de pensamento, inserindo-o em grupos sociais, 
as classes, determinados pelas relações de produção. [...] O homem não 
cria, nem é o que imagina ser. Ele é o resultado do conjunto das condições 
materiais de produção e das relações sociais: somente através da luta 
social poderá adquirir, no decorrer dessa história cujo curso confunde-se 
com o da libertação, sua dignidade como homem livre.14

 Interessa em Marx, a comuna como a consequência lógica de uma 
compreensão revolucionária da sociedade - o materialismo marxista - que 
demanda uma acção colectiva radical em que o homem se produz sobre 
sua exterioridade, fora de si mesmo. Por outro lado, Freud mostra a radical 
excentricidade do eu sobre si mesmo, invertendo o olhar de Marx num olhar 
introspectivo, dirigido ao interior, e que se realiza através de uma visita 
ao passado e ao inconsciente. O homem freudiano adquire sua liberdade 
(sempre relativa, pois a liberdade absoluta não existe nesta perspectiva) 
num processo individual de auto-conhecimento, no qual se identificam 
os mecanismos repressivos em que se baseia a educação e o processo de 
socialização através da família. Em que se aprende a conviver com o eu, 
reduzindo-se a neurose através da consciência do valor - a auto-estima - e 
dos desajustes nas relações com o mundo. O homem freudiano, não só 
não se realiza socialmente, como a estrutura da sua personalidade psíquica 
é fragmentada, não constituindo uma unidade. A unidade do homem é 
antes resultante de uma completa ambiguidade, dividido entre as relações 
de produção que o determinam socialmente, e ao mesmo tempo, tendo 
sua mente fragmentada por tendências inconciliáveis.
 William Reich foi o responsável por fundir estas duas disciplinas, 
materialismo e psicanálise, denunciando os limites de cada uma e a sua 

14 . Idem. p.119

51. Esquema explicativo da ideia de 
«personalidade fragmentada» de Freud.
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complementaridade ao propôr a comuna como um novo eixo social de aprendizagem 
capaz de conectar o mundo ao eu. A construção de um novo sujeito, o sujeito 
da modernidade, depende de transformações profundas no espaço privado e 
no espaço público, bem como nas relações e nos vínculos entre ambos. 
 

 Reich demonstrou como a repressão doméstica se relacionava 
com a repressão de forma geral, como a família seria o aparato que 
garantia a produção de indivíduos amedrontados, perfeitos para a 
perpetuação da ordem social: para ele, a família é o agente delegado 
da repressão, 'na medida em que assegura uma reprodução psicológica 
massiva do sistema económico da sociedade'15.

  Deste princípio surge o antiautoritarismo e o ensaio de formas não 
hierarquizadas de convivência em comunidade, de habitar. A dissolução de 
práticas autoritárias numa convivência produtiva e lúdica surge como um 
aprendizado de ordem prática. Johan Huizinga, em Homo ludens (1954) 
argumenta a favor da compreensão das relações humanas como uma busca 
regulada de diversão improdutiva - que dá cobertura aos movimentos de 
contracultura que surgem nessa altura. Apesar de Warhol ser algo cético e 
alheio a toda a ideologia teórica, o the factory ligava-se a esta complexa trama 
de intenções de construir uma espacialidade própria à comuna através do 
permanente ambiente de festa e trabalho criativo (pintura, cinema, música: 
arte) que ali se praticava - uma proposta de superação da arte através da 
sua realização na 'arte de viver'. Foi este espírito que animou a geração beat 
americana a ensaiar formas de convivência em comunidade, nomeadamente 
um certo tribalismo. Para eles a tribo era uma espécie de parentesco 
electivo, baseado na solidariedade, na hospitalidade, na simplicidade e na 
amizade frente a uma sociedade endurecida. Este fenómeno reproduziu-
se nos lofts de SoHo,  bairro de Manhattan, que passaram a ser objecto de 
desejo da elite, e que, em poucos anos, converteu essa identidade cultural 
transgressora na principal indústria da cidade de Nova Iorque, que por 
sua vez se tornou destino preferencial do turismo cultural internacional. 
Pelo menos, da contracultura que marcou uma época, podendo esta ser 
definida como o inverso da cultura estabelecida, encontrando seus aspectos 
mais distintivos no antiautoritarismo, na originalidade, na criatividade, na 
espontaneidade, no amor, no gosto e no prazer, no jogo e no trato directo, 
à imagem do espírito tribal e das comunas/favelas.

15 . REICH, William, citado por Iñaki Àbalos. Idem. p.121
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Favela do Cantagalo e desenho do autor, Rio de Janeiro, 2016. 52. 

Torre de David, edif ício inacabado que originou uma favela vert ical através da apropriação. Caracas, Venezuela. 53. 
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 Arquitectónicamente importa perceber o que faz do espaço apropriável. 
Apropriação está ligado com visibilidade, no sentido em que é preciso alguma 
atenção à cidade para descobrir que espaços estão desativados. O espaço apropriável, 
é neste caso o espaço que ninguém quer (nesse momento), mas que depois de 
apropriado e alterado ganha valor pelas potencialidades que se retiram dele, 
seja pela localização em centro histórico, seja pela a abertura à cidade - qualquer 
pessoa o pode visitar. Ao transportar a sua residência e oficina para áreas da 
cidade e edifícios abandonados pela dinâmica especulativa, o artista, homo ludens 
warholiano16, está a apropriar-se da cidade.  O mesmo princípio foi seguido pelas 
favelas e comunas da América do Sul que se apropriaram dos morros e locais 
de difícil construção, porém estratégicamente colocados em relação ao centros 
de maior interesse. Por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, ocorreu algo de 
semelhante ao fenómeno de SoHo, mas na versão favela. As favelas constituiem 
construções ilegais de pessoas da classe pobre, que procuravam subsistir através 
da proximidade a esses centros (históricos, turísticos, culturais). Encontraram 
os morros virgens para construir e lá fizeram as mais diversas construções, que 
muitas vezes desafiam as próprias leis da física. Porém, no seu conjunto, possui 
uma enorme beleza, seja por corresponder a métodos construtivos que parecem 
naturais e que se aproximam do natural das enconstas difíceis dos morros, seja 
porque, a nível de beleza, constituiem actualmente o verdadeiro património 
cultural e arquitectónico da cidade, começando por se tornar elas próprias num 
foco de atracção turística. O espaço resultante da apropriação caracteriza-se à 
primeira vista por alguma desordem, mas trata-se de uma desordem precisa, 
que se estende desde o espaço e seus usos imprevisíveis até ao tempo, desenhado 
pelo uso e necessidade. Não existindo programação, o loft pulsará em horários 
nunca estipulados, resultando o seu inverso, a improvisação.
 Entendido o nascimento da contracultura e das ideologias que a sus-
tentam importa investigar que qualidades, para além do preço, valores e ideais 
espaciais, proporcionaram este ‘morar’ em que resultou o loft nova-iorquino 
e como este serviu de referência a uma nova forma de pensar, construir e 
habitar. A ideia de loft favorece o trabalho criativo, individual ou colectivo, 
em relação a outros aspectos da vida individual como o conforto, o luxo, a 
ordem, ou a intimidade. Favorece a generalidade sob a individualidade, com 
o intuito de constituir um ambiente festivo, criativo e liberal. 

 O loft será, basicamente, uma casa-oficina, com uma grande 
superfície e um grande espaço interno, quase sempre alugada por preços 
muito baixos, instalada num galpão industrial ou num armazém - 
geralmente datados do final do séc. XIX e situados num local central 

16 . ÁBALOS, Iñaki. Idem, p.122

 4.3.1.4. Comuna/Favela
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economicamente decadente - no qual se fundem os âmbitos privado 
e do trabalho. [...] Poderá ser ocupado individual ou colectivamente, 
em função da capacidade económica, mas também dos interesses 
criativos ou do compromisso social dos seus residentes. Em todo o caso, 
a afirmação da ideia de loft [...] evidencia a pertinência desta forma de 
habitar a uma certa comunidade, assim como a pertinência de certos 
códigos sociais que começaram a surgir.17 

 O efeito comunal é das características mais evidentes, aspecto necessário 
à criação de ambientes criativos, onde há reunião, discussão e ao mesmo tempo 
descompromisso e festa. O the factory era uma nave rejeitada e reciclada, assim 
como os objectos com os quais se produziu a sua apropriação espacial, deduzindo-se 
assim, um procedimento artístico em que a criatividade se estende do trabalho à 
vida quotidiana. Daí, surge uma ideia de espaço baseada na descontextualização e na 
proliferação de objectos triviais desprezados pelo consumo, que, recontextualizados, 
adquirem um significado estético e também satírico em relação à vida quotidiana 
estabelecida e ao ciclo da produção-consumo capitalista.

