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Abstract

The present dissertation, of theoretical and practical method, intends to encompass a 
reflection on the process of learning and experimenting the discipline of architecture, 
through the design of a public aquarium for the place where the Marine Zoology Station 
Dr. Augusto Nobre is stationed. The proposal is inserted in a space located between the 
city, the garden and the sea, in a situation that requires an intervention that is capable 
of integrating the new object into an established territory, as an element capable of 
rewriting and energising a pre-existent urban context.

Therefore, this document seeks to communicate the way how the investigation 
of the local context and the assemblage of information, memories and previous 
architectural experiences participate in the practical dimension of the elaboration 
of an architectural project. The acknowledgement of the procedures that inform the 
creative process – which include the confrontation with reality, and the analysis of 
the place and the programme –, represents the main purpose of this study. Thus, the 
intention of this work is to deconstruct the design process, understanding architecture 
as a transdisciplinary expression, which is informed and mobilised by a wide variety of 
forces that result from the confrontation between the objectivity and the subjectivity 
that characterise the creative process.

The development of the work is organised through a sequence of approximation 
to the design process, starting with the analysis of the place, passing through the 
understanding of the essence of the programme, and culminating in the application 
of the knowledge that was previously acquired, in the materialisation of a proposal 
that results from a profound questioning of the foundations that inform and mobilise 
its conception.

Keywords: Foz do Douro; Public Aquarium; Museum; Architecture; Theory of Architecture
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Resumo

A presente dissertação, de método teórico-prático, pretende constituir uma reflexão 
sobre o processo de aprendizagem e de experimentação da disciplina da arquitectura, 
através da concepção de um aquário público para o local onde se encontra a Estação 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre. A proposta implanta-se num espaço que se 
desenvolve entre a cidade, o jardim e o mar, numa situação que requer uma intervenção 
que seja capaz de se integrar num território já consolidado, como um elemento capaz 
de reescrever e dinamizar um contexto urbano pré-existente.

Este documento procura, assim, comunicar o modo como a investigação do contexto 
real e a recolha de informação, memórias e experiências arquitectónicas prévias 
participam na dimensão prática da elaboração de um projecto de arquitectura. A 
identificação dos procedimentos que informam o processo criativo – que englobam o 
confronto com a realidade, e o levantamento das problemáticas que surgem através da 
leitura e interpretação do lugar e do programa –, constitui o principal objectivo deste 
estudo. Pretende-se, assim, desconstruir o processo de projecto, compreendendo a 
arquitectura como uma expressão transdisciplinar, que é informada e mobilizada por 
uma grande variedade de forças que resultam do confronto entre a objectividade e a 
subjectividade que caracterizam o processo criativo.

O desenvolvimento do trabalho organiza-se através de uma sequência de aproximação 
à prática do projecto, com início na análise do lugar, passando pela compreensão da 
essência do programa, e culminando na aplicação dos conhecimentos previamente 
adquiridos na materialização de uma proposta que resulta de um questionamento 
profundo sobre os fundamentos lógicos que informam e mobilizam a sua concepção.

Palavras-chave: Foz do Douro; Aquário Público; Museu; Arquitectura; Teoria da Arquitectura
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A presente dissertação de mestrado procura constituir uma reflexão sobre o processo 
de leitura e de intervenção na cidade consolidada, através da concepção de um aquário 
público para o local onde se implanta a Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto 
Nobre, na marginal da Foz, na cidade do Porto.

O desenvolvimento do trabalho deu-se através da compreensão da arquitectura como uma 
expressão criativa que “será sempre o resultado de processos complexos, transdisciplinares, 
[e] intuitivos, que implicam na sua expressão autoral e poética o confronto saudável entre 
objectividade e subjectividade, entre ciência e arte, entre regra e excepção.”1 Por esta 
razão, revela-se necessário abordar um conjunto variado e abrangente de questões que 
permitem reconhecer as problemáticas envolvidas no processo criativo, incorporando a 
interpretação do lugar e da cidade, passando pela construção programática do edifício, 
até à integração da proposta no seu território, como um elemento capaz de reescrever e 
dinamizar um determinado contexto urbano pré-existente.

Desta forma, esta reflexão tem como principal objectivo compreender o modo como 
o projecto de arquitectura se desenvolve, pretendendo-se desconstruir o seu processo 
criativo, de forma a reconhecer e entender as várias forças que se cruzam e que 
mobilizam a formalização da proposta.

O objecto de estudo que permitiu dar desenvolvimento a esta reflexão consiste na Estação 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre – um edifício construído em 1914, nos Jardins da 
Avenida de Montevideu, na proximidade do Castelo do Queijo, num local aberto para o mar e 
para o Passeio Atlântico. Em 1927, a Estação de Zoologia Marítima foi ampliada para receber 
o primeiro aquário público da cidade do Porto, uma intervenção que despontou um interesse 
crescente na população, que acorria ao edifício para contactar com a fauna e flora marinhas 
que habitavam os seus espaços. No entanto, o edifício que albergava estes dois programas 
caracterizava-se pela falta de organização e qualificação do seu espaço interior, bem como 
pela influência de critérios estilísticos do século anterior, que não permitiam tirar proveito 
das novidades e dos avanços tecnológicos que o início do século XX dispunha. Devido a esta 
falta de investimento na concepção de um equipamento moderno e bem resolvido, as suas 
instalações não foram capazes de garantir o bom funcionamento deste programa científico 
e expositivo, apresentando, desde meados do século XX, fortes sinais de desgaste causados 
pela sua implantação num lugar exposto a fortes intempéries e ao impacto marítimo 
contínuo. Em 1965, uma tempestade marítima agrava as condições precárias do complexo 
zoológico, obrigando ao encerramento permanente do Aquário ao público. Neste momento, 
é reconhecida a incapacidade que o edifício da Avenida de Montevideu apresentava para 
continuar em funcionamento, sendo identificada a necessidade de realizar uma construção 
de raiz que fosse capaz de cumprir com os requisitos de aquariologia da época.

Contudo, todas as tentativas de construção de um novo edifício ou da recuperação da 
secção do Aquário não registaram qualquer seguimento, acabando por não se efectuar 
qualquer alteração ao projecto inicial da Estação de Zoologia Marítima, mantendo-se 
apenas em funcionamento o edifício central, onde decorreram trabalhos prácticos de 
estudantes e investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). 

1 Philip Ursprung, Eduardo Souto de 
Moura: Atlas de parede, Imagens 
de métodos, Porto: Dafne Editora, 
2011, p. 11

INTRODUÇÃO
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Com a transferência destes trabalhos para novas instalações, em meados de 2020, o 
edifício foi vagado definitivamente, surgindo actualmente como um volume emparedado 
que pontua uma das zonas mais atractivas da cidade do Porto. A Estação de Zoologia 
Marítima apresenta-se, então, como um local expectante, que aguarda pela intervenção 
idealizada pelo Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-
UP), que pretende transformá-lo no terceiro pólo das suas instalações, pese embora 
ainda sem qualquer proposta concreta de recuperação do edificado, e sem que nada 
indique, igualmente, que esta intervenção venha a ser realizada num futuro próximo.

A situação de degradação e de aparente desinteresse que o edifício da Estação de 
Zoologia Marítima apresenta actualmente é profundamente desanimadora, uma vez que 
se considera que a presença de um equipamento expositivo deste carácter seria uma 
mais-valia para a área ocidental da cidade do Porto, cuja marginal se apresenta como um 
espaço público de enorme interesse paisagístico, mas que se mostra bastante fragilizado 
a nível da oferta de equipamentos capazes de atrair a fixação dos seus utilizadores. Desta 
forma, a vontade de ver a marginal da Foz atingir o seu máximo potencial de atractividade, 
a vontade de articular a descontinuidade existente entre o local em questão e o seu 
entorno, e a vontade de conceder à Estação de Zoologia Marítima um espaço capaz de 
prestigiar a sua importância histórica como primeiro equipamento cultural de exposição 
de fauna e flora marinha da cidade, surgem como a principal motivação para a escolha 
deste tema, ambicionando-se, assim, a revitalização de um espaço único da cidade do 
Porto, e evitando-se a progressiva deterioração e o encerramento ao contexto envolvente 
que a Estação de Zoologia Marítima apresenta actualmente.

A apresentação do processo de concepção de uma proposta para este lugar será 
estruturada em quatro capítulos que, apesar de se debruçarem sobre temas distintos, 
deverão ser compreendidos e lidos como processos paralelos e complementares, que 
se informam mutuamente. Estes capítulos integram um documento que se encontra 
ainda dividido em duas partes: uma primeira parte, que corresponde à exposição 
escrita; e uma segunda parte, correspondente a um apêndice que compila os 
desenhos da proposta, permitindo, assim, um manuseamento mais livre e uma maior 
facilidade de leitura dos elementos gráficos, podendo os mesmos serem consultados 
concomitantemente com a leitura do documento escrito.

O primeiro capítulo – O Lugar – apresenta uma análise da Foz, local onde se implanta 
a proposta desta dissertação. A compreensão desta área única da cidade, que se 
expandiu ao longo do rio Douro e do oceano Atlântico, revela-se como um elemento 
indispensável ao desenvolvimento do projecto de arquitectura, permitindo ler o modo 
como esta zona ocidental da cidade do Porto cresceu de uma forma bastante própria, 
apresentando características singulares muito ligadas ao seu passado histórico e 
à evolução da sua urbanização. Pretende-se, assim, compreender a forma como se 
desenrolou a expansão urbana deste território, desde o momento em que este se 
apresentava apenas como uma faixa rochosa que ladeava o mar, até à sua transformação 
numa das zonas mais luxuosas e desejáveis da cidade. A aproximação à avenida 
marginal possibilita a identificação dos elementos de interesse que a conformam; 
o reconhecimento das principais características arquitectónicas, urbanísticas e 
paisagísticas que a qualificam; e a compreensão da apropriação que os utilizadores 
desta zona da cidade fazem dos seus espaços – factor que permite identificar as razões 
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que mobilizam a ocupação humana deste território, e as necessidades programáticas 
que o mesmo apresenta. O reconhecimento de todas estas particularidades pretende 
estimular a concepção do projecto de arquitectura, de forma a que a proposta seja 
capaz de dar uma resposta completa, integrando-se cuidadosamente no território pré-
existente e respondendo às necessidades da cidade e dos seus habitantes.

O segundo capítulo – A cidade e o objecto – dá destaque à Estação de Zoologia Marítima 
Dr. Augusto Nobre, possibilitando uma observação da evolução que o complexo zoológico 
apresentou desde o momento da sua construção até à situação de abandono em que se 
encontra actualmente. Este reconhecimento da história e da evolução do edifício é de 
extrema importância, permitindo, por um lado, identificar os problemas do edifício actual, 
e por outro lado, respeitar a memória da sua presença na Foz, como um equipamento que 
marcou, de forma profunda, o ensino da biologia marinha em Portugal, ao mesmo tempo 
que conformou um dos programas expositivos mais interessantes da cidade, no início do 
século XX. Dentro deste capítulo serão ainda abordados dois projectos de melhoramento 
urbano que foram desenvolvidos para a frente litoral onde se encontra a Estação de 
Zoologia Marítima, que permitem compreender o modo como o espaço urbano se alterou 
no seu entorno, e quais as relações que este estabeleceu com a estrutura pré-existente.

O terceiro capítulo – O Programa – aborda as temáticas inerentes à construção 
programática de um edifício de cariz expositivo, especializado na mostra de fauna e 
flora marinhas. Assim, este capítulo aborda temas como as intenções anteriormente 
comunicadas para a transformação da Estação de Zoologia Marítima; as ponderações 
sobre a recuperação do programa do aquário público; a definição do tipo de intervenção 
que o edifício requer; a evolução do espaço museológico e do aquário público ao longo 
do tempo; e a análise de casos de estudo concretos que permitem compreender as 
necessidades funcionais e espaciais de um equipamento desta natureza.

O último capítulo – A Proposta –, surge como uma síntese de todo o processo de análise 
previamente exposto, enunciando a contribuição e a participação dos conhecimentos 
adquiridos ao longo da investigação teórica no desenvolvimento do exercício prático. Desta 
forma, procura-se reflectir sobre o modo como o projecto de arquitectura se desenvolve, 
identificando-se as diferentes fases de evolução da proposta, e comunicando o modo 
como a leitura do lugar e do programa actuam sobre a sua realização, compreendendo-
se, assim, o modo como o processo criativo é simultaneamente informado pela análise 
do contexto real, por temas de projecto e por memórias arquitectónicas que nos levam 
a resolver os problemas de uma determinada forma. Assim, este último capítulo surge 
como um questionamento profundo sobre as razões que informaram e mobilizaram o 
desenvolvimento da proposta, sendo estas razões apresentadas através de um “discurso 
rigoroso sobre o projecto arquitectónico [baseado] em fundamentos lógicos”2, que 
pretendem dar origem a uma solução enquadrada no seu contexto real, que seja capaz 
de satisfazer as necessidades da sua época, do seu lugar e da sua população.

“A arquitectura deve estar cheia de ideias, o arquitecto deve questionar continuamente 
os limites, e os edifícios devem ser o resultado de um pensamento complexo e 
intelectual, bem como de capacidade intuitiva. (…) Esta concentração de ideias forma 
a subestrutura sem a qual o trabalho é vazio, e estas camadas, em vez de se exibirem 
como propósito do trabalho, são apenas evidentes através de um arranhar mais 

profundo da superfície, revelando gradualmente a substância real do projecto.”3

2 Aldo Rossi, Arquitectura para los 
museus, in Teoría de la proyectación 
arquitectónica, Barcelona: Gustavo 
Gili, 1970, p. 204 (Tradução livre)

3 David Chipperfield, Theoretical 
Practice, London: Artemis, 1994, p. 
46 (Tradução livre)

Fig. 1: Estrutura do trabalho. A 
leitura do lugar e do programa e 
a participação das memórias e 
experiências arquitectónicas prévias 
como elementos imprescindíveis 
para o desenvolvimento do projecto 
de arquitectura.
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1. O Lugar | A Foz 

"A Foz está viva! Tenho-a diante de mim, a Foz de outrora, a Foz que já não existe, a Foz 
dos mortos, com o movimento, os tipos e a paisagem. Lá em cima o Monte tinge-se de sol, 
cá em baixo o rio tinge-se de azul. (…) O mar embala o Cabedelo. Uma luz como não há 
outra e que estremece com o movimento e os reflexos da água, um ar como não há outro 
e que ainda hoje respiro como a própria vida! Silêncio… A Foz vai doirando lentamente, 

ano atrás de ano, crestada pelo ar da barra, camada de sol, camada de salitre…" 4

A Foz corresponde à designação utilizada pela generalidade das pessoas para referir 
toda a área ocidental da cidade do Porto, englobando as freguesias de São João da 
Foz do Douro e de São Miguel de Nevogilde. Apesar desta divisão administrativa, a 
Foz apresenta inegavelmente uma leitura que a caracteriza como sendo uma única 
unidade territorial, composta por duas entidades que são geralmente designadas de 
“Foz Velha” e “Foz Nova”.

Localizando-se no extremo ocidental do concelho do Porto, esta região é delimitada 
a Sul pelo Rio Douro, a Oeste pelo Oceano Atlântico e a Norte pela Estrada da 
Circunvalação, que define, neste ponto, o limite do concelho do Porto e a fronteira 
entre a área setentrional da antiga freguesia de Nevogilde e o concelho de Matosinhos. 
A Este, a Foz encontra-se delimitada pela fronteira com as já extintas freguesias de 
Aldoar e de Lordelo do Ouro.

Importa, no entanto, compreender que esta área voltada para o mar e para o rio 
teve um crescimento bastante distinto do resto da cidade do Porto e que, apesar de 
constituir um território integrado administrativamente no município já desde 1836, 
ainda é possível conferir-lhe uma certa individualidade garantida pelas características 
muito próprias da sua urbanização e do seu passado histórico.5

Por esta razão, interessa compreender o modo como o processo de urbanização se 
desenrolou ao longo dos séculos, atenuando as diferenças existentes entre a Foz e 
o espaço urbano envolvente, diluindo os seus limites e alterando os seus costumes, 
mas mantendo algumas características individuais que garantem a singularidade 
deste conjunto tão variado a nível morfológico e ambiental. Assim, pretende-se, de 
uma forma muito sintetizada, procurar entender o modo como a antiga vila piscatória 
cresceu e enriqueceu graças à sua proximidade com o mar, transformando-se, 
inicialmente numa área residencial estival para a comunidade britânica, e culminando, 
actualmente, numa área vocacionada para a construção de imóveis de luxo e de 
habitação de grande qualidade.

4 Raul Brandão, Os Pescadores, 
Guimarães: Opera Omnia, 2018, p. 34

5 Esta diferença seria bastante mais 
notória há algumas décadas atrás, 
sendo especialmente interessante 
o apontamento que José Fernandes 
faz sobre esta dicotomia: “Não 
surpreende, portanto, que 
conquanto pertença à cidade desde 
1836, continue a ser uma localidade 
estranha aos costumes e à paisagem 
que os tripeiros consideram como 
Porto. E os naturais da Foz dizem 
sempre «vou ao Porto», quando se 
deslocam ao centro, assim como 
os que vivem fora da cidade raro 
ou nunca dizem que vão ao Porto 
quando se deslocam à sua parte 
ocidental, mas antes – «vou à 
Foz».” (José A. Rio Fernandes, A Foz: 
entre o rio, o mar e a cidade, Porto: 
Progresso da Foz, 1989, p. 13-14)

Na página anterior, Fig. 2: A 
Avenida do Brasil, que conforma 
a área marginal mais a Sul da Foz 
Nova.
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1.1. Contextualização histórica
A Foz, da primeira ocupação até à actualidade

“Quando a Península Ibérica fora devassada pela barbárie que, em hordas sucessivas, 
ansiava por se fixar neste solo, como seria o belo rincão que, hoje, se chama S. João 
da Foz? A Foz nessa época remota seria apenas um conjunto de luxuriante vegetação 
bravia, infestada pelo grasnado da passarada, ouvindo, na sua solidão, os gemidos 
do oceano e o uivar lúgubre do vento. Um sítio ermo, onde um ou outro pescador 

arrostava as intempéries, tentando retirar do mar ou do rio o seu sustento.”6

Nos tempos longínquos da sua origem, a Foz em nada se assemelhava ao território que 
conhecemos actualmente, consistindo apenas numa “faixa de terra bastante rochosa, 
marginando o rio e o mar, com alguma vegetação, açoitada por ventos nórdicos e 
fustigada por alterosas vagas do mar, inóspita e deserta.”7 Apesar deste parecer hostil, 
os primeiros relatos de ocupação humana nesta zona costeira remontam aos períodos 
Neolítico e Eneolítico.8 A toponímia de certas ruas, como a Rua do Crasto, asseguram 
também a presença de povoados castrejos, que confirmam, de igual modo, o interesse 
que existiu desde cedo em habitar este território.

A evolução da Foz do Douro como povoado começa a dar-se no século XII, sendo 
esta referida, já na primeira metade do segundo milénio, como uma importante 
póvoa marítima do Norte de Portugal, com as suas construções concentradas na 
margem direita do Rio Douro, junto da foz do mesmo. A actividade principal dos seus 
moradores consistia na pesca, que era complementada com alguma agricultura e 
pastorícia de carácter bastante básico. No entanto, verificavam-se grandes diferenças 
entre as zonas que hoje conhecemos como Foz Velha e Foz Nova. Enquanto que a Foz 
do Douro prosperava economicamente, graças à actividade piscatória que progredia 
abundantemente, Nevogilde caracterizava-se como sendo um “reduzido povoado de 
vocação eminentemente rural”9, dedicado à cultura do solo e à exportação de gado 
para a cidade do Porto, que mais tarde o exportava para Inglaterra.10 Tal dicotomia 
tornava a Foz do Douro numa área mais propícia à fixação da população, sendo que, 
no século XVI, este local já constituía o grande núcleo populacional da zona ocidental 
do Porto, transformando-se assim num aglomerado com uma certa importância, mas 
com alguma individualidade, dada a distância – física e temporal11 – que o separava 
do centro da cidade. Deste modo, pode considerar-se que a Foz do Douro e Nevogilde 
constituíam dois locais afastados entre si e dois locais ainda mais afastados do Porto.

O encontro entre o mar e o rio transformava também a Foz num ponto de entrada 
marítimo para a cidade, o que tornava necessário o desenvolvimento de condições 
de segurança para a navegação, uma vez que a barra do Douro constituía um grande 
obstáculo cheio de perigos, devido ao seu forte caudal e fundo irregular, repleto de 
saliências e reentrâncias. Por esta razão, a Foz acabaria por constituir um “palco de 
obras que visavam assegurar a defesa militar da barra e a segurança do acesso ao 
porto do Douro.”12 De forma a auxiliar e orientar os navegadores, D. Miguel da Silva, 
mecenas renascentista, manda edificar, em 1527, o farol de São Miguel-o-Anjo – o 
primeiro farol da cidade e também o primeiro farol a ser construído em Portugal.13 
Em 1758, o Marquês de Pombal manda construir o Farol de Nossa Senhora da Luz e, 
alguns anos mais tarde, em 1886, é construído, por fim, o Farolim de Felgueiras.

6 Guido de Monterey, Foz do Douro: 
De relance ao longo do tempo, Porto: 
Clube Infante de Sagres, 1965, p. 14
7 Sebastião de Oliveira Maia, Onde o 
rio acaba e a Foz do Douro começa, 
Foz do Douro: Progresso da Foz, 
1988, p. 13
8 “Achados líticos (…) atestam a 
presença do homem nesta área 
há pelo menos 5 000 anos e, com 
alguma segurança, mesmo desde há 
6 000 anos.” José A. Rio Fernandes, 
A Foz: Freguesias de Nevogilde e Foz 
do Douro: Contributo para o estudo 
do espaço urbano do Porto, Porto: 
FLUP, 1985, p. 13
9 idem, p. 14. A dicotomia que existia 
entre as duas freguesias reflectia-se, 
também, no registo de ocupação 
destes dois locais, uma vez que a Foz 
– tendo aumentado a sua dimensão 
ao longo dos séculos XIV e XV – 
registava, em 1527, a presença de 
286 fogos, enquanto que Nevogilde 
apresentava apenas 12 fogos.
10 Damião Veloso Ferreira, A Freguesia 
de Nevogilde há 50 anos, Porto: O 
Progresso da Foz, 1999, p. 15
11 Importa atentar para o facto de 
que, nesta época, seria muito difícil 
realizar a viagem entre o centro do 
Porto e a Foz do Douro, uma vez que 
não existia ainda qualquer oferta de 
meios de transporte terrestres ou 
caminhos bem delimitados, o que 
contribuía para aumentar a distância-
tempo existente entre estas duas 
áreas da cidade, e para amplificar as 
diferentes características que cada 
uma desenvolveu ao longo da sua 
formação.
12 Helder Marques, Porto. Percursos 
nos espaços e memórias, Porto: 
Edições Afrontamento, 1984, p. 57
13 Nuno de Campos Moura, A Foz 
do Douro: Evolução Urbana, Porto, 
2009, p. 14. Este farol, projectado por 
Francisco de Cremona, implantava-se 
num esporão rochoso, dentro do mar, 
consistindo num torreão quadrangular 
encimado por uma cúpula de oito 
gomos. Actualmente, já não apresenta 
o enquadramento na paisagem 
original, tendo sido incluído na área 
pavimentada do Cais do Marégrafo 
e adossado ao edifício dos Pilotos da 
barra e à torre dos semáforos.
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Fig. 5: Entrance of the River 
Douro, da autoria do Comendador 
Edward Belcher. 1860.
Esta planta, um pouco mais 
tardia, confirma a localização e a 
dimensão da Foz do Douro, bem 
como a expansão da restante 
cidade. É também introduzida, 
com maior detalhe, a localização 
do Farol da Senhora da Luz. Neste 
mapa é ainda possível verificar a 
presença das duas ligações que 
estabeleciam o contacto entre o 
Porto e a Foz do Douro:
O primeiro caminho tinha 
início na Rua do Priorado – 
aproximadamente no local onde 
hoje se encontra a Igreja de São 
Martinho de Cedofeita – e seguia 
depois pela Igreja de Lordelo e 
pela Pasteleira, chegando por fim 
à Foz através da Rua Central – a 
actual Rua do Padre Luís Cabral. 
O segundo caminho consistia no 
caminho novo que percorria toda a 
marginal do rio.

Fig. 4: Planta Geográfica da Barra 
da Cidade do Porto, da autoria de 
Teodoro de Sousa Maldonado. 
1789.
Nesta planta/perspectiva é possível 
observar a Foz do Douro vista 
de Sul. Verifica-se, num primeiro 
plano, a presença da Ermida 
de São Miguel-o-Anjo. Junto da 
ermida podem também observar-
se algumas embarcações de pesca 
que reforçam a intensa ligação que 
esta região estabeleceu com o rio 
e com o mar. Sobressaem ainda 
o Forte de São João Baptista da 
Foz e a Igreja de São João da Foz, 
integrados numa malha urbana 
que se concentra na margem 
direita do rio Douro, num espaço 
compreendido entre o Forte/
Castelo e a Cantareira.
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O Castelo do Queijo (1661-1662) e o Forte de São João Baptista da Foz (1560-1647) 
constituíam fortificações que visavam proteger adicionalmente o litoral atlântico e a 
entrada marítima na cidade, defendendo estes locais dos ataques piratas que eram 
frequentes às povoações costeiras e às embarcações mercantes.14 O primeiro forte 
rematava a frente marítima da actual Foz Nova, enquanto que o segundo se implantava 
num local estratégico de protecção, na entrada da barra e na proximidade do núcleo 
original da Foz Velha, como forma a “pôr cobro ao comércio ilícito praticado pelos 
Ingleses nos mares de Portugal.”15

Na primeira metade do século XIX, e já fazendo parte integrante do território 
administrado pelo Porto16, a Foz continuava a caracterizar-se como uma pequena 
povoação agrupada a nascente do Forte de São João Baptista, que era habitada 
durante quase todo o ano por humildes pescadores. Joaquim Leitão descrevia inclusive 
esta área como sendo uma “resignada colmeia, andarilha no mar, quasi paralytica em 
terra, cabia n’um bolso de colête”17 – o que deixa a entender a dimensão modesta que 
a mesma ainda apresentava nesta altura.

A mudança deste paradigma deu-se apenas com o desenvolvimento dos transportes 
na cidade, em meados do século XIX, o que propiciou a entrada da Foz numa fase 
moderna de desenvolvimento. A partir deste momento, a Foz deixa de se caracterizar 
única e exclusivamente como uma vila piscatória, e começa a crescer como um lugar 
privilegiado para o turismo balnear e para o lazer.18 As primeiras viagens realizadas entre 
o Porto e a Foz eram excessivamente morosas, sendo efectuadas por meio de burro, 
barco, carroção ou char-à-bancs (Fig. 6-9).19 Só a partir de 1872, com a introdução do 
carro americano no país, é que a viagem entre o centro do Porto (Porta Nova) e a Foz é 
reduzida para cerca de meia hora, o que veio finalmente aproximar estes dois núcleos 
da cidade, vencendo o seu afastamento com maior conforto e rapidez, simplificando 
os deslocamentos da população e aumentando a frequência dos mesmos. Mais tarde, 
a Foz passava a ser acessível por via de barco e por duas linhas ferroviárias – a linha 
marginal, e uma linha que partia da Praça Carlos Alberto e que percorria a Boavista, 
até chegar a Cadouços.

Verifica-se assim que, devido à implementação dos transportes e à redução da distância 
entre o centro da cidade e o seu litoral, a Foz apresentou um grande crescimento 
nos finais do século XIX, incentivado pela chegada dos banhistas que iam edificando 
moradias próprias para permanência na época estival e especialmente pela chegada 
das “famílias da colónia britânica do Porto [que] costumavam fechar no verão as suas 
casas da cidade (…) e vinham passar uns meses à beira-mar, à Foz ou a Leça.”20 Com 
a abertura de novos espaços públicos – como o Jardim do Passeio Alegre – e com 
as iniciativas e acréscimos de construção, a Foz começa a registar um processo de 
aburguesamento, transformando-se no local de eleição de “veraneio dos portuenses e 
de muitos habitantes do Alto Douro e doutras regiões do país”21, sendo já considerada, 
em meados do século XX, como um lugar cosmopolita, que juntava diversas culturas, 
arquitecturas e costumes.

O antigo núcleo piscatório da Foz do Douro começa a registar um aumento da malha 
urbana, com as novas construções a expandirem-se para o interior da região, nas 
zonas da Cantareira e Sobreiras, mas também a expandirem-se para Norte, ao longo 
da Estrada de Carreiros – actual Avenida do Brasil. Esta expansão para Norte deu 

14 Damião Veloso Ferreira, A 
freguesia de Nevogilde há 50 anos, 
p. 20
15 Sebastião de Oliveira Maia, 
Onde o rio acaba e a Foz do Douro 
começa, p. 119
16 Tal como referido anteriormente, 
após a extinção das ordens religiosas, 
a Foz do Douro é anexada ao concelho 
do Porto a 26 de Novembro de 1836, 
na condição de freguesia. Nevogilde 
continua a pertencer a Bouças e só 
a 21 de Novembro de 1895 é que é 
integrada na administração do Porto. 
(José Fernandes, A Foz: Entre o rio, 
o mar e a cidade, p. 24-26). Importa 
referir que a extinção das ordens 
religiosas terá também contribuído 
para incentivar o desenvolvimento 
da Foz do Douro, uma vez que 
os rendimentos deixariam de ser 
entregues aos frades beneditinos 
que administravam o couto, o que 
possibilitaria, assim, o início de um 
período de “franco desenvolvimento” 
da região. (Nuno de Campos Moura, A 
Foz do Douro: Evolução Urbana, p. 36).
17 Joaquim Leitão, Guia illustrado da 
Foz, Mattosinhos, Leça e Lavadores, 
Porto, Livraria Magalhães & Moniz, 
1907, p. 3
18 “Os elementos disponíveis permitem 
concluir, com razoável segurança, 
que os anos cinquenta de oitocentos 
constituíram o ponto de arranque do 
litoral balnear como área de lazer.” 
– Luís Paulo Saldanha Martins, As 
praias portuenses: Génese, apogeu e 
declínio de um espaço de lazer, Porto: 
Universidade do Porto, Faculdade de 
Letras, Instituto de Geografia, 1992, 
p. 4
19 As condições de transporte são 
apenas melhoradas em 1870, 
quando é dada a autorização para 
estabelecer um caminho de ferro 
para transporte de passageiros e 
mercadorias na estrada pública 
que unia o Porto à Foz, sendo 
esta melhoria efectuada às custas 
do Barão da Trovisqueira. (José 
Fernandes, A Foz: Entre o rio, o mar e 
a cidade, p. 27)
20 A. de Magalhães Basto, A Foz 
há 70 anos, Porto: Edição Colégio 
Brotero, 1939, p. 33
21 Helder Marques, Porto. Percursos 
nos espaços e memórias, p. 58
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Fig. 10: A Foz Velha (a laranja), 
a Foz Nova (a amarelo) e a área 
triangular de transição entre as 
duas zonas (a vermelho).

É possível reparar que o núcleo da 
freguesia de Nevogilde apresenta 
ainda alguns terrenos agrícolas, 
que ilustram o passado rural 
desta área. Ainda nesta zona, a 
rua do Molhe (via que estabelece 
a principal ligação entre o litoral 
e as áreas mais interiores) e a 
rua do Crasto revelam-se como 
as vias transversais que registam 
uma maior ocupação, pese 
embora ainda não se encontrem 
urbanizadas em toda a sua 
extensão.

Fig. 6: O carroção transportava um 
número considerável de utentes, 
consistindo, numa “casa d’um andar, 
com cinco respiradouros de cada 
lado e quatro rodas a que uma junta 
de bois ia persuadindo movimento”. 
(Joaquim Leitão, p. 4-5).

Fig. 7: A introdução do char-à-bancs 
proporcionou um maior conforto 
e uma maior rapidez nas ligações 
entre o centro do Porto e a Foz.

Fig. 8: O carro americano permitiu 
encurtar as distâncias e aproximar 
os núcleos da cidade.

Fig. 9: O Vapor Duriense (s/ autor) foi 
implementado em 1851 como um 
transporte colectivo fluvial capaz de 
concorrer com o caminho de ferro na 
capacidade de transportar o elevado 
número de pessoas que efectuavam 
o percurso entre o centro do Porto e 
a Foz durante o Verão.

6. 7.

8. 9.

Rua do Molhe

Rua do Crasto
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início à ocupação da zona conhecida como Foz Nova que, dada a fixação de muitos 
ingleses, começou a apresentar um carácter muito particular, onde “predomina[va] 
a casa pintada de verde escuro, de roxo terra, de cor de café, de cinzento, de preto 
(…) Arquitectura despretensiosa, mas elegante; janelas rectangulares; o peitoril mais 
usado do que a sacada.”22

Nevogilde, que continuava a apresentar-se até então como uma aldeia isolada23, dá 
início ao seu período de transformação, vendo a antiga freguesia rural mutar-se para 
uma freguesia mais urbana24, incentivada pela maior facilidade de comunicação com a 
Foz Velha, proporcionada pela expansão da mesma ao longo da Estrada de Carreiros, 
para o interior do seu território. Os dois núcleos da Foz passavam assim a caracterizar-
se pela diferença das suas construções: os edifícios mais pobres, como as casas dos 
pescadores, localizavam-se na Foz Velha, enquanto que as propriedades de maior 
dimensão, com grandes jardins e carácter nobre se implantavam na Foz Nova.

Com a introdução da electricidade, a tracção animal, o vapor e o carro americano 
são substituídos pelo carro eléctrico, e depois pelo automóvel e pelo autocarro, que 
proporcionam uma mobilidade mais livre e reduzem ainda mais as distâncias. Esta nova 
mobilidade, aliada ao crescimento considerável que o Porto apresentava no século XX, 
provoca uma mutação na cidade, na qual o centro deixa de responder aos interesses de 
muitos dos seus moradores. Desta forma, as classes mais abastadas procuram afastar-
se do centro ruidoso e movimentado, e optam por comprar terrenos com preços 
inflacionados na área ocidental da cidade, tirando partido das condições paisagísticas 
da Foz, do certo elitismo que adveio do estabelecimento da colónia britânica nos 
seus terrenos e da construção de moradias de maior qualidade e dimensão. É neste 
momento que a Foz começa a registar o maior incremento de população residente, 
uma vez que os seus habitantes começam a transformar as suas casas de férias em 
residências permanentes. Para além da ocupação dos lotes que permaneciam livres 
entre os edifícios que tinham sido construídos anteriormente, a Foz vê a sua mancha 
de construído espraiar-se para Nevogilde – ou para a Foz Nova.25

Este território começa, então, a apresentar-se como uma área habitacional muito 
apetecível, o que conduziu ao aproveitamento, por completo, da linha de costa, 
ampliando o carácter turístico da mesma e conferindo à Foz Nova uma maior 
importância, correspondente ao incremento de equipamentos presentes ao longo da 
avenida marginal – equipamentos esses que, para além de surgirem em maior número, 
começam a apresentar também maior qualidade. Este aumento justifica-se com a 
necessidade de servir a população residente que tinha chegado nos finais do século 
XX, uma vez que as actividades de apoio à época balnear já não se afiguravam como 
suficientes para dar resposta às suas necessidades. É nesta altura que a Foz começa 
a registar o aumento de lojas, de cafés, de restaurantes, de instalações de banhos, de 
espaços de lazer e de estabelecimentos de hotelaria, chegando inclusive a existir um 
cinema e um casino “que diversificavam a oferta que concorria na ocupação do muito 
tempo livre dos veraneantes.”26 Estes factores ilustram o processo de urbanização de 
uma área que aparentava ser, inicialmente, inóspita, mas que se revelou como sendo 
um caso de sucesso, tornando-se numa das áreas mais procuradas pela população na 
cidade do Porto.

22 Júlio Dinis, citado por José Fernandes, 
A Foz: Freguesias de Nevogilde e Foz 
do Douro: Contributo para o estudo do 
espaço urbano do Porto, p. 20
23 Nesta altura, a população da Foz ainda 
se concentrava na proximidade do núcleo 
da Foz Velha, sendo que “os passeios em 
geral não se estendiam para além do 
Molhe, porque êsses lugares ficavam já 
demasiado longe, eram muito solitários” 
(A. de Magalhães Basto, A Foz há 70 anos, 
p. 38). De acordo com o autor, Carreiros 
ficava deserto ainda antes do pôr-do-
sol, sendo que “à meia noite nenhum 
valente, nem por aposta, era capaz de 
«afrontar sòzinho aquela solidão!»”. 
Outros autores corroboram esta 
realidade, afirmando que, naquela época, 
a estrada de Carreiros era considerada 
“um lugar perigoso, muito propício a 
assaltos” (Rui Branco, Nevogilde, Porto: 
Edições Afrontamento, 1984, p. 44).
24 Importa reparar que Nevogilde não 
perdeu, por completo, a memória da sua 
vocação original, sendo ainda possível 
verificar, hoje em dia, a presença de 
um pequeno núcleo rural no centro da 
freguesia. Sobre este aspecto escreve 
Hélder Pacheco, recordando as suas 
memórias do século XX: “Nevogilde era 
dos lugares portuenses mais selectos, 
cheios de chalets, ruas fin-de-siècle, 
cottages, vivendas cheias das sombras 
de Ramalho, António Nobre, Raul 
Brandão. (…) Mas, apesar de todas 
as rutilâncias exteriores e, além dos 
ricos propriamente ditos, havia em 
Nevogilde os outros (…), algumas ilhas 
(que tinham sobre as da cidade a 
vantagem do ar do mar ao pé) e, até, o 
maior bairro da lata jamais construído 
no burgo, o Xangai, onde, de resto, 
nunca fomos porque a entrada lá até ao 
mais comum dos mortais era vedada.” 
(Hélder Pacheco, Dias Portuenses, 
Lisboa: Presença, 1989, p. 163)
25 De acordo com José Fernandes, a 
expansão para a Foz Nova provocou 
um incremento de 800% da população 
da freguesia, entre 1878 e 1930. (A Foz: 
Entre o rio, o mar e a cidade, p. 38). De 
facto, Nevogilde apresentava apenas 
301 habitantes em 1878, vendo este 
número aumentar para 2485 no ano 
de 1930, e para 5674, no ano de 1981. 
No entanto, tal crescimento estagnou, 
uma vez que, de acordo com os 
Censos de 2011, a freguesia registava 
apenas 5018 residentes neste ano, um 
número consideravelmente inferior 
ao de 1981.
26 Helder Marques, Porto. Percursos 
nos espaços e memórias, p. 62
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Fig. 12: As casas mais simples, 
das habitações primitivas dos 
pescadores, presentes ao longo da 
Rua do Passeio Alegre e da Rua de 
Sobreiras. Repare-se no contraste 
existente entre estas construções e 
as casas nobres da figura anterior.

Fig. 11: As casas nobres da Rua do 
Passeio Alegre, com fachadas mais 
trabalhadas e maiores dimensões.

Fig. 13: O alçado da Rua do 
Coronel Raúl Peres, conformado 
por edifícios de maior volume 
e altura. À esquerda, surgem 
alguns exemplos de arquitectura 
contemporânea que se integram 
na malha urbana pré-existente. À 
direita, observa-se o arranque de 
um edifício de habitação colectiva 
que ocupa um lote de maiores 
dimensões.
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1.2. A Foz na actualidade

Actualmente, é possível constatar que a Foz Velha apresenta ainda alguns resquícios do 
aglomerado urbano que se desenvolveu durante os séculos XIX e XX, caracterizando-se 
pela densidade elevada de construção, pela presença de ruas estreitas e sinuosas que 
conformam quarteirões pequenos e irregulares, e pela existência de escassos espaços 
verdes públicos, sendo a grande excepção o Jardim do Passeio Alegre.