 Sempre gostei de trabalhar com as sobras, de converter as 
sobras em coisas. Sempre achei que as coisas rejeitadas, e que todos 
pensam que não servem para nada, podem ser divertidas. É como 
um trabalho de reciclagem. Sempre achei que as sobras tinham muito 
humor. [...] Sou um rapaz da cidade. Nas grandes cidades, as coisas 
foram organizadas de tal forma, que se pode ir a um parque e se sentir 
num campo em miniatura, mas o campo não contém partes de cidade. 
Outra razão que me faz gostar mais da cidade do que do campo é que 
na cidade tudo é pensado para o trabalho, enquanto no campo tudo é 
pensado para o relaxe. Gosto mais de trabalhar, do que de descansar.18

 
 A cidade é o lugar em que o trabalho criativo é prazeroso e divertido 
- é o lugar da diversão. O habitante do loft vive no centro da cidade, apropria-
se dele, porque esta posição lhe dá tudo o que deseja, é o centro do cosmos 
existencial. Warhol deixa, pronta para o consumo elitista, uma concepção 
de espaço que traz consigo um completo modelo espacial que pode ser 
desenvolvido tanto no âmbito privado, quanto no público. O loft tornou-se, 
em poucos anos, o espaço doméstico dos privilegiados. 
 Frente à fragmentação que organiza o projeto funcional em âmbitos de 
maior ou menor privacidade, este modelo espacial reduz ao máximo o âmbito 
da privacidade, concebendo-o como uma sequela do autoritarismo e do modo 
burguês e familiar de vida. Apenas as camas e os vasos sanitários recebem algum 
tipo de encerramento. A casa será o lugar em que se aprende e se pratica o 

17 . Idem. p.124

18 . WARHOL, Andy, citado por Iñaki Ábalos. Idem. p. 127.
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antiautoritarismo. Toda a sua codificação em espaços fragmentados, dará lugar 
a uma exposição enfática da intimidade, que se pretende libertadora dos tabus 
sociais e sexuais. Não haverá hierarquias, nem distribuição, nem especialização 
espacial. A simplicidade do espaço neutro será o novo paradigma habitacional. 
Não haverá nele nenhuma outra qualidade que não o seu tamanho, o seu volume. 
 A apropriação revela-se assim uma técnica exemplar, que mostra como 
se coloca o habitante deste tipo de casa em relação ao ciclo produção-consumo. 
Poder-se-ia dizer que se trata de um parasita oportunista: vive à margem dos 
valores dominantes, mas vivendo deles, apropria-se dos seus resíduos e joga 
contra o ciclo consumista. Trata-se de uma atitude de valorização daquilo que 
é rejeitado, isto é, de uma reciclagem que tem uma estética associada, a que 
consiste numa domesticidade construída com objectos descontextualizados.
Estes resíduos reciclados tendem a não pertencer ao âmbito doméstico. O que 
é divertido e original, criativo, lúdico, é a incorporação de peças cujo o âmbito 
de aplicação é estranho à tradição da casa: fragmentos de automóveis, restos 
de bares, mobiliário urbano, de discotecas e clubes, de autocarros ou aviões, 
são agora o que melhor define o ambiente doméstico tribal. O que unifica 
este ambiente é o humor, a hilaridade que provoca a descontextualização, um 
humor que é o tom existencial dominante na casa, a consequência desejada 
do antiautoritarismo, do abandono da família em favor da tribo.

 O homem comunal prescinde da família e das essências, da 
fé no progresso e na natureza. Constitui-se como puro exterior sem 
finalidade edificante: sua meta é o jogo, a festa, a risada colectiva.19 

 Existe uma têndencia para pensar que a apropriação não permite um 
novo projecto em relação à transformação do espaço, mas trata-se do oposto. 
Há todo um trabalho técnico por trás. O the factory, assim como o aquário, 
demonstram isso. O projecto está em pegar na construção mais banal, mas com 
considerável área e volume, a um preço acessível, onde se pode operar com in-
strumentos de baixa determinação programática, ou seja, de baixas condições à 
sua operação. A evolução tecnológica veio permitir, por exemplo, que qualquer 
máquina se ligue numa tomada eléctrica, sendo que a electricidade por si só, é 
já uma condição mínima que oferece um grande leque de possibilidades, que é 
tão maior quanto maior for o volume do espaço disponível. Por mais banal que 
seja, o espaço pode ser transformado e apropriado. 

19 . Ibid.



190

Fig. 54-61. Plantas da Escola de Arquitectura 
de Nantes. Lacaton & Vassal, 2008. 
54. Plantas de cobertura. Cota +23.15
55. Entreplanta. Cota +19.45
56. Planta do segundo piso. Cota +16.21
57. Entreplanta. Cota +12.81
58. Planta do primeiro piso. Cota +9.57
59. Segunda entreplanta. Cota +4.71 
60. Primeira entreplanta. Cota +3.42
61. Planta do piso térreo. Cota +0.00

54. 55. 

57. 58. 56. 

60. 61. 59. 
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 4.3.1.5. Escola de Arquitectura de Nantes

 Através do loft foi mostrado um pensamento do espaço doméstico como 
algo que pode permanecer alheio a todas as determinações funcionais, como 
um espaço indeterminado com área generosa, em que alguns mínimos atributos 
domésticos permitirão um estilo de vida desregrado e liberador. Este é um tema 
que se observa na obra de Anne Lacaton e Jean Philipe Vassal, onde está sempre 
de algum modo presente esta ideia de disvinculação do espaço com a sua função 
e essa ideia de liberdade. Será escusado negar a importância que algumas das 
suas obras tiveram como referência para o desenvolvimento deste trabalho, sendo 
portanto essencial a sua compreensão no entendimento deste projecto.
 A sua arquitectura, marcada entre outros aspectos pelo já referido 
propósito social, economia de meios e por um entendimento crítico de sus-
tentabilidade, revela-se tão mais cativante, quão maior e mais profunda for a 
sua análise e respectiva compreensão. Para eles a extensão do espaço, dentro do 
possível, permite debilitar o vínculo imediato com as funções20, pois as actividades 
pré-determinadas tornam-se apenas parte do projecto. Trata-se de quase duplicar 
o espaço em torno dessas actividades, tornando cada espaço capaz de albergar 
sempre mais do que as actividades previstas, podendo essas passar como que para 
segundo plano, tornando-se menos influentes dentro do carácter do espaço que 
tem uma maior área e consequentemente uma maior abertura. Poderá parecer 
uma desvalorização do espaço subjectivo, em relação ao espaço objectivo, mas na 
realidade, como já se viu na expereiência do loft, trata-se valorizar a sujectividade 
do habitante, a ambiguidade, permitindo que essa se gere a si mesma dentro de 
um maior número de possibilidades. O projecto para a Escola de Arquitectura 
de Nantes é um bom exemplo sobre esta questão da fuga à função:

 Trata-se definir o espaço através das qualidades e tornar 
a sua relação com a funcionalidade mais livre. As funções podem 
ser desenvolvidas posteriormente, com mais interesse, entusiasmo, 
surpresas e possibilidades. [...] Para nós é muito mais interessante 
quebrar a ligação com a funcionalidade, mas tal não quer dizer que a 
ignoremos. Só torna possível que as actividades sejam menos limitadas 
ao libertá-las dos constrangimentos associados.21 

 Como projecto público as suas funções eram claramente específicas, 
havendo alguma necessecidade de compactuar com elas. Porém, o arranjo 
do espaço é feito de tal forma, que através da sua extensão - o abrangimento 
de toda a área de implantação disponível -, se cria espaço para indefinição: 
através da análise dos vários pisos, podemos constatar que aproximadamente 
metade da área praticável apresenta uma programação indeterminada. Os 

20 . Idem. p.129

21. VASSAL, Jean-Philipe. in El Croquis nº177/178 - Lacaton & Vassal, 1993-2015, Madrid, 2015, p.17

62. 