Os edifícios – maioritariamente correspondentes a “casas modestas na dimensão e 
aparência”27 – são estreitos e baixos, não ultrapassando, geralmente, os dois pisos 
de altura. Exceptuando-se alguns casos pontuais no interior desta área, este limite de 
cércea é apenas alterado na Rua do Passeio Alegre e na Rua do Padre Luís Cabral28, 
onde as construções são dotadas de maior sobriedade e nobreza, verificando-
se frequentemente a presença de edifícios revestidos a azulejo e com grande 
pormenor de decoração nas fachadas. A dimensão destes lotes e o investimento nos 
acabamentos das fachadas dos seus edifícios ilustra o processo de urbanização que se 
deu com a introdução de novos residentes nesta área da cidade, que apresentavam 
um estatuto socioeconómico elevado que lhes permitia construir “casas ricas, com 
volumes elegantes e pormenores que denotam (…) um gosto requintado (…) e uma 
considerável capacidade económica”29, algo que contrastava bastante com as pequenas 
casas de pescadores pré-existentes, que primavam pela simplicidade. Algumas das 
construções mais recentes ocupam lotes de maior dimensão, constituindo blocos de 
habitação plurifamiliares que nem sempre se articulam da forma mais harmoniosa 
com a homogeneidade do tecido urbano pré-existente, constituindo, por vezes, casos 
isolados que contrastam com a morfologia predominante das cérceas baixas.

A transição entre a Foz Velha e a Foz Nova dá-se no espaço compreendido entre a Rua da 
Cerca e a Rua de Diu, numa área de formato triangular que relaciona e une “um espaço 
urbano implantado numa encosta voltada para sul e para o rio” – correspondente à 
Foz Velha, área de crescimento espontâneo –, “com um outro que se liga directamente 
com o mar e se dispõe ao longo de uma linha de costa”30 – correspondente à Foz Nova, 
área de planeamento ortogonal.

Nestes quarteirões verifica-se já a presença de construções compactas cujo 
desenvolvimento vertical é superior ao dos edifícios da Foz Velha, ocupando inclusive 
lotes de maiores dimensões, onde são construídos edifícios de habitação em banda. A 
faixa litoral concentra as construções de maior volume e altura, conjugando os edifícios 
mais antigos com a arquitectura mais contemporânea. É possível observar ainda que 
a Rua da Senhora da Luz traduz um eixo funcional muito importante, concentrando a 
maior parte do comércio e dos serviços de hotelaria. Na proximidade desta área de 
transição é ainda possível apontar uma excepção constituída pelo Monte da Senhora da 
Luz, cujo cume é pontuado pela presença do Farol da Senhora da Luz. Esta área urbana 
apresenta características muito próprias, provocadas pela necessidade de adaptação 
da malha urbana às condições topográficas existentes – um declive acentuado de 
38 metros de altitude –, condição que provocou o arredondamento das vias que a 
englobam e que requereu a construção de um túnel à cota baixa, ao nível do restante 
traçado viário.

27 José Fernandes, A Foz: Entre o 
rio, o mar e a cidade, p. 45
28 Importa recordar que estas duas 
ruas constituíam as principais vias 
de acesso à Foz no século XIX, o 
que justificava o maior decoro e 
investimento na construção dos 
edifícios que as ladeavam.
29 José Fernandes, A Foz: Entre o 
rio, o mar e a cidade, p. 47
30 idem, p. 51
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Fig. 14: O alçado da Rua de Nossa 
Senhora da Luz - eixo comercial 
principal.

Fig. 16: A Rua do Molhe, que 
estabelece o ponto da mudança de 
escala entre os edifícios da Avenida 
do Brasil e os edifícios da Avenida 
de Montevideu.

Fig. 15: A entrada para a Rua do 
Crasto, onde é possível observar 
a maior densidade de ocupação 
da faixa litoral, com os edifícios 
a apresentarem um maior 
desenvolvimento vertical.
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A marginal da Foz Nova foi construída num período mais tardio, em meados do século 
XX, resultando da transformação deste território numa zona residencial permanente 
da cidade do Porto. Esta área apresenta alguns dos símbolos da Foz Atlântica, como 
é o caso da Esplanada do Molhe, do Paredão, dos jardins e das praias, culminando 
na proximidade do Parque da Cidade. A presença destes espaços tão importantes 
justifica a maior densidade de ocupação junto da faixa litoral, onde os edifícios se 
apresentam com um maior desenvolvimento vertical, tanto na avenida marginal, 
como nos quarteirões mais interiores. Contudo, é possível constatar que a densidade 
de construção diminui de Sul para Norte, continuando a freguesia de Nevogilde a 
apresentar uma ocupação inferior à da Foz do Douro, verificando-se ainda a presença 
de alguns campos agrícolas e espaços desocupados no seu núcleo.

A nível do traçado viário, pode observar-se que a área litoral da Foz Nova apresenta 
vias hierarquicamente superiores às da Foz Velha, dispondo de duas avenidas que 
contêm um maior volume de tráfego viário e uma maior importância na capacidade 
de ligação entre diferentes zonas dentro da cidade – nomeadamente, as avenidas 
do Brasil e de Montevideu. As restantes vias contrastam de igual modo com as da 
Foz Velha, apresentando um traçado rectilíneo paralelo à linha de costa, de largura 
regular e com passeios frequentemente arborizados, em detrimento das ruas estreitas 
e sinuosas que se adaptaram à topografia do núcleo original. Este traçado ortogonal 
parece revelar uma preocupação com a racionalização do uso do solo, motivando a 
definição de lotes regulares e simplificando a implantação dos edifícios31, o que por sua 
vez produz uma ambiência que promove uma certa qualidade morfológica e ambiental 
para os residentes desta área. A proximidade com a frente de mar e com os espaços 
de lazer naturais, como as praias e os jardins, produz, de igual modo, um aumento da 
qualidade de vida dos seus habitantes e visitantes, assegurado pelos benefícios para 
a saúde provenientes do ambiente marítimo e pelas óptimas condições para a prática 
balnear do litoral da Foz.32

31 Luís Paulo Martins, As praias 
portuenses: Génese, apogeu e 
declínio de um espaço de lazer, p. 4
32 É de salientar que, no corrente 
ano de 2020, as nove praias que 
conformam a orla costeira da 
cidade do Porto foram galardoadas 
com Bandeira Azul. As praias 
localizadas entre o areal das 
Pastoras e do Homem do Leme 
hasteiam este distintivo pelo 
13º ano consecutivo, segundo 
dados da Câmara do Porto, o que 
garante as condições necessárias 
para um usufruto pleno do litoral 
do Porto. A Praia do Castelo do 
Queijo atingiu, presentemente, 
os níveis de qualidade ideais, 
podendo equiparar-se à qualidade 
de excelência apresentada pelas 
restantes praias.
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1.3. Uma aproximação à avenida marginal

A área marginal da Foz Nova, composta pelos troços das avenidas do Brasil e de 
Montevideu, incorpora o terreno do Aquário da Foz, local de intervenção desta 
dissertação. Por esta razão, considerou-se ser pertinente efectuar uma análise mais 
aproximada deste território costeiro, de modo a compreender quais os elementos de 
interesse que o conformam, quais as suas principais características arquitectónicas, 
urbanísticas e paisagísticas, e quais os pontos de maior interesse que são capazes de 
atrair a população – tanto local como turística. Este estudo mais aprofundado tem como 
objectivo servir de base ao desenvolvimento do projecto de arquitectura, uma vez que 
a compreensão integral do lugar permite dar uma resposta mais completa e motivar 
uma integração mais cuidadosa do edifício projectado no terreno, respeitando, assim, 
o património natural e arquitectónico pré-existente, que se encontra actualmente 
classificado como um Conjunto de Interesse Público, integrado numa Zona Especial de 
Protecção que se estende desde o início da Avenida do Brasil até ao Castelo do Queijo.

1.3.1. Território, topografia e geologia. Os edifícios, as praias, o passeio marítimo e o 
Complexo Metamórfico da Foz do Douro

Como constatado anteriormente, a marginal da Foz Nova subdivide-se em dois 
momentos bastante distintos. O primeiro momento corresponde à área urbanizada ao 
longo da Avenida do Brasil, situada entre a rua do Molhe e a bifurcação formada pela 
rua da Senhora da Luz e pela rua Coronel Raúl Peres. Nesta faixa marginal, a frente 
urbana é constituída, predominantemente, por edifícios de habitação construídos no 
século XX, na sua maioria com cinco pisos e com rés-do-chão ocupado por comércio 
ou serviços. A Sul, estes edifícios intercalam-se com algumas habitações de cércea 
mais baixa, que não ultrapassam os dois pisos de altura. Estes imóveis constituem 
alguns exemplos das construções que seriam realizadas na Foz Nova durante a época 
da moda dos banhos, no século XIX, apresentando fachadas marcadas pela presença 
de vãos de orientação vertical e, nalguns casos, revestimento em azulejo. Para além 
destas excepções, juntam-se dois edifícios que se destacam, de igual modo, da restante 
homogeneidade arquitectónica deste troço marginal da cidade. São estes edifícios a 
antiga garagem do Belo Horizonte (1946) – projectada pelo arquitecto Amoroso Lopes, 
“com um desenho moderno e distinto do resto do alçado da Avenida do Brasil”33 –, e a 
casa neomanuelina, localizada na proximidade da Esplanada do Molhe34.

O segundo momento desenvolve-se para Norte, ao longo da Avenida de Montevideu, 
correspondendo à frente marítima compreendida entre a rua do Molhe e a Praça de 
Gonçalves Zarco. Esta frente apresenta um carácter bastante diferente daquele que é 
possível observar no primeiro momento, uma vez que os edifícios altos da Avenida do 
Brasil são substituídos por palacetes e vivendas baixas, construídas ainda durante os finais 
do século XIX e o século XX. Constata-se, assim, que a Avenida de Montevideu apresenta 
uma densidade bastante mais baixa, com uma cércea média de 2/3 pisos, e com um 
alçado que deixa de registar a presença de frentes comerciais e montras, caracterizando-
se apenas pela presença de muros e de jardins privados, o que confere a esta zona uma 
leitura que se aproxima mais de uma área residencial. Os serviços presentes nesta área, 
como as clínicas de saúde, a agência imobiliária e o hotel, instalaram-se nos edifícios 
pré-existentes, reabilitando-os, o que permitiu manter, em grande parte, a linguagem 

33 Domingas Vasconcelos, Francisco 
Rio e José Dias, A frente marítima 
do Porto: uma paisagem urbana 
a salvaguardar e valorizar, 
Porto: FLUP, 2011, p. 6. Este 
edifício alberga, actualmente, um 
restaurante com espaços para a 
realização de eventos.
34 Esta casa terá sido “edificada 
em 1907 num estilo revivalista, 
representando uma corrente 
estética muito popular a partir da 
segunda metade do século XIX e 
que teve particular implantação 
nas zonas de veraneio – como é o 
caso – seguindo modelos como o 
do real Palácio da Pena ou ainda da 
Quinta do Relógio e de Monserrate, 
exemplos com grande aceitação 
nas estâncias balneares subsidiárias 
da capital (Estoril e Cascais).” (idem, 
ibidem)

Na página anterior, Fig. 17: Mapa 
do património arquitectónico 
edificado ao longo da avenida 
marginal, entre o Passeio Alegre e 
o Castelo do Queijo.
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Fig. 18: O primeiro momento. O 
alçado correspondente à parte 
mais a Sul da Avenida do Brasil. Os 
edifícios projectados por Fernando 
Távora, na proximidade da rua 
da Senhora da Luz, constituem 
também exemplos de arquitectura 
moderna que foi capaz de se 
integrar na malha urbana pré-
existente, sendo possível observar 
um destes edifícios no lado direito 
da fotografia, correspondente ao 
Bloco da Foz do Douro (1955).

Fig. 19: O segundo momento. O 
alçado da Avenida de Montevideu, 
com destaque para a forte presença 
dos muros que envolvem os jardins 
privados. Nestes quarteirões é 
ainda possível observar a Casa 
Prata de Lima, de José Porto 
(à esquerda da Rua de Pero da 
Covilhã) e a Casa Maria Borges, 
de Viana de Lima (à direita da 
mesma rua), bem como a torre que 
constitui o edifício mais dissonante 
da Foz Nova, e o bloco plurifamiliar, 
com a sua escala contrastante.
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35 José Fernandes, A Foz: Freguesias 
de Nevogilde e Foz do Douro: 
Contributo para o estudo do espaço 
urbano do Porto, p. 41
36 José Fernandes, A Foz: Entre o rio, 
o mar e a cidade, p. 8-9
37 Complexo Metamórfico da Foz 
do Douro - Património - Câmara 
Municipal do Porto: https://www.
cm-porto.pt/patrimonios/complexo-
metamorfico-da-foz-do-douro
38 José Carlos Borges Vieira da Silva, 
Complexo Metamórfico da Foz 
do Douro: Contributos científico-
didácticos, Porto, 2001, p. 50

arquitectónica desta zona com uma certa uniformidade e coerência. Será ainda de interesse 
aludir às habitações de arquitectura moderna que também souberam integrar-se nesta 
malha pouco densa, como a Casa Prata de Lima (1937), projectada pelo arquitecto José 
Porto, e a Casa Maria Borges (1951), projectada pelo arquitecto Alfredo Viana de Lima.

No entanto, é importante recordar que é também nesta zona que se pode encontrar o 
edifício de maior altura que existe na marginal da Foz, localizado no cruzamento entre 
a Rua de Gondarém e a Rua de Pêro da Covilhã – uma torre de 16 pisos que atinge 
quase os 50 metros de altura35, e que paira sobre as construções de cércea baixa que 
a rodeiam. Esta torre, localizada em frente do terreno do Aquário da Foz, pode ser 
considerada como um exemplo de arquitectura moderna que contrasta, em termos 
mais negativos, com a malha urbana pré-existente, contribuindo para uma certa 
descaracterização de uma área onde a homogeneidade das construções constitui uma 
das suas características morfológicas mais específicas. Por esta razão, o quarteirão que 
faz frente com o Aquário da Foz caracteriza-se como sendo o mais dissonante em toda 
a frente marítima da Avenida de Montevideu, dada a escala contrastante que alguns 
dos seus edifícios adquiriram quando comparados com os restantes palacetes nobres.

Em torno da Praça de Gonçalves Zarco, a densidade do edificado começa novamente 
a aumentar e a oferta programática torna-se mais variada, retomando a presença de 
restaurantes, cafés e edifícios culturais – como é o caso do SEA Life. Para Norte deste 
ponto, situa-se uma das entradas para o Parque da Cidade, um espaço verde de eleição 
para a população das cidades do Porto e Matosinhos, que se abre para o mar.

A orla costeira encontra-se pontuada pela presença de edifícios maioritariamente 
ligados à restauração, que correspondem a alguns dos principais focos de atracção da 
população, logo a seguir aos espaços públicos que integram o passeio marginal e as 
praias. Estes últimos espaços, tão diferentes no seu carácter, dão origem à paisagem 
natural e humanizada que é tão característica da Foz e que transforma este local, 
tal como José Fernandes define, num “espaço com personalidade própria dentro da 
cidade”36. Como é sabido, as praias da Foz desempenharam um papel importantíssimo 
no desenvolvimento deste território, constituindo um suporte dinâmico de turismo 
balnear que possibilitou a expansão e ocupação da costa marítima portuense, primeiro 
através da fixação dos pescadores e mais tarde com o desenvolvimento da indústria 
turística. No entanto, o interesse por esta área costeira não se cinge apenas à presença 
dos diferentes areais, uma vez que a orla litoral compreendida entre o Farolim de 
Felgueiras e o Castelo do Queijo apresenta um património geológico com grande valor 
científico e pedagógico – o Complexo Metamórfico da Foz do Douro, classificado como 
Património Natural Municipal em 200137.

Estes afloramentos rochosos, integrados em plena cidade consolidada – uma situação 
pouco comum em contexto urbano –, constituem um autêntico museu ao ar livre, 
uma vez que as suas múltiplas estruturas geológicas e as diferentes paisagens naturais 
criadas ao longo da costa correspondem a testemunhos únicos do passado do nosso 
planeta. Compreende-se, assim, o valor inestimável que este complexo representa para 
a humanidade, surgindo como um livro de história natural a céu aberto e como um 
património a preservar, uma vez que consiste numa área, de fácil acesso, onde se podem 
observar algumas das rochas mais antigas de Portugal.38 A envolver estes maciços rochosos 
encontram-se nove praias urbanas, cada qual com as suas características próprias.
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Fig. 20: A envolvente próxima do Forte de São Francisco Xavier caracteriza-se pela ausência de praia quase 
total, sendo predominante a presença de rochedos que não permitem sequer uma entrada directa para a água. 
A Sul do Forte, a situação altera-se, com a Praia do Castelo do Queijo a apresentar um areal mais extenso, 
apesar de igualmente pautado pelos rochedos que marcam visualmente a paisagem. O Forte – monumento 
mais significativo da freguesia de Nevogilde – alberga, actualmente, um museu histórico-militar sob a guarda da 
Associação de Comandos, e surge em posição dominante sobre a paisagem, erguendo-se sobre o mar e sobre as 
rochas. Na proximidade do Forte é possível encontrar serviços como sanitários, uma praça de táxis e um parque de 
estacionamento para automóveis, bem como o início do Passeio Atlântico, que acompanha o Passeio Geológico.

Fig. 21: Adossados à Praça de Gonçalves Zarco, e à cota alta, surgem os Jardins da Avenida de Montevideu. Estes 
jardins, pontuados pela presença de metrosíderos39, caracterizam-se pela existência de uma Fonte Luminosa, 
projectada pelo arquitecto Manuel Marques em 1931. Permitindo a descida para o Passeio Atlântico através de 
escadas e rampa, estes jardins prolongam-se até aos limites do terreno onde se implanta o Aquário da Foz. No 
limite Sul do Aquário, desenvolvem-se vários de lanços de escadas que ligam o passadiço marítimo à Avenida de 
Montevideu, e que albergam, no seu interior e à cota baixa, um bar e uma esplanada. No último lanço destas escadas, 
na proximidade do passeio da Avenida de Montevideu, regista-se ainda a presença de um pequeno quiosque de 
venda de gelados e bebidas. Fisicamente, e à semelhança do que se regista na área mais a Norte da marginal, a 
paisagem costeira que acompanha os jardins e o Aquário caracteriza-se pela ausência quase total de espaços de praia.

39 Os metrosíderos do Jardim da 
Avenida de Montevideu e do Jardim 
do Homem do Leme encontram-
se classificados como Árvores de 
Interesse Público, o que lhes confere 
um elevado valor patrimonial e 
paisagístico.
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40 O Molhe de Carreiros, geralmente 
referido apenas como «Molhe» 
ou «Paredão», foi construído em 
meados do século XIX, apesar 
das suas obras se estenderem 
até 1882. Esta estrutura foi 
construída como parte de um 
pequeno porto de mar que fosse 
capaz de servir como alternativa 
à barra do Douro, permitindo o 
desembarque de passageiros e 
de bens quando a corrente do rio 
fosse demasiado forte ou quando o 
mar se encontrasse muito agitado 
na barra. (Damião Veloso Ferreira, 
A freguesia de Nevogilde há 50 
anos, p. 23; Domingas Vasconcelos, 
Francisco Rio e José Dias, A frente 
marítima do Porto: uma paisagem 
urbana a salvaguardar e valorizar, 
p. 1)
41 José Silva, Complexo Metamórfico 
da Foz do Douro: Contributos 
científico-didácticos, p. 95
42 O miradouro pertencia, 
originalmente, à propriedade 
da casa nº 236 da Avenida de 
Montevideu. No entanto, esta 
parcela de terreno privado passou 
para o domínio público com a 
abertura do caminho do Castelo do 
Queijo, que mais tarde foi alargado 
para a Avenida de Montevideu. 
(Domingas Vasconcelos, Francisco 
Rio e José Dias, A frente marítima 
do Porto: uma paisagem urbana a 
salvaguardar e valorizar, p. 6).

Fig. 22: A Sul do Aquário da Foz começa a formar-se um novo areal – a Praia do Homem do Leme. Esta praia, 
compreendida entre o edifício supramencionado e o pontão do Molhe de Carreiros40, apresenta uma parcela de 
areia com uma dimensão bastante superior. Este fenómeno justifica-se pela posição do pontão, que surge como uma 
estrutura – ou um esporão – transversal ao areal, que interrompe o trânsito normal das areias. Esta situação provoca, 
consequentemente, a retenção destes elementos no lado Norte do pontão, o que faz com que as restantes praias, 
situadas a montante do mesmo, apresentem areais mais pobres nestes inertes.41 A existência de dois parques infantis 
e de espaços de restauração, aliado à protecção da acção do mar garantida pelos vários gnaisses que pontuam o 
areal, tornam esta praia num espaço bastante acolhedor, que acaba por ser frequentado por muitas famílias.

Fig. 23: À cota da Avenida desenvolve-se o Jardim do Homem do Leme que, tal como a praia, partilha o seu nome 
com a escultura de bronze que se implanta ao centro do mesmo, da autoria de Américo Gomes (1934). Neste 
espaço público é de salientar ainda a presença do Miradouro do Homem do Leme – estrutura realizada em cimento 
e ao gosto do romântico.42 O Jardim do Homem do Leme termina no encontro com a Esplanada do Molhe – um 
miradouro para o Atlântico construído na intersecção das duas avenidas marginais com a rua do Molhe, principal 
eixo transversal deste território costeiro. Este espaço público terá sido construído como um centro simbólico e 
espacial da Foz Nova, consistindo numa estrutura que alberga, no seu interior e à cota baixa, cafés e restaurantes 
com esplanadas que se abrem para o mar, o que garante um interesse contínuo por parte do público que frequenta 
este espaço.
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Fig. 25: A Praia de Gondarém surge na continuidade do areal do Molhe, caracterizando-se como uma língua 
de areia estreita. Sendo uma praia situada cerca de 2 a 4 metros acima do nível do mar43, a sua área acaba por 
ser frequentemente invadida pelas águas na preia-mar, evento especialmente ocorrente durante o Inverno e 
na época das marés-vivas, quando a ondulação é mais forte. Esta situação faz com que o funcionamento da sua 
esplanada não seja possível durante os meses de Inverno. O aproveitamento do seu areal, especialmente nos 
meses de Verão, encontra-se de igual modo dependente do nível das marés, uma vez que, na preia-mar, regista-
se uma ausência quase completa do espaço de praia. No passeio da Avenida do Brasil, destaca-se a presença do 
restaurante Pizza Hut, o estabelecimento com maior presença em todo o passeio marginal, que se implanta no 
local onde anteriormente se situava o Pavilhão de Carreiros, nos anos 30 do século passado.

43 José Silva, Complexo Metamórfico 
da Foz do Douro: Contributos 
científico-didácticos, p. 105

Fig. 24: A Sul da Esplanada do Molhe e do pontão de Carreiros situa-se a Praia do Molhe – a estância balnear 
mais emblemática e importante da costa portuense no século XX. A sua paisagem é embelezada pela presença da 
Pérgola da Foz – projectada por António Baganha em 1931 – e pelos afloramentos rochosos que, em período de 
maré cheia ficam submersos pelo mar, permitindo uma entrada mais directa para os banhos. Na sua envolvente, 
é possível encontrar vários cafés e esplanadas, o que promove uma ocupação contínua do seu passeio. À cota da 
avenida, verifica-se a presença de uma outra área arborizada – o Jardim da Pérgola – local onde se realizam, durante 
o Verão, mercados de rua. Este espaço ajardinado é pontuado pela presença da estátua do Salva-Vidas, da autoria 
de Henrique Moreira (1937), que, à semelhança da estátua do Homem do Leme, surge como uma homenagem aos 
pescadores e pilotos dos barcos, algo que realça a importância que este ofício representou neste território costeiro.
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Fig. 26: A Praia da Luz (na fotografia) caracteriza-se como uma pequena faixa de areia, localizada entre os maciços 
rochosos. Durante a maré baixa é possível observar a presença de dois pontões de apoio a banhos, construídos durante 
o século XIX. Esta área é acompanhada, à cota baixa, por um restaurante e uma esplanada, que ocupam uma parte 
considerável do seu areal. À cota alta, desenvolve-se um outro espaço ajardinado – o Jardim dos Ingleses, com um 
miradouro circular que se abre para o oceano. A Praia dos Ingleses, situada na continuidade da Praia da Senhora da Luz, 
deve o seu nome à comunidade britânica que se instalou na Foz no século XIX, que dava preferência a este areal. Esta 
paisagem caracteriza-se pela presença de declives suaves, por uma extensão de areal considerável e pela facilidade no 
acesso ao mar. À semelhança das outras praias, a Praia dos Ingleses apresenta também o seu próprio estabelecimento 
de restauração, acessível tanto ao nível da praia, como ao nível do passeio da Avenida do Coronel Raúl Peres.

Fig. 27: A Praia do Ourigo assemelha-se à Praia dos Ingleses nas suas características físicas, de declives suaves 
e facilidade no acesso ao oceano, devido à menor presença dos afloramentos rochosos. Na proximidade da 
arriba rochosa que separa ambas as praias é possível observar a presença de estruturas de apoio aos banhos 
– construídas durante o século XIX – e de plataformas escalonadas que formam uma espécie de anfiteatro que 
permite proteger o areal existente, retendo as areias e protegendo-as da acção do mar. Esta praia alberga o último 
restaurante e esplanada da orla costeira da cidade.
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Finda esta análise da oferta programática e da paisagem da orla costeira da cidade, 
pode constatar-se que cada parcela da marginal da Foz apresenta um carácter 
absolutamente único, dependente das características arquitectónicas das suas duas 
avenidas, das características urbanísticas do seu espaço público tão diverso, e das 
características naturais da sua paisagem.

A nível arquitectónico, salienta-se a grande diferença existente entre o alçado da 
Avenida do Brasil – mais urbano e cosmopolita – e o alçado da Avenida de Montevideu 
– com um carácter mais habitacional, marcado pela presença dos palacetes 
emoldurados por jardins privados. A distinção entre as duas avenidas mantém-se a 
nível programático, com a Avenida de Montevideu a oferecer um reduzido número 
de serviços – especialmente ligados à saúde e à hotelaria –, enquanto que a Avenida 
do Brasil acomoda um número bastante superior de estabelecimentos comerciais, 
serviços e restauração. Relativamente à orla costeira, observa-se que a mesma é 
marcada pela presença preponderante de restaurantes e esplanadas, sendo as 
únicas excepções o Aquário da Foz – que funcionou com um programa educativo e 
de investigação científica na área da zoologia marítima – e o Castelo do Queijo – de 
programa museológico. Desta forma, pode depreender-se que a área marginal da Foz 
não apresenta uma oferta muito variada a nível programático, visto que apenas os 
restaurantes e esplanadas se revelam como sendo capazes de fixar a população que 
visita esta área, uma vez que o comércio local existente e os serviços – procurados 
apenas esporadicamente pelos visitantes e residentes desta zona – não suscitam uma 
procura extraordinária nem atraem a maior parte da população, não sendo, por isso, 
capazes de mobilizar com grande relevância este território.

Fig. 28: Na proximidade com a Foz Velha, já em frente ao Forte de São João Baptista, situa-se a Praia do Carneiro 
(na fotografia), com um areal extenso e uma frente de mar inteiramente acessível, delimitada pelo molhe de 
Felgueiras. Por fim, inserida entre o molhe de Felgueiras e o molhe Norte da barra do Douro – no local onde 
o rio acaba e o mar começa – localiza-se a Praia das Pastoras. Esta praia apresenta uma dimensão pequena, 
mas a presença das duas estruturas costeiras confere ao areal características muito particulares, protegendo os 
banhistas do vento.
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A nível urbanístico e paisagístico, a situação inverte-se, dado que a grande variedade 
de espaços de jardim e de praia, bem como a presença de um passeio marginal com 
dimensões generosas onde os visitantes podem passear e fazer desporto, revelam-se 
como grandes atractivos, sendo capazes de fixar um grande número de utentes que 
procuram a realização de actividades ao ar livre. No entanto, é de salientar o facto 
que as condições meteorológicas e as marés afectam, de um modo muito directo, a 
possibilidade de usufruir estes espaços, ficando algumas praias com o seu areal quase 
completamente submerso durante a preia-mar, o que impede a sua utilização por 
parte dos visitantes. Contudo, estas variações que afectam a orla costeira acabam por 
introduzir, simultaneamente, um maior interesse nesta área, criando paisagens que 
são capazes de se mutar ao longo do dia e ao longo das épocas do ano, o que faz com 
que os visitantes desta área se adaptem diariamente ao espaço que os envolve.

Verifica-se, portanto, que o litoral se revela como uma área altamente dinâmica e 
provida de mobilidade, alterando constantemente o aspecto físico da sua envolvente. 
Por esta razão, a ocupação humana da faixa litoral nem sempre aceita uma convivência 
pacífica com as consequências dessa mobilidade, sendo que qualquer obra realizada 
neste limite necessita de ser acompanhada por tentativas de estabilização da faixa 
litoral e por medidas de protecção contra os elementos do clima e contra a actividade 
destrutiva das ondas do mar. A área marginal representada pela construção de 
habitação, de vias rodoviárias e de espaços públicos e equipamentos de apoio 
encontra-se relativamente protegida das investidas do mar e dos elementos do clima, 
dada a sua implantação a uma cota mais alta que a do nível do mar. Em situação 
contrária, os equipamentos que pontuam a zona de ante-praia44, como as esplanadas 
e os restaurantes construídos em cima do areal, apresentam uma convivência pouco 
pacífica com estes elementos naturais. Nos meses de Inverno, devido às tempestades, 
muitas destas estruturas acabam por ser destruídas pela força do mar, o que confere às 
praias um aspecto desolador, degradando paisagística e ambientalmente a faixa litoral 
da cidade, e acelerando os processos destrutivos da mesma.45

Posto isto, e sendo este território tão rico e variado, revela-se indispensável 
compreender as suas propriedades naturais e o seu carácter tão próprio, de modo 
a que a intervenção no seu espaço seja capaz de respeitar as camadas de história 
que definem cada área, através da elaboração de uma proposta que consiga dialogar 
com as pré-existências e cuja linguagem seja capaz de se integrar numa malha urbana 
com um conjunto patrimonial onde ainda parece perdurar uma certa uniformidade e 
qualidade espacial. A estas preocupações, juntam-se as noções sobre o comportamento 
ambiental da faixa litoral, que permitem compreender o ambiente onde o edifício se 
irá integrar, bem como prever e avaliar os impactos produzidos pelo seu dinamismo 
natural.

44 Área correspondente ao troço de 
areia compreendido entre a costa e 
o limite superior da zona abrangida 
pelo espraiado das ondas durante 
a maré cheia.
45 José Silva, Complexo Metamórfico 
da Foz do Douro: Contributos 
científico-didácticos, p. 123. 
Importa referir que, tal como o 
autor escreve, “a faixa litoral da 
cidade do Porto sofre um grande 
problema de abastecimento de 
sedimentos nas suas praias”, o que 
faz com que “todas as construções 
que se situam nas imediações 
da praia [sofram] normalmente 
penosos danos na época de inverno, 
fruto das impiedosas investidas do 
mar. Estes fenómenos seriam ainda 
mais gravosos se não existissem 
numerosos afloramentos rochosos 
[como é o caso do Complexo 
Metamórfico da Foz do Douro], 
que retardam um aumento dos 
fenómenos erosivos.” (p. 127-128)
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Fig. 29: O pontão de Carreiros (em 
1920/30), pretexto para a exibição 
dos banhistas mais destemidos e foco 
de atracção para os espectadores que 
assistiam ao espectáculo dos saltos.

Nos séc. XIX e XX, a praia das Pastoras, 
da Luz e dos Ingleses caracterizavam-
se como praias familiares. A praia 
de Gondarém (na altura conhecida 
como praia da Conceição) era 
frequentada, principalmente, pelas 
famílias da freguesia. A praia do Molhe 
apresentava uma fisionomia diferente, 
menos familiar, o que fazia com que 
fosse frequentada, maioritariamente, 
pelos banhistas que vinham da 
cidade.46  Constata-se, desta forma, 
que existia uma grande diversidade 
do aglomerado populacional que 
preenchia os areais, algo que se justifica 
pela proximidade destes espaços 
com o centro do Porto, dado que a 
ausência de gastos com alojamento 
e a possibilidade de deslocação diária 
do banhista entre a praia e o seu 
domicílio, contribuía para a presença 
de um leque socioeconómico mais 
amplo e com origens variadas.47

Fig. 30: A praia do Ourigo (séc. XX).

A moda dos banhos dos séculos XIX 
e XX era um evento social e cultural 
que consistia num verdadeiro 
acontecimento, onde toda a família 
se reunia e seguia em cortejo para a 
praia. Os banheiros experimentados 
mergulhavam os banhistas nas águas 
do Atlântico, devolvendo-os mais 
tarde ao areal. O resto da manhã era 
passada a apanhar sol, assistindo-
se a outros banhos, conversando e 
ouvindo os músicos que ocupavam 
as avenidas marginais. Os tempos 
livres da tarde eram ocupados das 
mais variadas formas: no passeio 
público – ora no Passeio Alegre, ora 
em jornadas até Matosinhos ou Leça 
da Palmeira –, com piqueniques, 
pesca, caça ou nas reuniões em 
clubes ou cafés, onde se conversava, 
cantava, tocava piano ou jogava 
bilhar, cartas e roleta. Ao final da 
noite, depois da ceia, realizavam-
se soirées musicais, declamava-se 
poesia ou dançava-se, terminando 
assim um dia bastante animado.
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1.3.2. A apropriação e ocupação da avenida marginal

Tendo explorado, no subcapítulo anterior, o território, a topografia e a geologia da 
marginal da Foz, mostra-se agora importante estudar o lado mais social e humano 
da área costeira das avenidas do Brasil e de Montevideu. Uma análise desta natureza 
permitirá compreender aquilo que mobiliza a ocupação humana da marginal e identificar 
os pontos de maior interesse que suscitam a fixação da população. Esta observação 
contribuirá, de igual modo, para o auxílio do desenvolvimento da proposta, na medida 
em que a mesma permite entender quais os usos que os utilizadores desta área da 
cidade procuram nos espaços públicos que a mesma oferece, e quais os pontos mais 
positivos, ou negativos – a nível da sua utilização –, que o local de intervenção apresenta.

Como constatado anteriormente, a Foz surgiu como um local afastado da cidade do 
Porto, entregue, durante longos séculos, a pescadores e navegadores. Este panorama 
foi apenas alterado na transição para a segunda metade do século XIX, devido à 
fixação de várias famílias – primeiro estrangeiras e mais tarde locais – no seu território, 
incentivadas pelo despertar da moda dos banhos de mar, fenómeno que provocou um 
desejo colectivo do uso das praias e que contribuiu “para uma mais ampla difusão do 
gosto pelos espaços e tempos de ócio, [que eram] antes privilégio da aristocracia.”48 
Deste modo, é possível compreender que as praias desempenharam um papel 
importantíssimo na atracção e fixação da população neste território, provocando um 
novo interesse na fachada litoral da cidade do Porto, que começa a ganhar notoriedade 
como área de passeio e como área terapêutica, dado o reconhecimento que começa 
a ser dado à qualidade do seu ar marítimo e ao estímulo revigorante da água de mar 
iodada – dois elementos que eram frequentemente prescritos medicinalmente. O 
sucesso da Foz enquadra-se, portanto, no espírito e mentalidade de uma época onde 
a sociedade se encontrava em mudança, revelando-se o século XIX como “o período 
dourado da Foz, em que a praia, os banhos, o clima, a localização, potenciam um tipo de 
desenvolvimento que [faz] desta localidade uma das mais prestigiadas de Portugal.”49

Nos finais do século XIX, com o aumento da ocupação balnear, a área marginal começa 
a crescer dedicada à actividade que mais mobiliza o território, construindo-se, na 
proximidade destas praias, vários serviços de banhos quentes e frios, hotéis, pensões 
e muitas casas para alugar.50 Contudo, no final da época balnear, a Foz retornava ao 
seu silêncio de periferia e à “quase solidão erma” do século anterior51, que seria 
apenas interrompida com a chegada do rebuliço da próxima época estival, com o 
aumento da população flutuante e com a recuperação do período movimentado dos 
meses de Verão.  No início do século XX, com a expansão da urbanização para Norte, 
os estabelecimentos comerciais e os cafés começam a concentrar-se na freguesia de 
Nevogilde, na Foz Nova.52

Com o aumento exponencial do uso do automóvel próprio e do autocarro, na segunda 
metade do século XX, a Foz desenvolve-se ainda mais, surgindo como uma estância 
balnear estabilizada, como um local de passeio público por excelência, e como uma área 
de habitação permanente ou de férias muito desejável. Nesta época, “a imagem de tédio 
que caracterizaria a década de cinquenta [do século XIX] à beira-mar” desaparece53, 
dando lugar a um período que era intensamente vivido pelos banhistas, que preenchiam 
os seus dias com as mais variadas actividades, numa fase em que os banhos já não 
apresentavam uma finalidade única e exclusivamente terapêutica. (Fig. 30)

46 Hélder Pacheco oferece uma 
descrição bastante clara de como seria 
o ambiente no século XX, sendo que 
na praia do Molhe “ocorria esquisito 
fenómeno de atracção e absorção de 
banhistas. (…) Lá, a multidão comprimia-
se como sardinha em canastra, na 
praia principal, de barraquinhas 
alinhadas perpendicularmente à 
Esplanada. Ou ia apanhar sol (...) para 
cima dos rochedos, ou deambulava 
manhãs e tardes inteiras no Paredão 
de Carreiros. Ou então passeava 
para o areal pegado, do outro lado 
do molhe granítico, na praia do 
Homem do Leme. Muitos ficavam 
simplesmente nos cafés debaixo da 
Esplanada e faziam praia sentados na 
companhia dos copos. E ainda havia 
os que não saíam da Pérgola ou dos 
bancos da Esplanada e da Avenida de 
Montevideu”. (Dias Portuenses, p. 154)
47 Luís Paulo Saldanha Martins, 
Banhistas de mar no século XIX: 
Um olhar sobre uma época, Porto: 
FLUP: 1989, p. 53
48 Luís Martins, As praias portuenses: 
Génese, apogeu e declínio de um 
espaço de lazer, p. 1
49 José Fernandes, A Foz: Entre o 
rio, o mar e a cidade, p. 48
50 idem, p. 76-77. O Hotel Boa-
Vista, localizado nas proximidades 
do Castelo da Foz, permanece 
ainda hoje em funcionamento.
51 Hélder Pacheco, Dias Portuenses, 
p. 122
52 Importa referir que, entre os finais 
do século XIX e inícios do século XX, 
à excepção destes estabelecimentos, 
não haveria muito mais oferta 
de actividades para os banhistas, 
sendo os seus dias organizados em 
torno de três actividades principais: 
o banho, o passeio e os contactos 
sociais. Artur de Magalhães Basto 
descreve que no início do século XX 
“não havia muito em que passar o 
tempo. Tomava-se banho, comia-se, 
passeava-se, dormia-se, jogavam-se 
cartas ou bilhar na Assembleia, na 
Rua dos Banhos. Comia-se muito! 
– naturalmente por não haver mais 
nada que fazer!” (A. de Magalhães 
Basto, A Foz há 70 anos, p. 34).
53 Luís Martins, Banhistas de mar 
no século XIX: Um olhar sobre uma 
época, p. 56
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Actualmente, a Foz já não apresenta o cunho de estância balnear de eleição da população 
local e próxima, uma vez que as facilidades de deslocação dos utentes para dentro e para 
fora do país permitem que os mesmos procurem lugares mais quentes e animados para 
o usufruto das praias, não sendo estes compelidos a frequentar o litoral mais próximo da 
sua residência. Deste modo, a forma e a intensidade de fruição dos espaços balneares 
da Foz registou uma grande mudança, alterando-se os costumes e as preferências da 
população. A ida à praia perde o seu significado de evento familiar de grande importância 
e banaliza-se, tornando-se acessível a todos, como uma actividade estival comum.