63. 

64. 

62, 63, 64. Diferentes usos do espaço 
apropriável.
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espaços programados conectam-se através de espaços amplos, não só em 
termos de área, mas também de volume, através do pé direito duplo (trata-
se da mesma questão que vimos no loft de Andy Warhol, em que o valor 
do espaço é medido, em grande parte, pela quantidade de metros cúbicos 
disponíveis). Algo conseguido através da estratificação. A escola é composta 
por três plataformas de betão (a 9, 16 e 23 metros), servidas por uma rampa 
exterior, de suave inclinação - que permite que cobertura seja espaço público. 
Entre as três plataformas desenvolve-se toda uma estrutura metálica que 
compõe os espaços programáticos, bem como os espaços intersticiais. Sem 
funções específicas, esses espaços (intersticiais) oferecem todo um novo leque 
de possibilidades complementando o programa da escola:

 A iniciativa dos estudantes, professores e visitantes nestes 
espaços, convertem-nos em foco de possíveis apropriações, eventos e 
programações. Em qualquer momento, é possível adapatar a escola a 
novas interveções e reconversões. Como uma ferramente pedagógica, 
o projecto questiona o programa e as práticas da escola, assim como 
as normas, as tecnologias e o processo de elaboração.22 

 A sua abertura é enorme, quer em termos de flexibilidade, relativamente 
ao uso, quer em termos de permeabilidade, de circulação e visual, relacionada 
também com a estratificação que permite que o piso térreo seja a camada 
comum a todos os usos da cidade. Na escola de Arquitectura de Nantes tudo 
começa dez metros acima do chão por essa razão23.

 O que está implícito num projecto baseado na estratificação 
não é a forma do edifício, ou do seu interior, mas a possibilidade de que 
camadas de qualidades espaciais heterogéneas possam ser justapostas, 
umas por cima das outras, de modo a gerar relações inesperadas.24 

 Outra característica interessante é a sua fachada translúcida que 
permite captar a radiação solar, procurando uma boa regulação climática 
interior. O sistema de painéis que correm pelo exterior (janelas-varanda), 
também permite uma rápida e fácil ventilção dos espaços em caso de calor. O 
que sucede é que os espaços intersticiais, não tão isolados como os interiores, 
que se desenvolvem nos espaços da estrutura metálica, adquirem um outro 
ambiente ou atmosfera, contribuindo para a variedade de espaços: há pelo menos 
o espaço interior, o espaço intermédio e o espaço exterior. Depois, consoante 
o objectivo de cada espaço ou do gosto do usuário, pode desenvolver-se todo 
um maior aparato, dentro de cada um desses espaços, com o uso de cortinas 
ou estores para controlar a luz, ou até mesmo o uso de plantas.

22 . Idem. p.179

23 . Idem.

24 . RIVKIN, Arnoldo. Idem. p.43

66. Janelas-varanda vistas do interior.  

65. Perf i l  de painel desl izante da 
fachada. Desenho de estudo do autor.
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 No sentido em que há um desvincular da função com o espaço, através 
da sua extensão, pelo sistema de alta capacidade que constitui este edifício, ao 
incorporar um sem número de possibilidades a Escola de Arquitectura é, de certa 
forma, semelhante ao seu primeiro projecto, de escala muito mais reduzida, a Casa 
Latapie. Aí, através da implementação de um jardim de inverno, a casa acabou por 
quase dobrar a sua área. da visualização das imagens do espaço já ocupado, podem 
observar-se vários objectos distintos nesse jardim de inverno, que indicam que 
esse espaço é usado das mais diversas maneiras, graças a uma possibilidade criada 
através da sua não especialização. A Casa Latapie, como primeiro projecto da dupla, 
demonstra também a sua preocupação, desde o inicio, na economia estrutural e dos 
materiais, de modo a transformar a diferença do orçamento em espaço habitável. 
A inspiração da estufa, o uso de estruturas semelhantes, e de materiais como o 
aço, fibrocimenteo e policarbonato reflectem essa ideia. Além,  própria ideia de 
jardim de inverno projectado como estufa também tem boas consequências a nível 
térmico, tornando-se numa espécie de impermeável da casa, que a protege e se 
adapta consoante as estações ou os estados de espírito dos ocupantes. Trata-se do 
primeiro de uma série consecutiva de projectos que deram expressão ao interesse 
do seu estudo pelos simples, intelegentes e económicos sistemas de estufas, assim 
como pela criação de espaços protegidos e portanto habitáveis.

 Como arquitectos, temos nossas próprias intenções, no entanto é 
importante ter a noção de que o habitante desempanha um papel depois 
do nosso. É uma questão de saber onde parar, onde acaba o projecto e 
quanta liberdade é dada ao habitante. O espaço não deve impôr um 
determinado estilo de vida. Não se tem de conceber tudo; Só é necessário 
dar ao habitante o espaço potencial a ser usado e apropriado. Se lhe 
forem dadas qualidades suficientes e uma boa porção de capacidade, 
então fornece-se o máximo de oportunidades para toda a gente e o 
projecto assumirá ser mudado, transformado e re-apropriado25.

 Outro ponto em que a ideia de loft e o trabalho de Lacaton & Vassal se 
tocam é em relação à reciclagem e à apropriação de resíduos já existentes. Como 
exemplo disso é o já referido projecto da transformação da Torre Bois le Prêtre 
em Paris, uma torre já existente, que pairava sobre a hipótesse da demolição. O 
seu projecto de transformação surge de um período em que o governo francês 
pretendia demolir cerca de 200 milhabitações e substituí-las por novas unidades 
de habitação. Lacaton & Vassal decidiram envolver-se no estudo e no processo 
da torre, pela convicção de que a demolição seria um erro.

 Observar o espaço como arquitecto não é o mesmo que o 
observar como político, ou programador. Isso pode ser facilmente enten-
dido no caso do loft, uma vez que, quando se vê um edifício como este, 
qualquer um poderia pensar que é só um velho edifício industrial e que 

25 . LACATON, Anne. Idem, p.11

67. Jardim de inverno. Casa Latapie. 
Lacaton & Vassal, 1993. 

68. Vista do interior.
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Escola de Arquitectura de Nantes. Alçado Oeste. 69.

Desenhos de Supervivências. Yona Friedman, 2006. 70.

Universidade de Ciências da Administração. Lacaton & Vassal, 2006. 71, 72.

71. 72.
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deve manter a sua função original, caso contrário deve ser demolido. 
Mas como arquitectos, devemos considerar o espaço, não como ele é, 
mas como poderia ser se fosse transformado.26

 Trata-se pois, como afirmam, de uma questão de visibilidade: através 
do entendimento da realidade de possibilidades e potencialidades inerentes ao 
reaproveitamento de uma estrutura já existente. O projecto foi abordado tendo em 
conta factores económicos e de sustentabilidade, procurando usar o mínimo de 
materiais possível. Pelo elevado custo de demolição por habitação, os arquitectos 
perceberam que a transformação do edifício poderia ser feita procurando ao máximo 
‘injectar’ as habitações com a ideia de luxúria, conforto e prazer a partir do interior.

 O que é valioso para nós é esta ideia de complexidade, porque a 
cidade existente é complexa, e como arquitectos temos de trabalhar com 
ela. Há uma riqueza nesta complexidade que motiva a encontrar soluções 
e respostas, mas também a pensar como poderemos ser sustentáveis de 
forma diferente. Os lugares estão muitas vezes simplificados e empobrecidos 
antes dos arquitectos serem chamados a intervir: edifícios demolidos, 
árvores cortadas, terrenos nivelados e vazios. Preferimos fazer coisas 
simples em contextos ricos e complexos, do que gerar complexidade em 
situações simples despojadas de toda a qualidade.27 

 Importa também explicar que noção de luxúria segundo estes arqui-
tectos tem a ver com as relações que se estabelecem com a paisagens, com as 
vistas, (talvez a luxúria esteja relacionada com a aproximação à natureza) e 
com a quantidade de espaço e de liberdade de uso e movimento - altos níveis 
de possiblidade e poucos constrangimentos. De maneira a que não sejam 
impostos limites à imaginação e ao desejo. O que quer dizer que, luxúria 
nada tem a ver com o custo e valor dos materiais, mas sim com a qualidade 
do espaço, que pode ser transformado a partir de simples gestos e de forma 
económica. O objectivo do desenho de projecto é esse mesmo, sendo ele o 
meio pelo qual isso se torna possível. A arquitectura de Lacaton & Vassal pri-
ma pela simplicidade e engenhosidade de técnicas alternativas simples, assim 
como da escolha e uso de materiais económicos, recicláveis e sustentáveis, 
com especial atenção no que toca aos detalhes e pormenores. 
 É ainda de referir que toda a sua obra é assumidamente influenciada 
pelos postulados de Yona Friedman, que afirma não haverem regras formais 
no que toca à concepção das estruturas, a não ser o respeito e promoção da 
natureza, assim como da luz natural28, sendo de realçar uma certa aproximação 
do aspecto final das suas obras com os desenhos de Friedman. 

26.  VASSAL, Jean-Philipe. Idem. p.13

27 . Ibid. 

28 . FRIEDMAN, Yona. Pro Domo. Actar e Junta de Andalucía: Sevilha, 2006. p.205
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Maquete de estudo.74, 75, 76.
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 Não se pode falar de projecto sem falar de análise. Não se 
pode falar de análise sem falar das suas técnicas.29 

 Não se poderá falar de projecto sem falar das técnicas com que 
este se inicia, incluída aqui a capacidade de expressar e descrever as opções 
formais e sua sucessão lógica. À luz das referências anteriores (que ex-
plicarão já algumas decisões de projecto) e tendo em vista o tal carácter 
experimental que este adquiriu, pretendeu-se desconstruir um edifício 
para o redesenhar numa lógica de caixa dentro de caixa, com o intuito de 
permitir ao habitante o acrescento de algumas camadas, como estores, cor-
tinas, plantas, ou até mesmo dando-lhe algum poder de decisão na escolha 
dos materiais previamente selecionados: por exemplo, se no seu estúdio 
ou oficina há-de colocar policarbonato, acrílico, vidro, tijolo de vidro, ou 
mesmo contraplacado (de entre aqueles que são os materias previamente 
selecionados pela proposta), segundo a desejo de privacidade de cada um. 
 Visando a requalificação do objecto e procurando entender as 
possibilidadades do sistema que o suporta, primeiramente, foi executada uma 
maquete de estudo com o objectivo de visualizar o aspecto desse sistema, 
i.e., daquilo que seria essencial na sua estrutura (sendo porém de notar a 
ausência dos de alguns pilares, pela dificuldade que se revelou a sua execução 
à escala 1:500), de modo a encontrar uma nova organização programática 
que pudesse funcionar segundo as restrições por ela impostas. Outro 
aspecto que a maquete possibilitou foi perceber até que ponto se poderia 
dissimular a sua presença no contexto onde se insere, um dos problemas 
que inicialmente fomentavam a necessidade de uma intervenção.
 Uma vez justificada a alteração programática pela presença e 
localização do objecto, segundo a premissa de que um edifício daquela 
envergadura e tamanho, que conta parte da história da benedita (pelo menos 
para os jovens aventureiros que lá iam explorar), deve ser público, mas 
também pela sua imponência e potencial de vistas que se consideram como 
uma experiência que deve ser oferecida a toda a comunidade, o objectivo 
da alteração programática seria a transformação de edifício de habitação 
plurifamiliar dos finas dos anos oitenta para um edifício moderno, público, 
de reunião, de formação, de desporto, de lazer ou pedagógico. Para tal 
considerou-se que a luz desempenharia um papel fundamental na definição 
do espaço, sendo que, para o enriquecer, supôs-se ser necessário abrir 
muito mais fachada, pois a existente carecia de luz suficiente para o novo 
programa pretendido. Além disso, pelas suas caracterísitcas - possuindo 

29.  GRASSI, Giorgio. A relação Análise-Projecto, in A Arquitectura como Ofício y otros escri-
tos. Gustavo Gili: Barcleona, 1980. p.60

 4.3.2. Alteração Programática e Demolição de Fachada
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Desenhos de estudo de alçado. 72.

Comparação entre o desenho de fachada existente e o novo desenho proposto. Escala 1:200. 73.
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poucas varandas, janelas em losango, num formalismo sem grande razão 
de ser aparente (por alguma razão não se vê muitas janelas com esta forma 
nas cidades), um desenho de fachada cheio de cor, que poderia até visto 
como positivo para o novo programa, mas que, marcado por umas diagonais 
que nada têm a ver com a sua estrutura perturbariam o resultado final em 
caso de se operarem apenas simples aberturas pontuais, estipulou-se que 
a reorganização do programa exigiria uma substituição dessa fachada. 
 No que concerne à nova fachada julgou-se que a incorparação de novas 
varandas, como no exemplo de Boirs Le Pêtre, retiraria demasiado a um orçamento 
que se prentendia realista, presumindo-se ser algo dispendioso relativamente ao 
contexto existente e acreditando-se por isso que a melhor solução seria o incremento 
de paineis deslizantes à semelhança dos da Escola de Arquitectura de Nantes.
 O factor interno de organização da fachada prende-se assim com 
a definição do espaço interior, entendendo-se que o novo programa exigirá 
um determinado tipo de fachada que, consequentemente lhe correspond-
erá consoante o que a função de cada espaço determinar. Por exemplo, aos 
espaços de circulação intermédios, espaços não isolados, corresponderão 
portadas de correr em aço ou alumínio e policarbonato, fixas na face exterior 
das vigas e pilares da estrutura. Outro exemplo, são as janelas pivotantes que 
permitem arejar os espaços que foram dotados de pé direito duplo através 
da perfuração de lages também aqui proposta. Aos espaços isolados, cor-
responderão envidraçados fixos do lado de dentro, ou seja, mais recuados, 
visando reduzir a exposição solar, com o intuito de evitar o sobre-aquecimento 
interno (sendo também propostos estores do lado exterior e havendo ainda 
a possibilidade da colocação de cortinas para evitar esse efeito).
 Os factores externos para a composição da fachada prendem-se 
com o facto deste se destacar demasiado na paisagem, de possuir um 
grande potencial para vistas, e mais aproximadamente, pelo impacto que 
a sua sombra provoca na envolvente próxima. Nesse sentido, a intenção 
seria conferir-lhe transparência e discrição, numa tentativa de o camuflar 
ou disfarçar na paisagem, i.e., de torná-lo mais ‘leve’ e discreto ao olhar não 
chamando tanto a atenção, mas também por tentar atenuar essa sombra que 
obviamente sempre existirá pela dimensão da estrutura. Relativamente às 
suas vistas, entende-se que requerem que o edifício seja dotado de varandas, 
as que já existem, mas também das já mencionadas 'janelas-varanda'. 
 A ideia de leveza relaciona-se com a materialidade. Os materiais que 
se parecem mais leves são aqueles dotados de alguma transparência, como 
certos plásticos (policarbonato e acrílico), o vidro ou cortinas. A robustez do 
maciço que esta construção aparenta ser à primeira vista, nada tem a ver com 
um edifício transparente. A transparência irá retirar-lhe algum protagonismo 
que nunca irá perder totalmente, pelo menos tão rápido, por ser actualmente 
e de longe o edifício mais alto da zona. 
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Desenho de estudo sobre outras possíveis l igações entre pisos. 75
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 4.3.3. Alterações Normativas
             Dois novos acessos verticais