As praias urbanas da Foz são, hoje em dia, muito procuradas pelos portuenses que, assim que 
a temporada do Verão chega, rumam ao seu destino. No entanto, já não se pode considerar 
que a Foz se transforma numa estância balnear de excelência nesta época, uma vez que a 
presença constante dos ventos de Norte e as águas frias do Atlântico desencorajam alguns 
utentes a vir a banhos. Esta mudança de paradigma fez também com que se registasse 
uma diminuição do número de estabelecimentos hoteleiros e o desaparecimento dos 
serviços de banhos, dado que, actualmente, a marginal apresenta apenas um tipo de lazer 
local, onde os residentes do grande Porto se dirigem diariamente para as praias da Foz, de 
Matosinhos e de Leça da Palmeira, para regressarem às suas casas no final do dia. Desta 
forma, pode afirmar-se que as praias deste território surgem como espaços convidativos 
à população local e a alguns turistas, não sendo, contudo, capazes de transformar o Porto 
numa estância balnear tão importante como a que existiu nos séculos passados.

As avenidas do Brasil e de Montevideu registam já uma utilização mais contínua 
durante todo o ano, sendo muito procuradas para passeios de fim de tarde ou de 
fim de semana, para encontros de conhecidos, e para a prática de desporto, como o 

Fig. 31: O Pavilhão de Carreiros,  visto 
da Avenida do Brasil, no local onde 
actualmente se ergue o restaurante 
Pizza Hut. Construído na década 
de 30, este edifício destacava-se na 
zona de Gondarém. De acordo com 
Damião Velozo Ferreira, o Pavilhão 
“exteriormente era de um só piso, 
em cimento armado e envidraçado. 
Tinha um terraço a que se subia por 
duas escadarias em curva, localizadas 
a norte e sul do Pavilhão. No rés-do-
chão, ao nível da Avenida, era café, 
com um balcão. Internamente havia 
uma escada de caracol, que levava 
ao piso inferior, onde funcionava o 
restaurante. Este comunicava para 
uma esplanada, sobre o passeio 
da Praia da Conceição [actual Praia 
de Gondarém], coberto por um 
toldo, às riscas de cor, que se podia 
recolher, quando o sol começava a 
cair. Dos lados, esta esplanada era 
protegida do vento, por grandes 
caixilhos envidraçados.” (A Freguesia 
de Nevogilde há 50 Anos, p. 39)
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jogging, as caminhadas e a prática de skate, patins e bicicleta. Os bancos e jardins são 
também espaços muito procurados, registando-se a sua ocupação ao longo de todo o 
ano. O Passeio Atlântico, que se desenvolve à cota baixa, com grande proximidade com 
o mar, é também um grande atractivo durante a maior parte das estações.

A Fig. 35 regista uma compilação de fotografias de alguns espaços da marginal da Foz, 
captadas mensalmente numa manhã de Sexta-Feira54, durante o período de um ano. 
Apesar de constituírem um registo muito limitado no tempo – que consiste apenas 
num dia por mês –, e de não permitirem aferir com precisão qualquer comportamento 
regular e constante, considera-se que estas fotografias constituem um registo 
pertinente daquela que é a ocupação geral deste espaço público ao longo do ano, 
retractando as mais variadas situações, desde os dias invernosos de tempestade, até 
aos dias quentes dos meses de Verão. A análise desta recolha fotográfica permite aferir 
que o espaço marginal é procurado durante todo o ano, oscilando a sua ocupação 
consoante as condições meteorológicas. Nos dias frios e chuvosos registou-se a 
presença de poucos utentes no espaço público, enquanto que nos dias solarengos, da 
Primavera e Verão, já se observou uma ocupação mais significativa do passeio público.

A área marginal do Passeio Alegre surge bastante vazia na época fria, registando-
se predominantemente a presença de pescadores na meia-laranja, acompanhados 
por alguns utentes que saíam para um passeio apenas nos dias de sol. A partir da 
Primavera, com o aumento da temperatura exterior, registou-se um incremento da 
frequência destes passeios, que se realizam quer nas manhãs de sol, quer nas manhãs 
de nevoeiro. O acesso ao Farolim de Felgueiras encontra-se encerrado na época baixa, 
por questões de segurança, devido às tempestades e à corrente do mar, sendo que 
as ondas galgam frequentemente ambos os molhes. Na altura em que se encontra 
acessível, o molhe do farolim reúne a presença de um número significativo de pessoas, 
sendo utilizado como local de pesca, de passeio ou para banhos de sol.

O passeio litoral que acompanha o início das praias apresenta uma utilização mais 
constante ao longo do ano, sendo que no Verão começa a ganhar uma nova cor com 
a presença dos banhistas que se dirigem para as praias da orla costeira. As praias 
começam a ser usufruídas aos poucos por volta de meados do mês de Junho, atingindo 
o seu pico de utilização em finais de Julho e em Agosto, com a afluência da população 
em geral. De Junho até Setembro regista-se o aumento do número de banhistas 
em idade escolar e reformados. A chegada dos banhistas e das equipas de salvação 
em meio aquático produz uma movimentação muito activa no passeio marginal, 
correspondendo à época de maior lotação que a Foz apresenta ao longo do ano.

A Avenida do Brasil é frequentada durante toda a temporada. Nos meses frios observa-se 
a presença predominante de desportistas, por vezes acompanhados por alguns residentes 
locais de faixas etárias mais envelhecidas que saem para um passeio. Nos meses quentes, 
a assiduidade dos seus visitantes aumenta, e a avenida ganha, de igual modo, mais cor e 
movimentação, com a chegada das bancas de gelados e dos vendedores ambulantes que 
percorrem as praias e o passeio marginal. Alguns acessos às praias encontram-se vedados 
durante a época fria, mais uma vez por questões de segurança, dada a força destrutiva 
que o mar apresenta nesta altura e dada a existência de um areal muito exíguo, que 
é frequentemente submerso pelas marés. Salienta-se, neste ponto, a situação da praia 
de Gondarém, que vê a sua esplanada retirada até ao mês de Junho – altura em que 

54 Exceptua-se, nesta regra, as 
fotografias captadas no dia 25 
de Abril, registadas a um Sábado 
à tarde, durante o período de 
confinamento provocado pela 
pandemia COVID-19. Esta situação 
excepcional provocou também uma 
mudança na ocupação habitual 
dos espaços marginais, reduzindo 
a afluência dos habitantes locais 
que os frequentavam e perdendo 
grande parte da ocupação que era 
feita pelos turistas, uma vez que 
as fronteiras do país fecharam à 
restante comunidade. Apesar das 
fotografias do período pós-COVID 
(correspondentes aos meses de Abril 
até Outubro) não exemplificarem 
a utilização normal da marginal – 
devido à redução do número de 
pessoas que frequentam os seus 
espaços –, é possível constatar que 
a oscilação de movimento aumenta 
ou diminui consoante a época do 
ano, o que permite transmitir a 
natureza da utilização que seria 
efectuada num ano normal, com 
um número bastante mais elevado 
de utilizadores.

Fig. 32: A praia do Caneiro (actual 
praia do Ourigo), em 1900, em dia 
de festa de São Bartolomeu.

As festas de São Bartolomeu, 
celebradas em Agosto, são uma 
das tradições mais antigas da Foz e 
a um dos eventos mais originais da 
cidade. O ponto alto destas festas 
consiste no Traje de Papel, um 
evento onde centenas de pessoas 
envergam trajes totalmente feitos de 
papel, elaborados por colectividades 
populares, desfilando depois pelas 
ruas do Passeio Alegre e da Senhora 
da Luz, e terminando na praia do 
Ourigo, local onde mergulham nas 
águas do mar, num ritual de banho 
colectivo conhecido como “banho 
santo”. (Rui Branco, Nevogilde, p. 36)

Fig. 34: A rua do Coronel Raúl Peres, 
no troço que compreende a praia 
do Ourigo, a 3 de Novembro de 
2019. A via marginal encontrava-se 
encerrada ao trânsito rodoviário, 
devido à realização da Maratona 
do Porto de 2019.

Fig. 33: Os cortejos de Carnaval 
das escolas e jardins de infância 
próximos da marginal, na descida 
da Avenida do Brasil para a rua do 
Coronel Raúl Peres.
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se revela finalmente seguro ocupar este troço de ante-praia. Em situação contrária, as 
esplanadas da praia do Molhe encontram-se abertas durante a maior parte do ano, uma 
vez que se encontram situadas numa área mais protegida das investidas do mar.

A área da Pérgola e da Esplanada do Molhe segue o mesmo ritmo de ocupação da 
Avenida do Brasil, salientando-se uma maior utilização deste espaço em determinados 
acontecimentos que se celebram ao longo do ano, nomeadamente, durante os 
mercados de rua do Verão e durante os cortejos de Carnaval, sendo que as escolas 
próximas costumam celebrar esta data junto da marginal. A realização de certos eventos 
desportivos, como é o caso da Maratona do Porto, provoca um fecho da circulação 
rodoviária em ambas as avenidas, entregando todo este espaço costeiro à utilização 
pedonal. Nos festejos de São João, as praias da Foz ganham notoriedade como sendo 
o local onde terminam as festividades, com os visitantes a aguardarem o nascer do sol.

O passeio da Avenida de Montevideu é em tudo semelhante ao da Avenida do Brasil, 
registando uma ocupação contínua ao longo do ano, com maior utilização na época 
quente. Nesta área, merece especial destaque a esplanada do bar da praia do Aquário, um 
espaço que é capaz de atrair o interesse da população até nos dias mais frios, e até quando 
o próprio bar se encontra encerrado. Deste modo, pode depreender-se que a existência 
de lugares de permanência abertos para o mar é muito procurada pelos visitantes desta 
área marginal, caracterizada pela ausência de qualquer espaço de praia. No entanto, tal 
facto não impede que os veraneantes se sirvam das rochas do Complexo Metamórfico da 
Foz do Douro, apropriando-se das mesmas para banhos de sol ou para passeios por entre 
os rochedos. Por fim, importa referir os jardins da Avenida de Montevideu, espaço verde 
também procurado para banhos de sol ou para permanência e convívio.

Assim, pode considerar-se que a Foz apresenta uma frente atlântica com qualidades 
fortíssimas, marcada pela presença de praias, jardins e passeios públicos muito 
apelativos, onde as áreas de lazer e os miradouros abertos para o mar constituem 
pontos de grande aglomeração e atracção da população. No entanto, regista-se 
uma clara falta de equipamentos capazes de incitar o interesse e a permanência dos 
visitantes, uma vez que o espaço costeiro convida apenas ao usufruto dos espaços 
públicos exteriores, facto que, como observado ao longo da análise desenvolvida 
neste subcapítulo, está muito dependente das épocas sazonais e das condições 
meteorológicas.55 À excepção dos cafés e restaurantes – que são frequentados 
habitualmente durante todo o ano –, a Foz não apresenta qualquer programa cultural 
ou educativo que possa funcionar diariamente como um atractivo da população em 
geral, independentemente da estação do ano e das condições meteorológicas56. 
Deste modo, e apesar do interesse já assinalado na ocupação das praias, passeios e 
esplanadas, considera-se que seria imperativo revitalizar esta parte tão rica e apetecível 
da cidade através da implementação de um edifício cultural que fosse capaz de 
dinamizar a utilização do espaço marginal – permanentemente e independentemente 
da estação do ano –, procurando revigorar o interesse já existente na orla costeira. Esta 
dinamização seria possível através da recuperação do programa de um edifício que, 
em tempos, correspondeu a um local de visita obrigatória a qualquer visitante da Foz 
Nova, mas que, actualmente, se encontra num estado bastante degradado e devoluto. 
Corresponde este edifício à Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, também 
conhecido como o antigo Aquário da Foz.

55 Para além destas condições, 
importa referir que a utilização 
exterior da marginal oscila bastante 
consoante a altura do dia, uma vez 
que a ocupação dos seus espaços 
reduz consideravelmente após o 
anoitecer, possivelmente devido 
à falta de pontos de interesse que 
sejam capazes de atrair a população 
durante a noite, e pela falta de 
vigilância do espaço exterior. Assim, 
durante este período, regista-se 
uma maior afluência de utilizadores 
na zona Sul da Avenida do Brasil, 
que concentra os restaurantes e 
cafés, encontrando-se o restante 
espaço marginal bastante deserto.
56 Exclui-se, nesta asserção, o museu 
histórico-militar do Castelo do Queijo 
pelo facto do mesmo não constituir 
um monumento que seja capaz 
de dinamizar de uma forma clara e 
visível o espaço marginal, uma vez 
que o mesmo aparenta ser mais 
procurado para a observação da sua 
estrutura exterior e pelo usufruto 
do seu miradouro, não sendo o seu 
conteúdo museológico um marco 
notável no território litoral.

Na página anterior, Fig. 35: Mapa 
da apropriação dos espaços da 
avenida marginal, com registos 
captados mensalmente, a uma 
Sexta-Feira de manhã, entre 3 de 
Novembro de 2019 e 8 de Outubro 
de 2020.
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2. A cidade e o objecto | A Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre 

“O Aquário! Era encarnação de todas as fantasias submarinas, de todos os exotismos 
e ficções científicas inspiradas no cinema ou nas histórias aos quadradinhos. Era, 
sobretudo, reconstituição terrena do cenário das 20.000 léguas submarinas. Apenas 
faltava o batiscafo aparecer a cirandar, para cada um dos quadros iluminados do 
corredor escuro e comprido da cave funcionar como a televisão, novo fenómeno caseiro 

de propagar as imagens pelo éter (…)”57

2.1. A Estação de Zoologia Marítima ao longo do tempo

A criação de uma estação de zoologia marítima na Foz está intimamente ligada à vida 
do Prof. Doutor Augusto Nobre58 – uma figura notável e cimeira na história dos estudos 
zoológicos realizados em território nacional, e um pioneiro no estudo da Biologia 
Marítima no país, que ambicionava importar e introduzir no mesmo aquilo que de 
mais actual e moderno se fazia no estrangeiro a nível da investigação, do ensino e da 
criação de estabelecimentos de museologia e de investigação.59

Augusto Nobre sentia-se profundamente insatisfeito com o ensino da Zoologia em 
Portugal, que consistia numa disciplina leccionada através de um método “unicamente 
livresco e sem qualquer tipo de aulas práticas”60. Esta insatisfação levou-o a deslocar-se 
até Paris, de modo a aprofundar os seus conhecimentos na área. Neste local, trabalha 
na Escola Prática de Altos Estudos e no Museu de História Natural, deslocando-se, 
depois, para a Estação de Biologia Marinha de Sète. Regressando ao Porto em 1890, 
é nomeado, no ano seguinte, como ajudante prático da disciplina de Zoologia, dando 
início a uma remodelação importantíssima e pioneira do curso, através da introdução de 
trabalhos práticos e da criação do Museu de Zoologia. Estas medidas foram de tal modo 
importantes que “pode afirmar-se, com toda a propriedade, que o ensino da Zoologia 
em Portugal se pode dividir em duas fases – antes e depois de Augusto Nobre.”61

A importância que este ilustre biólogo marinho reconhecia às aulas práticas motivou-o a 
criar, mais tarde, uma Estação de Zoologia Marítima onde os alunos pudessem contactar 
facilmente com a fauna local. A sua vontade recaía em construir o novo imóvel em Leça 
da Palmeira, um local que garantia boas condições de trabalho devido à facilidade de 
colheitas que proporcionava e devido à grande diversidade e interesse da fauna aquática 
local. No entanto, Augusto Nobre reconhecia que a Foz apresentava condições mais 
vantajosas para os seus alunos, garantindo um acesso mais simples e rápido quando 
comparado com o primeiro local. Por esta razão, Augusto Nobre instala temporariamente 
um modesto laboratório marítimo em Leça da Palmeira, estabelecendo-o e mantendo-o 
durante dois anos exclusivamente à sua custa62, enquanto trabalhava simultaneamente 
no seu desejo de instalar uma estação de zoologia marítima na Foz.

57 Hélder Pacheco, Dias Portuenses, 
p. 122

58 Nascido no Porto em 1865, Augusto 
Nobre começou a interessar-se pela 
Zoologia ainda em criança. Matriculou-
se na Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Coimbra em 1884, 
começando a dedicar-se ao estudo de 
Botânica e Zoologia. Concluiu, depois, 
o seu estudo das Ciências Naturais 
na Academia Politécnica do Porto. 
Simultaneamente, alargava a sua 
experiência nos estudos zoológicos 
através do contacto que mantinha com 
o Museu Municipal, onde colaborava 
com outros naturalistas e professores.

59 Jorge Gonçalves, Manuel Janeira, 
Jorge Eiras (org.), Augusto Nobre 
1865-1946: Para a História da 
Zoologia em Portugal, Porto: 
Universidade do Porto, 2006, p. 11

60 idem, p. 13. Os autores citam ainda 
Augusto Nobre, numa situação em 
que o biólogo compara a diferença 
existente entre o ensino da Zoologia 
em Portugal e em Paris, evidenciando 
o atraso dos métodos educativos do 
primeiro: “Depois de visitar o Prof. 
Perrier [em Paris] e ouvir os seus 
conselhos, fui apresentar-me ao 
decano da Faculdade. Recordo-me 
com vergonha da cena passada entre 
mim e o falecido decano da Faculdade 
de Ciências de Paris, quando a êle 
me apresentei pedindo autorização 
para freqüentar os laboratórios da 
Faculdade, tal foi o espanto e o sorriso 
de dois professores presentes ao 
declarar-lhes que nas nossas escolas 
não havia ainda trabalhos práticos 
de Zoologia. As nossas escolas de 
Ciências Naturais eram para êles 
equiparadas aos estabelecimentos 
científicos e secundários da Argélia.”

61 idem, p. 14

62 Amílcar Mateus, A Estação de 
Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, 
Coimbra: [s.n.], 1962, p. 2-3

Na página anterior, Fig. 36: A Estação 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto 
Nobre, em Abril de 2020, vista a 
partir do Complexo Metamórfico.
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Fig. 37: A Estação de Zoologia 
Marítima Dr. Augusto Nobre, em 
1917. Apesar de contar já com  a 
construção de um abrigo para 
desembarcações de serviço, situado 
a poente, é possível observar o 
aspecto original do edifício principal, 
sem os anexos que viriam a ser 
construídos posteriormente.

Fig. 38: A Estação de Zoologia 
Marítima, numa fotografia publicada 
em 1924, antes da construção do 
aquário público. Em frente à fachada 
poente, situa-se o abrigo para as 
embarcações de serviço.
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A primeira tentativa de implementação de um laboratório zoológico neste local 
consistiu no arrendamento do Castelo do Queijo, pese embora Augusto Nobre não 
tenha conseguido adaptá-lo às necessidades de ensino que uma estrutura desta 
natureza requeria, uma vez que lhe eram exigidas “obras de raiz e novas construções 
que na sua opinião não eram necessárias.”63 Mais tarde, tenta adquirir o monumento, 
embora sem sucesso. Só três anos após a reforma do ensino superior de 191164 é que 
o Ministério das Obras Públicas determina um local para a construção da estação: um 
terreno perto do Forte seiscentista, numa situação de proximidade com o mar que 
favorecia o cumprimento dos objectivos do seu programa de investigação.65

Definido o local de implantação, as obras da estação iniciam-se quase de imediato, 
em 1914, sendo construído um novo edifício, influenciado pelo modelo da Estação 
de Biologia Marinha de Sète, que se implantava a uma cota inferior à da Avenida de 
Montevideu, num local sobranceiro ao mar. Dois anos mais tarde, em 1916, é finalmente 
inaugurado o Instituto de Zoologia Marítima da Faculdade de Ciências, formado, à época, 
por um Museu de Zoologia e por um Laboratório de Trabalhos Práticos. Posteriormente, 
este edifício seria ampliado com a criação de um Laboratório de Entomologia Económica 
e de uma Estação de Zoologia Marítima – sendo este último espaço obrigatório em 
todas as Faculdades de Ciências, de acordo com o Estatuto de Instrução Universitária.