 Relativamente ao projecto, o primeiro gesto foi a introdução de 
uma caixa de escadas de emergência, no topo do bloco 2, que surgiu pela 
necessidade do cumprimento das normas - nomeadamente a que exige a 
distância máxima de 30 metros de qualquer ponto do edifício em relação 
aos seus acessos (saídas) - que esse bloco, em estado mais inacabado que o 
primeiro, não cumpria. Esse 'jogo' de escadas iria só até ao piso 6, uma vez 
que desse piso para cima, os pisos 7, 8 e 9 (cobertura) são cada vez mais 
curtos, respeitando a norma anteriormente referida. Por essa razão, foram 
apenas anexadas nesses pisos escadas de navio, que não sendo obrigatórias, 
permitem a evacuação desses pisos a partir das varandas que se encontram 
nos topos. Com o acrescento da primeira escada, o edifício passaria a cumprir 
a norma já referida, porém foi desenhada uma outra caixa de escadas (alter-
nativa) - que surge como apêndice do objecto, e que, não sendo necessária 
pelas normas é apresentada como não-prioritária/opcional - estando nela 
incluído um elevador de carácter industrial (com grande capacidade). 
Apesar de não-priotária, a sua construção é considerada necessária para o 
aumento/melhoramento do fluxo de circulação vertical deste edifício que 
se prentende público, ainda que, à semelhança da primeira, esta vá somente 
até ao piso 6, porque os restantes pisos, onde se prentende uma residência 
temporária, não seram tão públicos como os restantes.
 Será ainda de sublinhar que, com os dois novos acessos a virem 
complementar os dois já existentes, o fluxo de circulação também será mel-
horado horizontalmente, realizando-se de forma cruzada, como é indicado  
pelo tracejado da figura 74, tendo sido por essa razão considerado que estes 
seriam os pontos mais lógicos para a introdução dos novos acessos.
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 4.3.4. 2ª fase: Espaço Cultural
             Piso 1, Piso 2, Piso 3
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Piso 2. Escala 1:500 77. 78. Piso 3. Escala 1:500
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79. Planta baixa. Escala 1:200

80. Planta alta. Escala 1:200

81. Corte transversal. Escala 1:200

82. Corte longitudinal. Escala 1:200

83. Alçado Sul. Escala 1:200204



205

 É como se os desenhos de uma e outra sala se tivessem 
produzido com completa autonomia, como se se tratasse de episódios 
alheios a tudo o que no entorno delas se produz. Tal autonomia 
não surpreenderá a quem conheça a casuística da arquitectura 
teatral, que nos tem acostumado a ver as salas englobadas nas 
mais variadas circunstâncias urbanas.30 

 A propósito do desenho deste tipo de equipamentos, o arquitecto 
Rafael Moneo indica não haver muita margem de manobra no que toca a 
tomadas de decisão da parte dos arquitectos. Os equipamentos ligados às 
artes teatrais (neste caso à música) parecem ir-se desenhando de forma 
autónoma, uma vez que a sua forma surgirá das necessidades ligadas ao 
uso destes tipo de espaços, que regularão o seu próprio desenho segundo os 
parâmetros acústicos que os caracterizam. Tendo isso em conta, o desenho das 
salas aqui apresentadas surgiram essencialmente da consulta de um manual 
alusivo a esse tema, de onde se retiraram várias informações pertinentes, 
nomeadamente sobre a composição e materialidade de paredes e acerca das 
formas geométricas mais indicadas de uma sala para uma melhor propagação 
do som. Todavia, admite-se mais uma vez que a solução proposta sofra alguns 
ajustes, precisamente, porque o arquitecto não tem de ser um especialista 
neste tipo de matéria, admitindo-se a incorrecção de alguns aspectos.
 A partir desse manual consultado retirou-se a noção de difusor 
acústico, que, ao contrário dos materiais de absorção acústica, não diminuem 
o tempo de reverberação dentro de uma sala, servindo antes, para manter a 
acústica da sala viva, mas ao mesmo tempo isenta de defeitos acústicos como 
ecos. Outra função deste tipo de material é espalhar o som pela sala e aumentar 
a intimidade sonora do ouvinte, sendo este tipo de dispositivos - que existem 
nas mais diversas formas - normalmente usados em auditórios, estúdios de 
música e salas de prática musical. Outra noção daí adquirida foi a de que paredes 
não-paralelas contribuem para minimizar o eco31, o que foi tido em conta, ainda 
que resultando numa sala de planta rectangular, de cantos arredondas, pela 
necessidade de compactuar com a estrutura pré-existente. 
 Consequentemente, o tecto foi trabalhado com o intuito de propagar 
o som para fora do edifício, por ter sido criada a possibilidade deste se abrir 
para o exterior - através de portadas deslizantes em aço e policarbonato 
que vencem dois pisos, anexadas na face exterior do edifício e de paredes 

30. GUEREÑU, Laura Martinez (ed.); MONEO, Rafael. Arquitectura Autónoma, Habitação e 
Formação. in Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili; 2010, p.289

31 . PALAZZO, Rafael. Manual de Acústica e Estúdios. Documento consultado no site slideshare.net, p.4

 4.3.4.1. Arquitectura Autónoma
                 Estúdio de Gravação e Sala de Espectáculos
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84. Planta baixa da Sala Polivalente (de espetáculos). Piso 2. Escala 1:200

Alçado Este. 1:200. 86.GSEducationalVersion

Cortes longitudinal 1:200. 85.

GSEducationalVersion
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deslizantes em contraplacado preenchidas por isolamento no interior (na 
figura 84 pretendeu-se mostrar as duas posições possíveis dessas paredes, na 
figura 88 das portadas deslizantes exteriores).
 Relativamente à sala de espectáculos, o mesmo método poderia ser 
aplicado, porém foi desenhada com maior liberdade. Situada um piso acima 
e não havendo ainda uma função clara para ela, pretendeu-se dotá-la de al-
guma polivalência e permeabilidade, possibilitanto vários percursos através 
e em seu redor, permitindo a sua fácil evacuação através dos vários espaços 
neutros e de circulação que lhe são adjacentes. 
 Como sala polivalente que se pretendia, este espaço acabou por 
resultar mais simples, comparativamente ao estúdio de gravação, sendo de 
destacar uma lógica semelhante de portadas que poderão transformar o espaço 
conforme as várias posições de abertura que podem adoptar. A fachada este 
é composta por janelas de correr com guardas, no piso 2, e janelas pivotantes  
no piso superior que têm como objectivo o arejamento do espaço, podendo 
ser abertas a partir do piso inferior. wSão também de notar as duas passagens 
junto da fachada oeste, que funcionariam como jardim de inverno, possibil-
itando a acumulação da energia solar do final do dia
 Tanto esta sala polivalente como o estúdio de gravação (bem como 
todos os outros espaços em que se propõe a abertura de lajes) resultam com um 
pé direito de 5,6 m que seria atravessado pela estrutura, pela impossibilidade 
de a transformar (demolição de vigas e pilares). Esse aspecto também se opôs 
ao desenho de um auditório, uma vez que as vigas e pilares impediriam o 
campo de visão e assim um auditório funcional.