O edifício recentemente inaugurado apresentava, contudo, instalações muito reduzidas, 
que albergavam diversos gabinetes de trabalho, dependências para alojamento de 
investigadores e visitantes, e uma zona de exposição do espólio de fauna marítima que 
formava o Museu de Zoologia. Para além da área diminuta, o edifício não apresentava 
uma grande inovação a nível da sua arquitectura, não sendo capaz de responder ao 
programa moderno de um laboratório zoológico com uma boa organização do seu 
espaço, nem sendo capaz de qualificar adequadamente as suas áreas. A linguagem 
arquitectónica empregue mostrava-se também já ultrapassada, apresentando traços 
estilísticos da arquitectura do século XIX, numa fase onde a expressão moderna já se 
encontrava em desenvolvimento na Europa e começava a surgir em Portugal.66

Uma transcrição da exposição das comemorações do 75º Aniversário da Universidade 
do Porto descreve, de uma forma muito clara, a visão de um certo insucesso funcional 
e arquitectónico que as instalações da Estação de Zoologia Marítima deixavam antever:

“Discretamente situado a cota inferior da alameda que margina a costa, o edifício é 
relativamente modesto na dimensão, implantando-se num rectângulo com trezentos metros 
quadrados. É também modesto na concepção arquitectónica fortemente influenciada 
por critérios estilísticos do século anterior, e sem rasgos na organização e qualificação do 
espaço interior que a natureza do programa suscitava. A um programa novo e a tecnologias 
também novas e já disponíveis na época, não correspondeu uma expressão arquitectónica 

moderna que se impunha e despontava já no País dos anos 20.”67 

Na altura da sua inauguração, o edifício da Estação de Zoologia Marítima caracterizava-
se pela presença de um volume longitudinal seccionado em três partes, com o corpo 
central a destacar-se ligeiramente das alas laterais. O programa organizava-se num único 
piso, que era acompanhado por uma mansarda que ocupava o espaço compreendido 
pelo volume central, prolongando-se ligeiramente ao longo do volume lateral Sul, numa 
área que albergava as dependências de alojamento. O desenho dos alçados seguia uma 

63 Jorge Gonçalves, Manuel Janeira, 
Jorge Eiras (org.), Augusto Nobre 
1865-1946: Para a História da 
Zoologia em Portugal, p.14
64 A reforma de 1911 indicava os 
vários edifícios de apoio que deveriam 
ser anexos a todas as Faculdades de 
Ciências, entre os quais se enunciava 
um Laboratório e Museu Zoológicos. 
A construção efectiva deste complexo 
foi, assim, auxiliada por esta “reforma 
do ensino superior de 1911 [que] 
criou condições, nomeadamente 
económicas para a criação do Instituto 
de Zoologia da Faculdade de Ciências”. 
(Universidade do Porto, Edifícios da 
Universidade do Porto: Projectos, 
Porto: Universidade, 1987, p. 40)
65 Apesar da situação de proximidade 
com o mar, Augusto Nobre não se 
mostrava satisfeito com este terreno, 
admitindo que “o local escolhido pelas 
Obras Públicas não foi o mais feliz, o que 
me tem trazido algumas dificuldades 
embora em parte remediáveis com 
dispêndio de dinheiro, o que pelo 
outro projecto [do Castelo do Queijo] 
não haveria.” (Augusto Nobre, Instituto 
de Zoologia da Universidade do Porto, 
Porto: Tipografia do Instituto de Surdos 
Mudos "Araujo Pôrto", 1924, p. 19)
66 No início do século XX já teriam sido 
construídos alguns exemplos notáveis de 
arquitectura proto-moderna na Europa, 
como os apartamentos parisienses de 
Auguste Perret (1903) e a Villa Steiner 
(1910), de Adolf Loos. Em Portugal, 
José Marques da Silva adaptava já a 
linguagem das Beaux-Arts às novas 
práticas construtivas, resultando em 
projectos capazes de se adaptarem 
à vida moderna que se via nascer na 
cidade, como é o caso dos Armazéns 
Nascimento (1914-1927), no Porto. 
Alguns anos mais tarde, viriam também 
a realizar-se o Edifício da Garagem do 
Jornal “O Comércio do Porto” (1928-
1932), de Rogério de Azevedo; o 
Edifício Heliantia (1930), de Francisco 
de Oliveira Ferreira; e os Edifícios 
Frigoríficos de Massarelos (1932), de 
Januário Godinho. Pode afirmar-se, 
assim, que o projecto realizado para 
a Estação de Zoologia Marítima não 
consistiu num edifício de vanguarda, 
não sendo capaz de apresentar qualquer 
inovação a nível da sua construção e 
organização, num período que já se 
pautava pelo desenvolvimento de um 
novo movimento arquitectónico: o 
movimento moderno.
67 Universidade do Porto, Edifícios da 
Universidade do Porto: Projectos, p. 40
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Fig. 39: Alçados da Estação de 
Zoologia Marítima Dr. Augusto 
Nobre, onde se pode observar 
o volume central destacado e a 
presença da mansarda no lado 
poente.

Fig. 40-41: Em baixo, planta do rés-
do-chão da Estação de Zoologia 
Marítima, já com o Aquário Público 
construído a Poente. Em cima, 
planta da mansarda. Desenhos 
do engenheiro-chefe F. Amorim, 
datados de Outubro de 1960.

O edifício era composto por um 
corpo central com 11 x 11 m, e dois 
corpos laterais de 10 x 10 m. O corpo 
central albergava o laboratório de 
investigações científicas e de aulas 
práticas, sendo pontuado, ao centro, 
por um grande tanque (3 x 2 m) que 
servia como depósito para animais 
de maiores dimensões. À volta deste 
tanque, organizavam-se aquários 
mais pequenos que permitiam 
o estudo sobre as condições de 
habitação de diferentes espécies.

No volume lateral Norte (à direita, 
no desenho) encontravam-se três 
gabinetes de trabalho virados ao 
muro da Avenida de Montevideu. 
Do lado oposto, desenvolviam-
se um laboratório, um gabinete 
de preparação, um sanitário e as 
escadas que permitiam aceder à 
mansarda. O volume do lado Sul 
albergava, do lado da avenida, o 
gabinete da biblioteca e uma sala 
para estudo de oceanografia; e do 
lado do mar, o gabinete do director 
e a porta de comunicação para a 
habitação de um dos guardas.

Na mansarda desenvolviam-se 
três gabinetes de trabalho e dois 
compartimentos para alojamento 
de investigadores. (Augusto Nobre, 
Instituto de Zoologia da Universidade 
do Porto, vol. I, p. 20-22)
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lógica de simetria. O alçado principal – a Este – era marcado pela presença de três vãos de 
orientação vertical em cada uma das alas laterais. O volume central apresentava dois vãos 
de maiores dimensões, acompanhados pela porta de entrada, colocada ao centro. O alçado 
posterior – a Oeste – replicava a mesma organização de vãos, diferenciando-se apenas 
do anterior pela presença de cinco janelas quase quadrangulares e de menor dimensão 
que permitiam a iluminação dos compartimentos da mansarda. Os alçados laterais eram 
ainda mais simples, com o alçado Norte a caracterizar-se pela presença de dois janelões 
quadrangulares e uma porta ao centro, enquanto que o alçado Sul se distinguia pela 
presença de uma única porta. O acesso ao edifício era realizado através de uma rampa 
localizada a Norte do terreno, que estabelecia a ligação com a Avenida de Montevideu.

Em 1927 – treze anos após o início da sua construção –, as instalações da Estação de 
Zoologia Marítima são ampliadas, o que permitiu alargar o âmbito das suas actividades. 
Em Setembro desse ano é finalmente inaugurado o Aquário da Foz, composto por trinta e 
seis tanques para exposição de animais de água doce, salobra e salgada, desenvolvidos no 
espaço a poente do edifício principal (Fig. 40-41). Esta estrutura, organizada em forma de L 
e numa posição paralela ao edifício pré-existente, implantava-se um metro abaixo do nível 
do rés-do-chão da Estação de Zoologia, sendo o acesso ao seu espaço realizado a partir do 
corpo central da mesma. Os tanques, construídos em blocos de granito e em betão armado, 
ladeavam um corredor central com 53,2 m de comprimento e 3 m de largura, e apresentavam 
dimensões que oscilavam entre os 0,80 x 0,50 m e os 9 x 4 m.68 No corpo central do edifício 
principal, instalava-se um tanque de grandes dimensões que era capaz de alojar os animais 
de maior porte, sendo que à sua volta se distribuíam aquários mais pequenos, para animais 
de água doce, e terrários para anfíbios.69 Contudo, e apesar da natureza vanguardista de 
um programa deste género, uma observação dos registos fotográficos da época permite 
compreender que esta expansão em nada se relacionava com o edifício pré-existente, a não 
ser pela proximidade que apresentava com o mesmo. Os tanques surgiam com um aspecto 
pouco cuidado, sem qualquer acabamento exterior e sem apresentarem qualquer elo de 
ligação com a linguagem arquitectónica da Estação de Zoologia ou com a sua envolvente, 
implantando-se como meros anexos do primeiro edifício. (Fig. 43)

Não obstante esta situação, a chegada de um aquário público à Foz foi recebida com grande 
entusiasmo por parte da população.70 Salientava-se o facto deste complexo zoológico 
permitir, simultaneamente, a utilização dos seus laboratórios por parte dos professores e 
estudantes, e o usufruto da observação directa da natureza viva por parte dos visitantes 
mais curiosos, num recinto apropriado para a exposição da fauna e flora das regiões do 
Norte do país. Os jornais locais teciam inúmeros elogios às novas instalações, chegando 
a afirmar que as mesmas sairiam vitoriosas num confronto com os seus similares no 
estrangeiro71, algo que – dada a qualidade já verificada da sua construção e da falta de 
qualquer inovação técnica ou arquitectónica –, parece constituir uma asserção um tanto 
desproporcionada. No entanto, é importante recordar que este programa constituía 
uma enorme novidade no país, consistindo no primeiro aquário público a ser construído 
na cidade do Porto, e o segundo a ser construído no país.72 A presença da estação de 
zoologia marítima constituía, de igual modo, uma mais valia para a Faculdade de Ciências, 
permitindo equiparar os métodos de ensino da mesma com os de outras faculdades 
fora do país. Por esta razão pode considerar-se que os elogios tecidos pelo jornal serão, 
provavelmente, fruto do orgulho que a cidade sentia na construção de um programa tão 
inovador e útil que iria, certamente, constituir um espaço de diversão permanente junto 
das praias, ao mesmo tempo que instruía, academicamente, a comunidade científica.

68 Michael Weber, The aquarium of 
Porto: Its past, present and future, 
p. 38
69 Maria Eugénia Matos Fernandes 
(coord.), A Universidade do Porto 
e a Cidade: Edifícios ao Longo 
da História, Porto: Universidade, 
2007, p. 39
70 A notícia do Jornal “O Comércio 
do Porto” que comunicava a 
inauguração do Aquário da Foz – 
publicada a 28 de Julho de 1927 –, 
relatava que “este estabelecimento 
scientífico honra a Sciencia do 
nosso tempo e a Universidade 
a que pertence e enobrece 
consideravelmente, pelo immenso 
trabalho, saber e dedicação que 
representa, esta cidade cheia das 
mais honrosas tradições e illustrada 
pelas mais poderosas iniciativas”, o 
que deixava transparecer o grande 
interesse que se sentia com a 
construção de uma obra desta 
natureza na cidade.
71 Aquário da Foz, notícia do Jornal 
“O Comércio do Porto” de 28 de 
Julho de 1927.
72 O primeiro aquário público de 
Portugal corresponde ao Aquário 
Vasco da Gama, construído no 
município de Oeiras, em Lisboa, e 
inaugurado a 20 de Maio de 1898, 
vinte e nove anos antes do Aquário 
da Foz.



48 | Entre a cidade, o jardim e o mar: Reflexões sobre o processo de projecto de um Aquário Público para a Foz

Fig. 43: O Aquário da Foz, 
construído a poente do edifício 
principal e um metro abaixo do 
nível do rés-do-chão da Estação. 
Observam-se, em primeiro plano, 
as paredes construídas em bloco 
de granito que albergavam os 
tanques.

Fig. 42: A Estação de Zoologia 
Marítima, vista a partir da Avenida 
de Montevideu, em 1934. Nesta 
imagem é possível compreender o 
modo como o edifício se implantava 
num terreno rochoso, em situação 
de grande proximidade com o mar.
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Apesar do sucesso do Aquário – representado pelo aumento progressivo do número 
de visitantes até meados do século XX –, as suas instalações começavam já desde cedo 
a mostrar sinais de grande degradação. Em Maio de 1930 surge uma proposta de 
requalificação do edifício, procurando integrá-lo de uma forma mais harmoniosa na sua 
envolvente e conferindo-lhe um carácter mais nobre.73 Esta proposta foi, contudo, posta 
de parte pela Câmara Municipal do Porto, em 1940, tendo a instituição considerado 
que se tratava de uma execução demasiado dispendiosa.74 O complexo zoológico é 
apenas intervencionado em 1945, quando são finalmente executadas importantes 
obras de reparação, realizadas pela Direcção dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
do Norte. Pouco tempo depois, em 1950-51, volta a apelar-se à reparação da estação 
e, particularmente, dos aquários, uma vez que alguns tanques ameaçavam ruína, 
querendo prevenir-se qualquer desmoronamento de maior gravidade. Salientava-se 
ainda a falta de verbas destinadas à conservação do edifício, cujo valor disponibilizado 
“não [permitia] mantê-lo em condições, em virtude da má exposição do mesmo, num 
local desabrigado, exposto à acção nefasta dos temporais e desgaste marítimo.”75 As 
segundas obras de reparação e conservação são realizadas dois anos mais tarde, entre 
1952-53, após as quais foi possível dar início ao repovoamento dos aquários da Estação. 
Até à década de 60 realizaram-se ainda outras intervenções no complexo marítimo, 
pese embora perdurassem as queixas relativamente à insuficiência das instalações.76 
Apenas em 1961 é que a Estação voltaria a apresentar, por fim, condições para se 
retomarem os trabalhos de investigação ali realizados.

A 10 de Janeiro de 1962 começa a idealizar-se a concepção de um complexo zoológico 
de maiores dimensões, sendo apresentadas as bases para a construção de um imóvel 
conformado por secções de ensino, de investigação, de cultura popular e de administração. 
Este novo edifício deveria implantar-se a Norte de Leça da Palmeira, num local que 
ainda não apresentava construções urbanas e que se caracterizava pela existência de 
reentrâncias abrigadas propícias a desembarques, o que permitia criar instalações para 
atracamento de barcos. No caso de não ser viável construir o novo imóvel em Leça da 
Palmeira, admitia-se, então, que o edifício poderia ser construído no mesmo local, na 
Avenida de Montevideu, “convindo ser construído um cais acostável”77, algo que, como se 
pode imaginar, iria alterar profundamente a paisagem natural daquele espaço, podendo 
vir a destruir parte do património geológico que conforma a orla costeira da cidade. O 
Director do Instituto propunha ainda que os autores do projecto se deslocassem a Estações 
Zoológicas fora do país, de forma a que os mesmos se pudessem inteirar da realidade 
do que teria sido concretizado em estações similares, recomendando visitas ao Instituto 
Oceanográfico do Mónaco, à Estação de Nápoles e à Estação de Bergen, na Noruega. Esta 
última, recentemente inaugurada, poderia ser tomada como modelo para elaboração da 
nova obra, uma vez que este edifício era considerado, naquela época, como o maior e mais 
moderno aquário da Europa. Regista-se assim a vontade de modernizar as instalações que 
não tinham sido capazes de satisfazer a comunidade desde a sua fundação.

A concretização do sonho da construção de uma casa nova e moderna para a Estação 
de Zoologia Marítima torna-se cada vez mais premente, quando em 1965 se regista a 
ocorrência de uma tempestade marítima que agravou as condições já muito precárias e 
deficientes das suas instalações, o que levou a escorar a zona dos tanques, provocando 
o encerramento do Aquário ao público.78 No mesmo ano, o Ministro das Obras Públicas 
organiza uma Comissão79 para examinar a situação em que se encontrava o complexo 
zoológico, tendo como tarefa decidir se seria mais viável optar pela remodelação e 

73 Esta proposta será analisada em 
maior pormenor no subcapítulo 
seguinte, referente aos Projectos de 
melhoramento urbano desenvolvidos 
para a frente marítima.
74 De acordo com os registos 
consultados no Arquivo Histórico do 
Porto, na documentação referente 
às várias obras a realizar na Foz entre 
1940 e 1957, a C.M.P. declarava, em 
Junho de 1940, que “O projecto 
(…) [de Maio de 1930] foi posto 
de parte por a sua execução ser 
grandemente dispendiosa [tendo a 
mesma] sido orçada em 1932 em 
cerca de 180.000$00.”
75 Maria Fernandes, A Universidade 
do Porto e a Cidade: Edifícios ao 
Longo da História, p. 39
76 “Se bem que a actual remodelação 
tenha tornado possível realizar nela, com 
certa comodidade e eficiência, trabalhos 
de investigação, [a Estação] está longe de 
possuir instalações condignas, pessoal 
técnico e investigador e apetrechamento 
suficiente para bem desempenhar a sua 
missão de estabelecimento universitário 
de ensino e de investigação científica. 
As recentes obras de beneficiação 
não devem ser consideradas mais do 
que correspondentes a um estado de 
transição para maiores realizações.” 
(Amílcar Mateus, A Estação de Zoologia 
Marítima Dr. Augusto Nobre, p. 7)
77 “Relatório da Comissão nomeada 
por Despacho de 22/7/1965, de 
Sua Excelência o Ministro das Obras 
Públicas, para examinar os problemas 
de instalações da Estação de Zoologia 
Marítima do Instituto de Zoologia «Dr. 
Augusto Nobre», da Universidade do 
Porto”, Pólo 3 da Universidade do 
Porto: Instalações Universitárias, in 
Processos de Obras, pasta 2669, do 
Repositório Temático da Universidade 
do Porto, 1965 – 1978.
78 O encerramento do Aquário acabaria 
por não surpreender os habitantes 
da cidade, devido às más condições 
que o mesmo apresentava. Como 
Hélder Pacheco relata: “Aos poucos, 
fomos caindo em espécie de modorra, 
de indiferença diante dos tanques, 
aquários e seus habitantes. O sortilégio 
desvanecera-se: aquilo era frio e cheio 
de bolores. Escorria água e a bicharada 
estava velhíssima, caquética, com barbas 
e remelenta. Quando, tempos mais tarde, 
um temporal arruinou parte do Aquário 
e o encerraram, não sentimos nenhum 
desgosto.” (Dias Portuenses, p. 124)
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Fig. 44: A Estação de Zoologia 
Marítima no início dos anos 
60, vista de Sudoeste, desde a 
praia, sendo possível observar o 
acrescento do Aquário Público.

Fig. 45: O laboratório de trabalhos 
práticos, instalado no volume 
principal, ainda sem o tanque 
central. Ao fundo, observam-se os 
três vãos que pontuam o volume 
central do edifício.
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valorização das instalações existentes, ou pela construção de novas instalações no 
mesmo local ou noutro, decisão que se via limitada pela verba disponível, que não deveria 
exceder em muito a quantia dos 1.500 contos que seriam doados pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. Uma vez que este numerário era incapaz de suportar os custos da construção 
de um novo edifício, parecia, à priori, condenada a hipótese da construção de novas 
instalações. Contudo, não se punha totalmente de parte a hipótese de uma construção 
de raiz, dado que a precariedade e a inadequação da estação da Avenida de Montevideu 
poderia não recomendar que se despendessem quantias elevadas na sua beneficiação.

De acordo com a análise que a Comissão efectuou do edifício, constata-se que, nesta 
altura, as instalações não teriam sido muito alteradas desde a inauguração do Aquário, 38 
anos antes. O complexo continuava a ser formado por um edifício principal, composto por 
um piso e uma mansarda, sendo o mesmo ocupado por diversos gabinetes e laboratórios, 
por uma sala central com um tanque e pequenos aquários, por compartimentos para 
arrecadação de utensílios de pesca e pela habitação do guarda. O conjunto dos aquários 
permanecia adossado ao edifício principal e instalado num nível inferior, onde também 
se localizavam as cisternas de armazenamento de água do mar. No entanto, o estado de 
deterioração do edifício da Estação de Zoologia ter-se-ia agravado, uma vez que, para além 
de se mostrar exíguo para as suas necessidades, carecia agora de obras de conservação 
profundas. Relativamente aos aquários e às cisternas, apontava-se que as coberturas 
constituídas por lajes de betão armado apresentavam-se já em ruína, com desníveis e 
fendas que se estendiam até às paredes de apoio. Tal nível de degradação era agravado 
pelas características do edifício, implantado num terreno irregular, de área reduzida, e numa 
situação de forte proximidade com o mar, que se mostrava como o principal motivador da 
destruição das armaduras de aço dos aquários. A entidade conclui a sua análise afirmando 
que o complexo da Estação de Zoologia Marítima “trata-se, enfim, de uma má construção 
que, tanto pela qualidade da obra como pela sua situação à beira mar, sujeita a uma 
violenta acção de desgaste, é excepcionalmente atreita a toda a casta de deteriorações.”80

A Comissão propõe, então, a elaboração de um plano de remodelação do sector dos 
aquários, realizado de acordo com os mais recentes conhecimentos de aquariologia 
da época, e com o objectivo de torná-lo extensivo ao edifício principal. No entanto, 
as condições de implantação do edifício principal da Estação de Zoologia Marítima 
apresentavam um entrave a este desenvolvimento, uma vez que o edifício não poderia ser 
ampliado para o lado da Avenida de Montevideu, nem poderia crescer em altura, dada a 
configuração sobranceira ao mar que a avenida apresentava. Para além da impossibilidade 
de expansão, o edifício continuaria a padecer sempre dos malefícios provocados pela 
proximidade do mar. Desta forma, admitia-se que “qualquer obra de remodelação, 
mesmo limitando-se à área disponível, teria que partir de grandes demolições do existente 
para se obter um outro edifício que melhor se adaptasse ao fim em vista.”81 Condenava-
se, assim, o complexo zoológico pela sua localização, pelo tipo de construção realizado, 
pelo estado quase completo de ruína dos aquários, e pela impossibilidade de o mesmo 
ser capaz de corresponder às noções de aquariologia que já existiam na época. Este 
momento marca, então, o período em que se reconhece plenamente a incapacidade 
que o edifício principal e os aquários apresentavam para continuar em funcionamento, 
sendo apresentada como solução a necessidade de realização de uma construção de raiz, 
que obedecesse imperativamente a novos requisitos bastante distintos dos que teriam 
sido respeitados aquando da construção do edifício principal, 50 anos antes. A esta 
vontade de modernização, acrescia uma visão de futuro, caracterizada pela preocupação 

Fig. 46: O tanque central do edifício 
principal.

79 Esta Comissão era constituída 
“pelo Director dos Edifícios Nacionais 
do Norte, Engenheiro Civil Mário 
Soares Lopes, (…) pelo Director do 
Instituto de Zoologia Dr. Augusto 
Nobre, Professor Doutor Amílcar 
Magalhães Mateus, e pelo Director 
da Estação de Biologia Marítima 
do Ministério da Marinha, Doutor 
Herculano Vilela” (Maria Fernandes, 
A Universidade do Porto e a Cidade: 
Edifícios ao Longo da História, p. 40)
80 “Relatório da Comissão nomeada 
por Despacho de 22/7/1965, de 
Sua Excelência o Ministro das 
Obras Públicas, para examinar os 
problemas de instalações da Estação 
de Zoologia Marítima do Instituto 
de Zoologia «Dr. Augusto Nobre», 
da Universidade do Porto”, Pólo 3 da 
Universidade do Porto: Instalações 
Universitárias, in Processos de 
Obras, pasta 2669, do Repositório 
Temático da Universidade do Porto, 
1965 – 1978.
81 idem

Fig. 47-48: Gabinete de trabalho 
(em cima) e laboratório (em baixo).
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Fig. 50: Proposta de implantação 
do arquitecto Carvalho Dias, nos 
terrenos do futuro Parque da 
Cidade. 20 de Fevereiro de 1967.

Fig. 49: As propostas de 
implantação do novo Instituto de 
Zoologia Marítima.
1 - A primeira hipótese de 
construção, num terreno localizado 
em frente à Estação de Zoologia 
Marítima Dr. Augusto Nobre.
2 - A terceira hipótese de 
construção, nos terrenos do futuro 
Parque da Cidade.
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em elaborar uma proposta que permitisse uma adaptação funcional do edifício às 
necessidades que a evolução dos tempos pudesse, naturalmente, trazer.

Para a construção do novo imóvel são apresentados três terrenos distintos. A primeira 
hipótese consistia no terreno localizado em frente à Estação de Zoologia Marítima (Fig. 
49 – 1), uma solução que se afigurava como sendo extremamente dispendiosa, devido 
ao custo de aquisição do terreno, à dificuldade de integração de um edifício desta 
natureza na envolvente urbana constituída por palacetes baixos, e às dificuldades que 
se afiguravam no caso de ser necessário proceder a uma expansão futura.

A segunda hipótese consistia num terreno localizado a Norte de Leça da Palmeira, uma 
solução que também se mostrava inconveniente, devido à distância que apresentava 
relativamente à Universidade e ao centro da cidade, e ao facto dos terrenos escolhidos 
se encontrarem próximos da Refinaria da Sacor, o que poderia resultar em problemas de 
poluição que iriam interferir com o trabalho realizado na estação de zoologia marítima.

Por fim, a terceira hipótese consistia num terreno integrado no futuro Parque da Cidade, 
uma solução que se mostrava muito vantajosa devido à possibilidade de demarcar uma 
área que fosse capaz de respeitar as exigências da época e que possibilitava qualquer 
expansão que as necessidades futuras pudessem requerer. Seria possível equipar o 
conjunto com tanques exteriores de exposição e de experimentação, e utilizar um dos 
lagos que o Município iria construir no Parque da Cidade para investigação em meio 
dulçaquícola. Apesar do afastamento do mar provocar uma sobrecarga económica, 
devido à impossibilidade de bombeamento directo de água, a diminuição dos trabalhos 
de conservação do edifício, que deixaria de estar sujeito às más condições provocadas pela 
proximidade com o mesmo, compensariam a despesa inicial. Finalmente, considerava-se 
que este terreno proporcionava um enquadramento natural perfeitamente adequado 
para o edifício em causa, que iria constituir um centro de atracção no futuro Parque. 
Deste modo, propunha-se que fossem realizadas apenas as obras indispensáveis à 
manutenção do complexo original, de forma a evitar a sua degradação completa e de 
forma a dar continuidade aos estudos de investigação que ainda decorriam no edifício 
principal, permanecendo, no entanto, interditado o seu acesso ao público em geral.82

Assim, em 1967, o Director da Estação de Zoologia Marítima apresenta uma planta 
elaborada pelo arquitecto Carvalho Dias (Fig. 50) que indica uma possível implantação 
das novas instalações neste último terreno. No entanto, o desenvolvimento do projecto 
parece não mostrar grandes avanços, uma vez que, em Outubro do mesmo ano, o Reitor da 
Universidade reforça a necessidade de abandonar o antigo edifício da Estação de Zoologia 
Marítima em prol de um novo, incluindo-o na lista dos equipamentos universitários 
que requeriam, urgentemente, novas instalações83, mostrando, assim, o interesse que 
existia em levar em frente esta proposta. A situação de precariedade do edifício antigo 
agrava-se alguns meses mais tarde, quando “um dos principais reservatórios de água, 
aquele que a fornece para os tanques, [abre] brecha [caindo também], por fim, um dos 
cunhais”84, piorando-se, assim, o estado ruinoso do edifício que não dispunha da verba 
necessária para poder ser reparado. A estação volta a sofrer novos estragos na década 
seguinte, devido ao constante mau tempo que se fez sentir durante os Invernos, condição 
que não permitiu abrandar a vigilância e o ritmo das obras de recuperação. No entanto, 
estas obras não foram capazes de salvaguardar as instalações dos efeitos dos temporais 
que abateram sobre a zona costeira do Porto nos finais da década de 70.

82 “Relatório da Comissão nomeada 
por Despacho de 22/7/1965, de 
Sua Excelência o Ministro das 
Obras Públicas, para examinar os 
problemas de instalações da Estação 
de Zoologia Marítima do Instituto 
de Zoologia «Dr. Augusto Nobre», 
da Universidade do Porto”, Pólo 3 da 
Universidade do Porto: Instalações 
Universitárias, in Processos de 
Obras, pasta 2669, do Repositório 
Temático da Universidade do Porto, 
1965 – 1978.
83 De acordo com as informações 
que constam numa carta que 
o Reitor enviara ao Ministério 
da Educação Nacional, a 24 
de Outubro de 1967, contida 
no documento Pólo 3 da 
Universidade do Porto: Instalações 
Universitárias, in Processos de 
Obras, pasta 2669, do Repositório 
Temático da Universidade do 
Porto, 1965 – 1978. 
84 Maria Fernandes, A Universidade 
do Porto e a Cidade: Edifícios ao 
Longo da História, p. 41

Fig. 51-52: Duas vistas do laboratório 
de histologia.
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Fig. 53: O interior da secção 
do Aquário Público, após as 
tempestades do final da década 
de 70, sendo possível observar o 
estado ruinoso em que o edifício 
se encontrava.

Fig. 54: Registo dos estragos 
provocados pela tempestade de 
1979. Fotografia cedida por Mike 
Weber.
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Na tempestade de 26 de Fevereiro de 1978, o mar galgou “as frágeis defesas [do] 
instituto, pôs fora de serviço o dique de protecção para as tomadas de água para os 
aquários, derrubou em quase toda a sua extensão o muro de protecção da casa do 
guarda e cerca de arame farpado que do lado sul impede a penetração de pessoal 
estranho e danificou em quase toda a sua extensão a cobertura dos tanques-aquários 
situados mais junto à praia.”85 Estas marcas evidentes de ruína86 são agravadas por 
uma nova tempestade que ocorre exactamente um ano após a primeira, em Fevereiro 
de 1979 (Fig. 54), cujo levantamento dos estragos anunciou a necessidade de se 
efectuarem trabalhos de restauro para que a utilização do edifício principal pudesse 
continuar, apesar da condição precária que o mesmo apresentava, agravada pelo 
abandono a que teriam sido votadas as instalações da estação. Para isto, são realizados 
pequenos trabalhos de restauro, como a reparação de rebocos de paredes e tectos, 
pinturas com tinta vitrificante, execução de paredes em tijolo na zona do Aquário, 
substituição de vidros partidos, reparação de caixilhos e ferragens, e reparação do 
quebra-mar e dos muros anexos.87 A insistência nas obras de restauro num edifício 
inadequado aos propósitos de ensino e exposição levava a entender que os planos 
para a construção de um novo Aquário público no futuro Parque da Cidade não teriam 
tido qualquer sucesso.

Apesar da realização de obras de conservação, o Aquário permanecia encerrado ao 
público e votado ao abandono, algo que incitou a Junta de Freguesia de Nevogilde a 
insurgir-se, em 1981, contra a falta de mobilização no que se referia à recuperação 
da Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre e do Aquário Público anexo – um 
assunto que se revestia de importância para a cidade e para o Norte do país, uma vez 
que o mesmo teria, “(a exemplo do congénere Vasco da Gama, em Lisboa) [prestado] 
os mais relevantes serviços à comunidade nortenha, seja nos aspectos cultural, 
recreativo, turístico, etc, seja no apoio científico aos alunos da Universidade do Porto.”88 
De facto, desde o encerramento das suas instalações ao público, o complexo zoológico 
teria apenas beneficiado de trabalhos de restauro realizados pela Direcção Geral das 
Construções Escolares no corpo principal e no terreno anexo, enquanto que a área 
referente ao Aquário Público – correspondente à parte que teria maior capacidade 
para mobilizar a zona da cidade onde se implantava – não teria sofrido qualquer 
intervenção devido à falta de apoio financeiro, pese embora se noticiasse a existência 
de alguns projectos para a reconstrução do mesmo.

Conclui-se, deste modo, que todas as tentativas de recuperação do Aquário caíram 
em solo infértil, realizando-se apenas pequenas obras de reparação ao longo do 
tempo, que permitiram adequar o estabelecimento principal da estação de zoologia 
às necessidades que o quotidiano do ensino requeria, acabando por nunca se alterar 
o projecto inicial do complexo arquitectónico. A falta de manutenção e a aparente 
falta de vontade em intervir no edifício, de modo a adaptá-lo às necessidades dos 
novos tempos, fizeram com que a estação se fechasse ao público e à sua envolvente 
em 1965, parecendo a mesma ter caído num estado de esquecimento geral dentro da 
cidade, numa situação que em muito contrasta com o prestígio que terá vivenciado 
durante a primeira metade do século XX.

85 “Obras de reparação dos danos 
causados pelo temporal de 25 para 26 
de Fevereiro de 1978”, Universidade 
do Porto: Faculdade de Ciências: Obras 
de conservação, in Processos de Obras, 
pasta 494, do Repositório Temático da 
Universidade do Porto, 1977 - 1986.
86 “[Na] parte destinada à investigação (...) 
é presente o mau estado de conservação, 
tornando difícil ou até impossível a 
concretização de estudos e investigação. 
A zona dos tanques, (...) encontra-se 
delapidada quase na totalidade em 
virtude da humidade infiltrada e de todo 
o processo de degradação que esta 
implica. A zona outrora pública e onde se 
encontram os aquários para exposição 
mais parece masmorra subterrânea de 
castelo medieval húmido, encontrando-
se a galeria escorada pois ameaça ruína. 
De [salientar] o estado de perigo em que 
se encontram as instalações eléctricas 
e outros, sendo de prever o pior. (…) 
Pelo exposto fácil é deduzir que a 
recuperação das actuais instalações 
se apresenta bastante impossível e 
anti-económico, pelo que será de 
considerar a construção de um novo 
edifício.” (Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto: Instituto de 
Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, 
in Processos de Obras, pasta 565, do 
Repositório Temático da Universidade 
do Porto, 1977).
87 “Memória descritiva da reparação 
dos danos causados pelo temporal 
de Fevereiro de 1979 no Instituto de 
Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre”, 
Universidade do Porto: Faculdade de 
Ciências: Obras de conservação, in 
Processos de Obras, pasta 494, do 
Repositório Temático da Universidade 
do Porto, 1977 – 1986.
88 Carta do Presidente da Junta de 
Freguesia de Nevogilde, para a Direcção 
Geral das Construções Escolares, 20 
de Setembro de 1981 (Instituto de 
Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre: 
Obras de remodelação, in Processos 
de Obras, pasta 1110, do Repositório 
Temático da Universidade do Porto, 
1981 - 1985). O presidente corrobora 
a importância que as instalações da 
Estação de Zoologia tiveram na cidade, 
referindo que, "no seu último ano de 
funcionamento (1963), o «Aquário» 
foi visitado por 30.000 pessoas (...). Um 
dia «fechou para obras»… conforme 
se anunciava num painel colocado 
à porta! Acontece que 18 anos se 
passaram e o «Aquário» nunca mais 
abriu, degradando-se inevitavelmente, 
e para tristeza de todos quantos se 
recordam [da] beleza e interesse que 
proporcionava.” A concretização das 
obras de reconstrução do Aquário seria 
“sem qualquer exagero, (…) algo de 
muito importante para a população do 
Porto e do Norte do País. Tão importante 
quanto seria, na inversa, o encerramento 
do Aquário Vasco da Gama em Lisboa…”



56 | Entre a cidade, o jardim e o mar: Reflexões sobre o processo de projecto de um Aquário Público para a Foz



A Cidade e o Objecto | 57

89 Rui Branco, Nevogilde, p. 31-32
90 De acordo com o plano de 
estudos apontado pela FCUP para 
a Estação de Zoologia Marítima.
91 Cândido dos Santos, Universidade 
do Porto: Raízes e Memória da 
Instituição, Porto: Reitoria da 
Universidade do Porto, 1996, p. 273

2.2. A Estação de Zoologia Marítima no Presente

“Uma visita ao Aquário da Foz era paragem obrigatória para quem passeava a pé entre 
o Molhe e o Castelo do Queijo. (…) Nas palavras de Júlio Couto, «um dia o mar destruiu 

quase tudo e a inércia dos homens deixou que se perdesse o resto…».”89

Enquanto que a marginal da Foz foi registando alterações ao longo dos séculos, a 
Estação de Zoologia Marítima permaneceu quase imóvel e estanque no tempo, não 
sendo incluída nos projectos de melhoramento urbano realizados na área marginal, 
nem sendo integrada na paisagem que se modificava no seu entorno. Com efeito, as 
instalações deste imóvel parecem ter sido ignoradas ou relegadas para um segundo 
plano do passeio marítimo, uma acção possivelmente influenciada pela aparente falta de 
interesse existente na requalificação deste espaço, o que provocou o seu encerramento à 
área envolvente. Deste modo, a Estação de Zoologia Marítima surge como um complexo 
quase que amuralhado, consistindo no único imóvel construído na orla costeira que não 
permite a utilização do público em geral, criando, consequentemente, uma barreira 
física que não interage com a paisagem ou com os utilizadores do espaço público.

O edifício principal, construído em perpianho e alvenaria no ano de 1914, foi o único 
elemento que conseguiu sobreviver aos transtornos provocados pelas investidas do 
mar, apesar de registar várias alterações ao seu aspecto. Até 2020, este imóvel deu apoio 
à formação pré-graduada e pós-graduada em Biologia do Departamento de Biologia da 
FCUP, e à investigação nos domínios da Biologia Marinha, Ecologia, Etologia, Impacto 
Ambiental, Pescas, Nutrição de Peixes e Aquacultura90, possibilitando a realização de 
trabalhos práticos e de trabalhos experimentais aos alunos da Universidade do Porto. 
Alguns destes trabalhos eram ainda solicitados por empresas estatais e privadas91, o que 
requereu o estabelecimento de certas parcerias com os investigadores. A proximidade 
com o mar garantia também uma maior acessibilidade aos recursos naturais, o que se 
mostrava especialmente favorável para as actividades académicas e de investigação 
que se efectuavam no seu domínio.

À data de realização desta dissertação, o acesso ao complexo zoológico continuava a ser 
efectuado pela Avenida de Montevideu, através de uma rampa envolvida por vegetação. 
O aspecto exterior do edifício principal mostra-se numa situação deteriorada, sendo 
possível observar fissurações do reboco concentradas principalmente na área envolvente 
do cunhal. A mansarda apresenta-se numa situação mais precária, sendo pontuada por 
escorrências e oxidação na proximidade das janelas, que envergam alguns mecanismos de 
sombreamento que já não se encontram funcionais. A fachada Norte foi intervencionada 
num dos janelões, tendo sido colocada uma passagem para tubagem exterior. A fachada 
poente sofreu a maior modificação, tendo sido realizado um pequeno acrescento no 
volume central, de modo a aumentar ligeiramente a área útil da estação. A fachada nascente 
ostenta o estado de maior degradação, sendo igualmente pontuada pela colocação de 
tubagens a passarem por entre os vãos, e sendo marcada, visualmente, pela fissuração 
do reboco, sendo possível identificar áreas onde o mesmo caiu, deixando o granito à vista.