 87. Sala Polivalente. Corte transversal. 
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Planta Piso 1. Café-concerto, Estúdio de Gravação e Galeria de Exposições. Esquema de circulações.1:500. 88.
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 4.3.4.2. Outros Equipamentos
                 Café-concerto, Galeria de Exposições e Biblioteca

 Por se considerar o espaço interior do vértice do conjunto desaproveitado, 
devido à boa exposição solar que aí se verifica pela orientação a sudoeste, 
e desaproveitado devido à existência de uma estrutura semi-circular nesse 
ponto, que funciona apenas como sombra e abrigo, ao invés impedindo o 
aproveitamento dessa exposição, e também, pelo facto dessa estrutura já 
estar construída, decidiu-se reaproveitá-la e torná-la praticável. Além disso, 
essa acção também teve como intenção o estabelecimento de uma relação 
entre os dois blocos do conjunto, a que correspondem o já referido estúdio 
de gravação, no bloco 2, e a cafetaria, bar ou restaurante, no bloco 1. Assim, 
essa relação é feita através dessa estrutura praticável que poderá constituir 
um espaço de esplanada exterior, de apoio à cafetaria, mas também servindo 
como espaço para a plateia do estúdio de gravação, que se poderá abrir com o 
novo sistema de janelas e assim permitir a quem está na esplanada ver e ouvir 
o que acontece no estúdio. Daí este bar ter ser designado de Café-concerto.
 A Galeria de Exposições surge como proposta para um espaço que 
se pretende permeável, permitindo vários percusos neste piso. É encerrada 
junto dos acessos (caixas de escadas e elevadores), não permitindo o seu 
total atravessamento em todos os momentos. Porém, esse encerramento é 
constituído por planos de correr (madeira, contraplacado, aço, policarbonato 
etc.), permitindo-se a livre criculação por quase todo este piso quando abertos. 
Este lugar de exposições, que poderá ou não ser visto como um pequeno museu, 
foi pensado com intuito de buscar relações com o contexto. Nesse sentido, 
pensou-se que poderia ser construído um museu do cuteleiro e do sapateiro 
(as actividades culturais deste sítio), imaginando-se para este espaço uma 
exposição (talvez permanente) daquelas que seriam as primeiras máquinas 
ligadas a essas actividades, das que estivessem já obsoletas, acreditando-se 
que seriam facilmente doadas por algumas das empresas desta terra.
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Cobertura semi-circular no estado actual, situada no vért ice interior do conjunto. 90.

Cobertura semi-circular segundo a proposta. 90.



21192. Vista sob a cobertura semi-circular no estado actual.

91. Desenho de estudo para a eventual esplanada.
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93. Planta inferior da bibl ioteca. Piso 2.

94. Planta superior da bibl ioteca e espaço co-working. Piso 3.

6 m
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 O desenho da biblioteca resultou quase por último, tendo-lhe sido 
destinado um espaço central do conjunto que se considera poder constituir-se 
como um espaço de confluência com a introdução dos novos acessos. Apesar de 
ter resultado das 'sobras', pensa-se que lhe foram conferidas as características 
básicas para uma biblioteca funcional. Mais uma vez está presente a ideia de 
permeabilidade (visual e de circulação), havendo vários percursos possíveis 
por dentro e por fora deste equipamento. Foi desenhado um balcão de recepção 
próximo dos acessos, com o intuito de se poder 'filtrar' as entradas e saídas através 
de um recepcionista, havendo ainda uma divisão que se propunha como sala dos 
equipamentos de impressão e fotocópia e que poderá também auxiliar (ou não, por 
se poder abrir as janelas de correr) nesse controlo dos livros que entram e saiem. 
No seu interior foram desenhadas várias secretárias recolhíveis e embutidas na 
parede da fachada que seria composta por tijolo de vidro e janela no piso inferior 
(na zona mais central) e janelas de correr com guarda na zona mais estreita, virada 
a noroeste. As estantes para os livros ficariam dispostas junto das circulações mais 
interiores, favorecendo-se a leitura junto da fachada, onde a luz é mais intensa e 
onde se dispôs o mobiliário adequado à leitura(mesas e cadeiras). 
 No piso superior surge uma excepção relativamente ao novo acesso a 
partir da Rua Alto da vila, que não comunica com o piso 3 pela intenção de se 
criar um espaço mais resguardado na biblioteca. Nesse espaço, o mobiliário não foi 
representado, sendo essa uma zona mais em aberto relativamente à sua organização. 
Neste piso, destaca-se ainda a relação da biblioteca com um outra sala polivalente, 
que se pretende uma sala de trabalho conjunto (co-working) que lhe dê apoio, mas 
que se pretende separada para a possibilidade de haver mais ruído. É também 
nesse sentido que esta sala se situa imediatamente acima do estúdio de gravação 
(na hipótesse do isolamento acústico não cumprir totalmente a sua função). 
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95. Corte perspéctico.Bibl ioteca.
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97. Piso 5. Escala 1:500 98. Piso 6. Escala 1:500

 4.3.5. 3ª fase: Habitação Alternativa
             Piso 4, Piso 5, Piso 6, Piso 7, Piso 8, Piso 9 (cobertura)
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99. Piso 7. Escala 1:500. Piso 8. Escala 1:500 100.
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Planta das oficinas do bloco 1 e cozinha comunitária. Piso 5. 1:200. 102.

cozinha comunitária

oficinas
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 4.3.5.1. Oficinas, Cozinhas e Balneários

 As oficinas propostas estão compreendidas nos pisos 4 e 5, adquirindo 
estes um carácter mais privado relativamente aos primeiros. Ainda assim, é 
admitida  a livre circulação pelas galerias que lhes dão acesso, se permitido o livre 
acesso público das caixas de escadas (o que poderá depender de um segurança 
ou porteiro).  Ao todo, a proposta abrange doze oficinas com uma área média 
de 60 m2 (excluída a área da galeria). Todas possuem uma varanda privada (que 
se poderá designar de marquise), sendo de se destacar uma delas que em planta 
apresenta um recorte imposto pela laje já existente do piso superior, tendo-se 
considerado não haver a necessidade de a tornar igual às restantes, marcando-se 
assim pela diferença ao possuir uma varanda mais pequena, mas permitindo uma 
outra entrada.  Dessas doze, julga-se ainda que algumas possam ser associadas na 
vertical, o que reduziria o número de oficinas, mas permitiria a criação de espaços 
com melhor qualidade, através da criação de oficinas de pé direito duplo.
 Entende-se que a uma maior diversidade espacial corresponderá uma  
valorização do projecto. Nesse sentido, as oficinas do bloco 2 apresentam uma 
variação propositada, sendo as do piso superior são inversas das do piso inferior, i.e., 
as oficinas do piso 4 são acedidas por uma galeria virada a noroeste, enquanto que 
as do piso 5 têm acesso a partir de uma galeria virada a sudeste, estando portanto os 
seus alçados trocados, pela diferentes abordagens com que se tratou a relação entre 
as oficinas e a galeria, e a relação entre as oficinas e a varanda privada: na primeira, 
a janela é composta por seis módulos, um deles uma porta, os restantes deslizantes 
(que como já referido poderão ser preenchidos por materiais  transparentes, opacos 
ou translúcidos, conforme o desejo de privacidade do habitante). Por sua vez, as 
oficinas do bloco 1 são mais semelhantes entre si, sendo outra diferença, para além 
da já referida oficina 'recortada', a largura da galeria de acesso é mais estreita no 
piso 5 do que no que lhe antecede por tal característica já se verificar ao tirar-se 
proveito das varandas anteriormente existentes para a execução da galeria.
 A localização mais lógica para a disposição das cozinhas e balneários 
seria ao centro entre os dois blocos de oficinas, tendo sido essa a intenção inicial. 
Os balneários cumpriram esse desígnio, porém a cozinha foi instalada no topo 
sul do conjunto, em frente ao acesso vertical e junto a uma grande varanda que se 
pretende com vegetação. Dessa forma, possibilitou-se a abertura do espaço central, 
relativamente à sua função, o que se crê positivo pela imprevisibilidade da vida e 
dos acontecimentos que podem vir a surgir nestes pisos. 
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 Alçado de oficina na relação com a galeria de acesso. Piso 5. 1:50. 104.

Balneário masculino, lavandaria, e espaço central em aberto (piso inferior). Piso 5. 1:200. 105.

lavandaria
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107. Balneário feminino e espaço central em aberto (piso superior). Piso 6. 1:200. 

 106. Corte pelo espaço de pé direito duplo em aberto. Piso 5 e 6. 1:200.
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Planta da Residência. Piso 8. 1:100. 108.

Corte perpéctico pela Residência. 109.
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 4.3.5.2. Terraço Público e Residência Temporária

GSEducationalVersion

 A residência temporária, para além das instalações sanitárias, engloba 
seis quartos duplos ou individuais (que constituem a menor divisão da proposta) 
e uma camarata para doze pessoas no último piso. No penúltimo piso, uma 
camarata idêntica (de doze) e outra para oito pessoas. No piso de recepção 
(piso 6) é proposto um bar com balcão e copa (que poderá constituir-se  como 
café, cantina ou restaurante) e uma sala de convívio e recepção. À semelhança 
da restante proposta, existem ainda alguns espaços não definidos que poderão 
servir para outros usos, como arrumação (cacifos), mesas de jogos e convívio.
 O terraço público constitui-se na cobertura do bloco 1 (piso 6), 
havendo um outro nas traseiras da residência, virado a noroeste, que será um 
espaço mais  privado, destinado a quem na residência se hospedar, pelo facto 
de ser necessário entrar e atravessá-la para a ele se aceder. Da mesma forma, 
a cobertura (piso 9) pertencerá à residência, pensando-se não haver grandes 
restrições ao seu acesso, por se entender esta residência como um espaço que 
qualquer pessoa poderá visitar, mesmo que não venha a hospedar-se.
 Relativamente às instalações sanitárias dos pisos superiores será ainda 
de mencionar o aproveitamento dos ductos para tubagens e de algumas das 
paredes não-estruturais existentes, tendo essa intenção resultado em seis casas 
de banho individuais em cada um desses pisos, sendo que no piso 8 foram 
totalmente aproveitadas três dessas divisões (que já se destinavam a casas de 
banho) e apenas uma no piso 7.

110. Terraços e Residência. Piso 6.
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Calcário para pavimentos. 111.

Tubulares em aço para a composição de caixi lhos, guardas e suportes. 112.

Chapa metál ica ondulada para revestimentos. 113. Policarbonato para janelas. 114.

Contraplacado OSB para os interiores. 115. Paredes de t i jolo já existentes. 116.
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 4.4. Materialidade

 Sobre a questão dos materiais utilizados nesta proposta, admite-se 
um certo prejuízo na sua escolha em detrimento das qualidades do espaço, 
considerando-se que os materiais a serem usados poderão variar ou aumentar 
conforme o desenrolar do projecto. Ainda assim, a maior preocupação foi a escolha 
de materiais desta região, visando uma ideia de sustentabilidade (que se entende 
dever sempre estar presente na elaboração de qualquer projecto e tratando-se de 
uma questão complexa por se poder sempre ir mais longe) e assim uma maior 
economia de meios e um contributo da obra para a economia regional. Tendo 
isso em conta, os materiais escolhidos são o calcário, uma das matérias primas 
da região, que servirá para os arranjos exteriores e no tratamento final dos pisos 
de alguns dos terraços, e os materiais industriais, que se por si só se pressupõe 
terem já um preço mais reduzido, por muitas vezes serem materiais produzidos 
em massa, e também pelo carácter industrial com que se caracteriza a vila, 
sendo muitos deles aqui produzidos (como é o caso do policarbonato, acrílicos 
e pvc's produzidos pela empresa beneditense Profiserv) ou apenas processados 
(no caso das estruturas metálicas, chapas e tubulares), sendo de referir que por 
se tratar também de uma zona de produção animal, os materiais escolhidos vão 
ao encontro daqueles que são utilizados nesse campo, servindo como exemplo 
a chapa metálica, tão utilizada na construção de silos e armazéns.
 Todavia, há uma certa incerteza e consequente indefinição sobre qual 
deverá ser o tratamento exterior do edifício e daí que, no desenho, o seu aspecto 
final tenha sido concebido em tons de cizento, numa tentativa de representar 
o que seria a sua estrutura após a remoção da fachada e entendendo-se que o 
seu aspecto real só poderá ser devidamente avaliado após essa remoção, sendo 
claro que a obra a realizar nunca se desenvolverá exactamete como prevista, 
podendo as condições fornecidas influenciar a própria arquitectura. Além disso, 
admite-se poder ser inerente a essa atitude, um certo interesse pessoal do autor 
pela ideia do brutalismo como referente ao que se deixa inacabado. São vários 
os exemplos, onde a linguagem usada como tratamento final no aspecto das 
paredes e tectos demonstra uma total despreocupação em esconder o que quer 
que seja. Recorde-se as já mencionadas casas de Caminha, de Sergio Fernandez, 
onde ao descer as escadas da entrada, se vê o tijolo na laje inclinada da cobertura 
que une as duas casas, o Palais de Tokyo, em Paris, onde as tubulações e cabos 
são expostos de forma ‘brutal’ ao habitante, ou até mesmo na Casa da Música, 
onde o material que esconde alguns dos tectos, não esconde na verdade, por 
se tratar de plástico translúcido, ainda que, relativamente à Casa da Música, a 
questão brutalista esteja muito mais evidenciada, primeiro na forma como ali 
‘colidiu’ (aproveitando a metáfora do cometa que lhe é tantas vezes atribuída), ao 
propôr algo diferente do que era então o seu entorno, e obviamente na própria 
forma, na materialidade e no modo como toda a estrutura é exposta.
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Museu do Aljube. Manuel Graça Dias e Egas Vieira. 2015.  117.

Palácio de Tokyo. Lacaton & Vassal. 2012. 118.
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 4.5. Considerações Finais 

 Como crítica à proposta poderá ser apontado, por exemplo, a grande 
quantidade de área desperdiçada para circulação. Porém, tal também se apresenta 
como maior área disponível e sem função que, não só melhora a qualidade desses 
espaços, como também poderá servir determinados usos inesperados. Por exemplo, 
qualquer espaço de varanda ou corredor, poderá ser apropriado por uma boa 
quantidade e diversidade de mobiliário (mesas, cadeiras, cacifos, canteiros, sofás, 
etc) sem comprometer essa circulação comum e se o habitante assim o entender.
 Há também que reconhecer uma certa contradição presente no projecto. 
Um projecto que visa requalificação e aproveitar o máximo do existente, ser 
económico, por razões de sustentabilidade, e também porque compete com a 
ideia de demolição, tentando cumprir um orçamento inferior ou igual, mas 
que propõe uma grande ‘limpeza’ a nível de elementos não-estruturais, o que 
exigirá uma boa quantidade de mão de obra, e no qual se insere a alteração de 
fachada, que talvez exija uma boa quantidade de andaimes, grua, ou camião-
grua. Porém, como iniciante no mundo da arquitectura, o autor pretendeu 
incutir o projecto de alguma experimentação, considerando-se ainda que para 
a revitalização deste conjunto seria necessária uma transformação bastante 
significativa por se considerarem obsoletas as condições existentes.

 A propósito da participação, como orientador deste trabalho, do 
professor, arquitecto e amigo, Manuel Graça Dias, alguém que importa mencionar, 
precisamente, por infelizmente nos ter deixado e não poder pronunciar-se 
ele próprio acerca do resultado final de um projecto que guiou - opinião que 
interessaria não só ao autor como, com certeza, a todos aqueles que por este 
trabalho se viessem a interessar.  Contudo, recordando algumas memórias das 
últimas reuniões sob a sua orientação, traçar-se-ão as últimas considerações 
acerca desse resultado final, tendo em conta as suas considerações da altura.
 As reuniões com ele decorreram sempre num registo informal, quer 
acontecessem no bar da faculdade de arquitectura, no seu gabinete, no Porto, 
ou no seu atelier em Lisboa. Sempre num registo descontraído e directo, 
aspectos que talvez o caracterizassem bem, e que foram as razões na base do 
interesse da sua orientação. Nas primeiras reuniões recordo o interesse que 
demonstrou pelo caso, considerando-o 'engraçado', ou pelo menos caricato, 
questionando em primeiro lugar o seu autor e de seguida o seu estado de 
desenvolvimento, questão que obviamente interessava como ponto de partida 
para a viabilidade do projecto. Depois de observar as fotografias da construção 
e os dados iniciais que se foram adquirindo e que lhe foram expostos (porque 
não pôde ir ao terreno), e mesmo não se tendo chegado a uma conclusão 
absolutamente segura sob o estado em que a construção se apresenta (questão 
que se revelou difícil, sem certos aparelhos de medição, que para um trabalho 
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académico não se justificaram por serem demasiado dispendiosos) decidiu-se 
avançar com a construção de uma ideia de projecto que tinha como principal 
intenção o reaproveitamento da estrutura existente - essencialmente dos 
pilares e vigas, sendo que a maior parte das lajes é também aproveitada, mas 
a sua demolição não põe em causa a restante estrutura, como os anteriores. 
Distinguir o que não seria estrutural, desses elementos tratou-se do ponto de 
partida do projecto, esboçado em conjunto com o professor. 
 Não lembrando já se foi por associação a esta ideia de desconstruir e 
deixar só o que é estrutural, ou se por associação ao actual aspecto do objecto, 
as seguintes discussões, que pretendiam dar rumo a uma ideia de projecto, e 
uma resposta 'ao que fazer a seguir', tiveram como base o movimento brutalista 
(sugestão lançada pelo professor, que recordo, ter mencionado uma procura 
desse tema através da aplicação instagram), movimento que se caracterizou, entre 
outras coisas, pela produção de objectos formalmente vincados e invulgares, 
marcantes na sua circunstância. Outra razão desta escolha de orientador teria 
sido também a sua proximidade ao estilo pós-modernista que marca o objecto 
de estudo e que marca também um pouco a sua obra. Porém, a discussão não 
seguiu exactamente nesta linha, e percebe-se porquê ao entendermos esse 
estilo pós-modernista como um 'vasto mundo por descobrir', i.e, com as mais 
diversas variantes, sendo que o brutalismo poderá inclusive ser considerado 
um movimento contido no movimento pós-moderno. 
  O Sesc Pompeia, de Lina Bo Bardi foi trazido a essas discussões pelo 
autor, quando a preocupação, tendo sido lançado o enunciado de 'não destruir', 
era o de 'preencher' a vasta área de oito pisos, com funções que pudessem 'jogar' 
com o skate. O Sesc Pompeia é um exemplo de uma obra que se poderá considerar 
pós-moderna e que é totalmente distinta do objecto de estudo. Na verdade é mais 
brutalista pelo carácter rude transmitido pelo betão à vista, estando a ideia pós-
modernista mais ligada à cor e forma das janelas. Interessou à discussão como 
um modelo de várias funções comuns que poderiam ocorrer em altura, tendo 
sido estudado o seu programa que, para além do das oficinas que se desenvolvem 
nos lofts do piso térreo, é constituído por piscinas, ginásio e campos de volei, 
futsal e basketball. Nada disso foi transportado para o projecto, tendo esta obra 
servido mais como referência pelo facto de demonstrar como a forma se pode 
libertar da função. Contudo, talvez possa ser feita uma comparação com o caso 
de estudo pelo facto de serem de uma mesma época (década de 80) e de em 
ambos se notarem essas duas vertentes, pós-modernista e brutalista, ainda que 
em proporções inversas, i.e., no Sesc Pompeia o edifício apresenta-se à partida 
mais 'bruto' pela enorme quantidade de betão à vista que o constituí, sendo 
ligeiramente pós-moderno nas referidas janelas e na cor, enquanto que no caso 
de estudo, o edifício é à partida claramente mais pós-modernista, pela forma 
e cor da fachada, e ligeiramente brutalista nos pisos térreos. Somente quando 
nele se penetra se podem observar pilares, lajes e vigas em betão aparente. 

119.

120.

121.

Sesc Pompeia. Lina bo Bardi. 1982. 119, 120, 121.
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 Por fim, e em parte como homenagem, concluir-se-á este trabalho 
com base num texto de Manuel Graça Dias que, no entendimento do autor, 
congrega alguns dos valores essenciais à prática da arquitectura, implícitos 
no trabalho apresentado (ou pelo menos na sua tentativa) e que se pretendem 
transportar para a futura prática profissional.
 Como quisermos gostar da vida30 mostra a contradição de grande parte 
dos modos de vida individuais, e o quanto eles ameaçam a ideia mais solidária 
de viver e trabalhar em conjunto, construindo juntos as nossas memórias e 
identidade. Nessa linha de raciocínio, o texto começa por evidenciar que o 
princípio da génese das cidades está no desejo da humanidade de uma vida 
colectiva. Sem pretender negar a evolução da técnica e consciente da liberdade 
que a cada vez maior democratização do acesso à tecnologia também possi-
bilita, enfatiza a necessidade de se questionar mais criticamente os usos que 
se pretende fazer dessa tecnologia e as mudanças que se quer com ela ajudar 
a introduzir, uma vez que tem vindo a surgir (com a evolução da técnica) um 
favorecimento da ideia de 'entretenimento' em relação à de 'recreio', conceitos 
que poderão ajudar a resumir o problema - tratando-se talvez, por outras 
palavras, de um crescente comodismo associado às novas tecnologias e ao 
modo como elas nos acomodam cada vez mais. O corrente funcionamento 
do mercado também proporciona isso, acentuando modos que separam o 
consumidor de quem providencia o serviço.31 

 Recreação é uma actividade na qual participamos e o entre-
tenimento corresponde a algo que alguém nos providencia32[...], serve 
para a arrumação de que 'recreio', vive 'de' e 'para' e 'com' a cidade e 
que o 'entretenimento' [...] nos isola dela, na ilusão da auto-suficiên-
cia ou da auto-satisfação. O 'espectador', aquele que assiste ao que 
outros produzem [...] pressupõe o 'envolvimento' que a presença do(s) 
outro(s) também constitui. [...] Pode comentar, corrigir, ser corrigido, 
formular opinião, receber ecos, respostas, aumentar a dimensão das 
dúvidas, crescer em capacidade crítica ou maravilhar-se com os outros. 
Em oposição está o entretenimento, da ordem do passatempo, ou dos 
hobbies, dos pequenos objectivos. Estar 'entretido a 'matar o tempo' é, 
por si, um programa solitário e geralmente pouco ambicioso. 'Matar 
o tempo' é 'cortar caminho' na espera pela morte. A recreação, pelo 
contrário, preenche-nos a necessidade de surpresa, fantasia e humor - e 
recreio já significa um intervalo na(s) rotina(s) -, inter-relaciona-nos 
mais, põe-nos em contacto, sujeita-nos ao confronto, às dificuldades, 
às contradições e às aprendizagens da vida.33

30 . DIAS, Manuel da Graça, Op. cit. p.11

31 . Ibid. p.14

32 . Ibid.

33 . Ibid. pp.15, 16
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 Em suma, a evolução tecnológica tende a refugiar o ser humano 
dos outros, a se mais egoísta e individualista, consistindo isso um problema, 
precisamente porque o ser humano se constroí na relação com o mundo e 
com os outros (segundo a perspectiva heideggeriana).

 Reconhecer o mundo e interpelar e discutir o 'mundo', fun-
cionam como modo primário do ser-no-mundo.34

 
 Tem vindo a verificar-se uma progressiva simplificação que tende a 
monofuncionalizar a vida e as relações que a cidade propõe e possibilita, muito 
pelas campanhas e publicidades que caracterizam o sistema capitalista que visa 
o acriticismo e que se reflete no aumento do desejo individual de consumo. Os 
publicitários já criaram um novo neologismo: descomplicar [...] nada melhor que 
isolar os indivíduos nos seus pequenos e pouco exigentes egoísmos para reduzir 
a imponderabilidade da vida.35 Acontece que a cidade se baseia no oposto. 
Sendo o seu crescimento imprevisível, ambíguo e multifuncional, a cidade 
é procurada precisamente pela complexidade e pelo prazer que acrescenta 
ao acto solitário de viver. Nesse sentido, o projecto aqui apresentado poderá 
considerar-se algo complexo e até mesmo confuso, mas, no fundo, pretende 
ir ao encontro dessa ideia de cidade como participação em conjunto, de algo 
concebido por todos e para todos, surgindo este projecto do desejo de criação 
de um espaço de encontro e reunião  para toda comunidade.

 A cidade estabelece e limita os espaços sucessivos que nos 
permitem assistir ao trabalho dos outros, beneficiar dele, contribuir 
com o nosso, encontrando resposta a todas as variadíssimas diferenças, 
num território de todos. Programa desejável e invejável, qualquer coisa 
a que qualquer um deveria ambicionar; talvez quase só seja necessário 
provar que a cidade existe: sem felicidades artificiais, sem facilidades 
imbecis. Com trabalho, orgulho, prazer, solidariedade, história, saltos, 
sobreposição e muita imprevisibilidade. Como gostamos da vida.36 

 

34 . Idem. p.97

35 . Ibid. p.16

36 . Ibid. p.27
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