Os edifícios anexos exibem o mesmo estado de deterioração, com o reboco a apresentar 
fissuras e com os vãos a apresentarem um forte desgaste, encontrando-se, inclusive, 
algumas caixilharias de madeira de pinho partidas. Estes anexos aparentam ainda ser 
utilizados, predominantemente, como arrumos.

Na página anterior, de cima para 
baixo, e da esquerda para a direita:

Fig. 55: Portão de entrada para a 
Estação de Zoologia Marítima, que 
dá acesso à rampa. Observando o 
terreno desde o passeio da Avenida 
de Montevideu, constata-se que 
a presença de árvores oculta por 
completo a presença da Estação de 
Zoologia Marítima, fazendo com 
que a mesma possa apenas ser 
observada em situação de grande 
proximidade com os seus limites. 

Fig. 56: Alçado Norte da Estação, 
onde se pode observar a fissuração 
do reboco e a passagem de 
tubagens pelo exterior das janelas.

Fig. 57: A fachada nascente, 
que apresenta os rebocos mais 
degradados.

Fig. 58: Vista de sudoeste, onde se 
pode observar o acrescento que foi 
construído na fachada poente, bem 
como a má condição do pavimento, 
que apresenta o crescimento de 
vegetação rasteira, fruto da falta de 
manutenção do edifício.

Fig. 59-60: Fachada poente. 
Observa-se, novamente, a fissuração 
do reboco, assim como a condição 
precária da mansarda, caracterizada 
pela presença de escorrências e 
de ferrugem nos mecanismos de 
sombreamento. O espaço exterior é 
usado para guardar equipamentos, 
uma vez que o espaço interior se 
encontra sobrelotado.

Fig. 61: A Estação de Zoologia 
Marítima, sobranceira ao mar, vista a 
partir da cobertura de um dos anexos. 
A plataforma a poente é utilizada 
como um armazém ao ar livre para o 
equipamento do laboratório.

Fig. 62: Vista dos anexos, construídos 
a Norte do edifício principal, que 
apresentam uma condição muito 
degradada, vendo-se, inclusive, 
algumas caixilharias já caídas.
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O espaço exterior entremuros encontra-se quase totalmente lotado com a presença 
de equipamentos utilizados para a investigação e para o ensino, que se alastram desde 
os limites do edifício principal até alguns dos tanques localizados na proximidade do 
mar, algo que realça a área diminuta das instalações que teria sido relatada já desde o 
período em que o edifício foi inaugurado. A área pavimentada carece de manutenção, 
observando-se o crescimento de vegetação rasteira entre as lajetas e a presença de 
roturas no pavimento localizado na proximidade dos tanques. Já na zona do Complexo 
Metamórfico, regista-se a alteração do antigo quebra-mar, substituído por uma nova 
estrutura construída em betão armado.

O espaço interior encontra-se sobrelotado pelo equipamento necessário à investigação 
desenvolvida na estação, o que impede uma fácil circulação dos seus utilizadores. As 
instalações mostram-se, assim, incapazes de acolher da forma mais conveniente o 
programa necessário ao funcionamento de uma estação de zoologia marítima, sendo 
notável a reduzida área livre que o edifício disponibiliza e a falta de conforto que oferece 
para a realização dos trabalhos práticos. O interior da mansarda apresenta-se num 
estado bastante mais cuidado do que o exterior. No entanto, as suas condições não 
são, igualmente, as melhores, verificando-se a presença de um pé-direito útil bastante 
baixo e de compartimentos demasiado exíguos, que por vezes não apresentam sequer 
a presença de luz natural, como é o caso da copa. Por fim, importa referir que as escadas 
interiores apresentam algum desgaste, facto especialmente notável nos cobertores de 
madeira, e no tecto, que se mostra marcado pela presença de alguma humidade.

Deste modo, pode constatar-se que, apesar de todas as obras de conservação e 
adaptação do edifício que foram realizadas ao longo de um século, o mesmo continua 
a apresentar-se como inadequado para os trabalhos de ensino e de investigação que 
se realizam na sua propriedade. Para além do desgaste aparente, a dimensão das suas 
divisões é demasiado pequena para acomodar adequadamente o material necessário, 
uma situação que se agrava especialmente nas ocasiões em que se realizam aulas na 
estação, devido ao incremento de utilizadores num espaço já de si diminuto. Por esta 
razão, foi tomada a decisão de transferir todas as actividades que se realizam na Estação 
de Zoologia Marítima para o CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha 
e Ambiental), instalado no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos.92 Esta 
transferência foi efectivada em meados de 2020, com o edifício da Estação de Zoologia 
Marítima a ser vagado permanentemente, surgindo actualmente como um edifício 
devoluto em plena marginal citadina. Em Setembro de 2020, o imóvel é emparedado, 
o que sugere a impossibilidade de se proceder à sua reabilitação num futuro próximo.

Com esta decisão, a Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre corre o risco de 
ser, mais uma vez, votada ao abandono, dado que qualquer intervenção que possa vir a 
ser idealizada para este lugar estará dependente de uma verba avultada. Deste modo, 
prevê-se a ocorrência da mesma situação que se registou aquando do encerramento 
do Aquário Público em 1965, que obrigou à deliberação entre a remodelação e 
valorização das instalações existentes ou a construção de novas instalações no mesmo 
local, que possam responder, de uma forma mais adequada, às necessidades de um 
edifício do século XXI.

92 Tal como noticiado pelo Jornal 
Público a 5 de Maio de 2016, 
através da notícia “Pólo do 
Museu de História Natural e da 
Ciência da UP abre em Setembro”. 
Verificou-se que, no decorrer do 
desenvolvimento da presente 
dissertação, as actividades de 
ensino e de investigação da FCUP 
continuaram a realizar-se na Estação 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto 
Nobre, uma vez que ainda não teria 
sido possível igualar a facilidade 
de acesso aos recursos naturais no 
Terminal de Cruzeiros de Leixões.

Fig. 70: Planta de Ordenamento. 
Carta de Qualificação do Solo. Plano 
Director Municipal da cidade do 
Porto. (2006)

A Estação de Zoologia Marítima 
insere-se numa área de Equipamento 
Existente, adossada a uma área verde 
de utilização pública. O Complexo 
Metamórfico da Foz do Douro 
encontra-se assinalado como área 
de Protecção de Recursos Naturais. 
É também possível observar que 
a grande maioria dos quarteirões 
que conformam a marginal 
correspondem a áreas de habitação 
de tipo unifamiliar, exceptuando-se 
as marcações a cor-de-laranja, que 
representam áreas de frente urbana 
contínua em consolidação.

Fig. 71: Planta de Condicionantes. 
Plano Director Municipal da cidade 
do Porto. (2006)

A Estação de Zoologia Marítima insere-
se na área Classificada do Passeio 
Marítimo e Avenida de Montevideu, 
que engloba o espaço compreendido 
entre o Complexo Metamórfico da 
Foz do Douro e a fachada atlântica - 
que compõe uma Área de Interesse 
Urbanístico e Arquitectónico. Os 
jardins da Avenida de Montevideu e 
do Homem do Leme caracterizam-se 
como espaços verdes com Espécies 
Arbóreas Classificadas - Conjunto de 
Árvores (os metrosíderos).

Fig. 69: A Estação de Zoologia 
Marítima Dr. Augusto Nobre em 
Setembro de 2020, surgindo como 
um volume emparedado e devoluto 
que pontua uma das zonas mais 
atractivas da cidade

Na página anterior, de cima para 
baixo, e da esquerda para a direita:

Fig. 63-64: Salão central da Estação 
de Zoologia Marítima. É notável 
a falta de espaço de circulação, 
uma vez que os equipamentos de 
ensino e de investigação ocupam a 
maior parte da área disponível do 
edifício.

Fig. 65: Outra vista do salão central, 
com o acrescento da fachada 
poente ao fundo.

Fig. 66: A copa, instalada na 
mansarda, sem presença de luz 
natural.

Fig. 67-68: Vista de dois laboratórios 
da Estação de Zoologia Marítima, 
adaptados à área disponível. 
Na segunda imagem é possível 
observar, novamente, a passagem 
de tubagens pela janela.
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CRONOLOGIA DA ESTAÇÃO DE ZOOLOGIA MARÍTIMA DR. AUGUSTO NOBRE
1898 Inaugurado o Aquário Vasco da Gama, em Lisboa, Portugal.

1911 É criada a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (A, p. 28)

A reforma do Ensino Superior “[garante] condições, nomeadamente 
económicas, para a criação do Instituto de Zoologia da Faculdade de 
Ciências” do Porto (B, p. 40)

1914 É criada a Estação de Zoologia Marítima, por iniciativa do Professor 
Augusto Nobre (A, p. 39; B, p. 40)

1916 É inaugurado o Instituto de Zoologia Marítima da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto (A, p. 39)

1919 “Empréstimo de vinte e cinco mil escudos pedido à Caixa Geral de 
Depósitos e a «instituições de previdência» (...) [tendo] em vista a 
construção de raiz de um edifício para a «instalação do Museu, aulas e 
laboratórios de zoologia»” (A, p. 29)

1922 3 de Janeiro de 1922: Requerimento para a construção de algumas 
dependências para o guarda, de uma casa para instalação de máquinas, 
de um depósito de água e de uma vedação para o Instituto de Zoologia 
Marítima. (C)

1927 Ampliação das instalações da Estação de Zoologia Marítima e 
inauguração do Aquário Público (A, p. 39)

28 de Julho de 1927: O Jornal "O Comércio do Porto" anuncia a abertura 
do Aquário da Foz. (D)

1930 2 de Maio de 1930: "Projecto d'obras a fazer na Estação de Zoologia 
Marítima Dr. Augusto Nobre (Universidade do Porto)" (C)

1945 Obras de conservação realizadas pela Direcção dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais do Norte (A, p. 39)

1950 1950-1951: Director do Instituto de Zoologia Marítima relata que “Urge 
(…) acudir ao edifício da Estação e, em particular, aos aquários expostos 
ao público, pois, apesar das importantes obras ali realizadas em 1945 
pela Direcção dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Norte, todo o 
edifício carece novamente de reparação importante, para a qual não 
é suficiente a verba da tabela orçamental do Instituto, destinada à 
conservação do prédio (...) em virtude da má exposição do mesmo, num 
local desabrigado, exposto à acção nefasta dos temporais e desgaste 
marítimo.” (A, p. 39)

Concluídas novas obras de reparação e conservação do edifício, que 
permitiram repovoar os aquários e garantir as condições necessárias 
para manter o Aquário aberto ao público (A, p. 39)

1953

1960 Outubro de 1960: Projecto de recuperação e conservação das instalações 
da Estação de Zoologia Marítima, pela Direcção dos Edifícios Nacionais 
do Norte, Secção de Estudos. Assinado por D. F. Amorim. (D)

1961 Os trabalhos de investigação são retomados na Estação, quando se 
verificaram condições para prosseguir com as actividades (A, p. 39)

1962 10 de Janeiro: O Director do Instituto de Zoologia Marítima apresenta as 
bases para a construção de um novo edifício, com localização proposta 
a Norte de Leça da Palmeira. No caso de não ser possível construir em 
Leça da Palmeira, o edifício deveria ser construído no mesmo local, na 
Avenida de Montevideu. O Director sugere ainda que os autores do 
novo projecto se deslocassem ao Instituto Oceanográfico do Mónaco, 
à Estação de Nápoles e à recém inaugurada Estação de Bergen, na 
Noruega (D)

1965 Uma tempestade marítima provoca danos e agrava as “condições já muito 
deficientes” da Estação, o que obrigou a encerrar o Aquário ao público. 
É criada uma Comissão para analisar os problemas das instalações 
da Estação de Zoologia Marítima, e para tomar a decisão entre “a 
remodelação e valorização das instalações existentes e a construção 
de novas, no mesmo ou em outro local.” A Comissão determina que a 
melhor solução consistia na construção de um novo imóvel que deveria 
ser implantado no recém projectado Parque da Cidade. (B, p. 40; D)

1967 O Director da Estação de Zoologia Marítima apresenta uma planta 
elaborada pelo arquitecto Carvalho Dias que indica uma possível 
implantação das novas instalações nos terrenos do futuro Parque da 
Cidade. (D)

O Reitor da Universidade reforça a necessidade que se sentia em 
abandonar o antigo edifício em prol de um novo, incluindo a Estação 
de Zoologia Marítima na lista dos equipamentos universitários que 
requeriam urgentemente novas instalações. (D)

O Director do Instituto - Professor Amílcar Mateus - informa o Reitor da 
Universidade que “um dos principais reservatórios de água, aquele que 
a fornece para os tanques, abriu brecha e caiu, por fim, um dos cunhais” 
e que o Instituto não dispunha dos 15.000$ necessários para recuperar 
o edifício. (A, p. 41)

1968

1973 O Ministério das Obras Públicas apresenta uma proposta para construção 
de uma garagem no complexo zoológico. (D)

1978 26 de Fevereiro de 1978: “O mar, galgando as frágeis defesas daquele 
Instituto, pôs fora de serviço o dique de protecção para as tomadas de 
água para os aquários, derrubou em quase toda a sua extensão o muro 
de protecção da casa do guarda e cerca de arame farpado que do lado 
sul impede a penetração de pessoal estrando e danificou em quase toda 
a sua extensão a cobertura dos tanques-aquários situados mais junto à 
praia” (A, p. 43; D)

1979 Outro temporal acentua as marcas de degradação do edifício. O 
levantamento dos estragos reforça a necessidade de se realizarem 
trabalhos de restauro para que fosse possível continuar a utilizar o 
edifício. (A, p. 43; D)

1981 A Junta de Freguesia de Nevogilde insurge-se contra a situação de 
abandono na qual se encontrava o Aquário: “Este equipamento (…) 
prestou os mais relevantes serviços à comunidade nortenha, seja nos 
aspectos cultural, recreativo, turístico, etc., seja no apoio aos alunos 
da Universidade do Porto. Bastará dar conta que no seu último ano de 
funcionamento (1963) o «Aquário» foi visitado por 30.000 pessoas. (…) 
Um dia «fechou para obras» (…)! Acontece que 18 anos se passaram 
e o «Aquário» nunca mais abriu, degradando-se inevitavelmente (…). 
Esta Autarquia (…) conseguiu sensibilizar a Faculdade de Ciências para 
a necessidade urgente de recuperar o «Aquário», tendo o Instituto 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre conseguido que, através da 
Direcção-Geral das Construções Escolares, fossem feitos trabalhos de 
restauro no corpo principal e no terreno anexo da estação.” (A, p. 43; D)

27 de Julho de 1918: É realizado um estudo prévio para obras de reparação 
das instalações de zoologia marítima, prevendo-se o acrescento de uma 
galeria a meio piso, no volume central do edifício principal. (D)

1982 Maio de 1982: Projecto da Direcção Geral das Construções Escolares do 
Norte para recuperação da Estação de Zoologia e do Aquário Público. (D)

É apresentada uma proposta por parte do Rotary Club Porto-Douro para 
a construção de um novo imóvel em Leça da Palmeira, assinado pelo 
arquitecto José Pulido Valente. (E)
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Maio de 1982: Projecto da Direcção Geral das Construções Escolares do 
Norte para a reconfiguração do volume central do edifício principal, com 
aquários distribuídos ao longo de dois pisos, o que requeria o aumento 
da altura do volume central em questão. (D)

Junho de 1982: Projecto da Direcção Geral das Construções Escolares do 
Norte para a criação de um bar. (D)

Novembro de 1982: Realização apenas das obras de conservação no 
edifício principal, mantendo a sua forma original. (A, p. 43)

1983 A Direcção Geral das Construções Escolares do Norte apresenta uma 
proposta para construção de instalações anexas com função de garagem 
e arrecadação, bem como um alpendre para abrigo de tanques. (D)

1984 Maio de 1984: A Direcção Geral das Construções Escolares do Norte 
apresenta uma outra proposta de recuperação da Estação de Zoologia 
e do Aquário Público, com pequenas variações relativamente aos 
desenhos que teriam sido apresentados em 1982, sendo especialmente 
notável o regresso à configuração original do edifício principal, com rés-
do-chão e mansarda. (D)

17 de Julho de 1984: Iniciam-se as obras de recuperação das instalações, 
sem incorporar a reconstrução do Aquário Público. Propõe-se a 
readaptação da zona dos antigos aquários, de modo a implantar-se uma 
plataforma adjacente ao edifício. Propõe-se ainda a construção de uma 
casa de máquinas, situada a poente da já existente. Prevê-se também a 
demolição do tanque central do edifício principal, bem como o arranjo 
do pavimento, paredes e tecto do respectivo salão central. Neste espaço, 
pretendia-se instalar um conjunto de tanques destinados a trabalhos de 
aquacultura, sendo requerida, novamente, a construção de um piso 
intermédio que permitisse trabalhar a dois níveis. (D)

1996

Inauguração da Estação Litoral da Aguda, em Vila Nova de Gaia, Portugal.

Fundados os museus universitários da Ciência e da História Natural, no 
edifício da Reitoria. (F)

1996-1997: Transferência da Faculdade de Ciências para o pólo 3 na 
Universidade do Porto, no Campo Alegre. (A, p. 37)

1999 1997-1999: Construção do Aquário Finisterrae, na Corunha, Espanha.

Inaugurado o Oceanário de Lisboa, Portugal, no âmbito da Expo '98.

2000 2000-2004: Concretizado o Passeio Atlântico, intervenção do arquitecto 
Manuel de Solà-Morales na marginal do Porto, que introduziu um 
passadiço que ladeia a Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre. 
(J, p. 366-367)

Julho 2001:

Maio 2002:

2008 É ultimada uma candidatura ao QREN para reabrir a Estação de Zoologia 
Marítima à cidade, transformando-a num centro de ciência viva, que 
permitisse aos alunos acederem a informação sobre a Biologia Marinha. (I)

É apresentada uma proposta para a construção  de um edifício de apoio 
à Estação de Zoologia Marítima, instalado no local onde se encontravam 
os tanques exteriores. Assinado pela arquitecta Cristina Fernandes. (C)

2013 Museu de História Natural da Universidade do Porto, na Reitoria, é 
submetido a obras de melhoramento. (G)

2016 Maio de 2016: Anúncio de que "o CIIMAR (Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e Ambiental da UP) abandona este mês 
[a Estação de Zoologia Marítima da Universidade do Porto] (...) e o 
espaço passa para o projecto do museu", consituindo o terceiro pólo do 
Museu de História Natural da Universidade do Porto. (H)

2017 Inaugurada a Galeria da Biodiversidade - Centro Ciência Viva, instalada 
na Casa Andresen - o segundo pólo do Museu de História Natural e da 
Ciência da Universidade do Porto. (H)
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2017 Setembro de 2020: A Estação de Zoologia Marítima é vagada 
permanentemente e emparedada.
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2.3. Projectos de Melhoramento Urbano Desenvolvidos para a Frente Marítima 

Por fim, e dado ambicionar-se a realização de um projecto de arquitectura para o 
local onde se ergue a Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, considera-se 
pertinente efectuar uma breve análise das propostas mais relevantes que terão sido 
elaboradas para o edifício em questão e para o seu espaço envolvente. Pretende-se, 
desta forma, compreender de que modo é que o espaço urbano se alterou no seu 
entorno e que relações foram estabelecidas com a estrutura pré-existente, de modo a 
perceber quais destas intenções poderiam ser recuperadas na elaboração da proposta 
que visa revitalizar esta área costeira.

Tal como observado anteriormente, ao longo do século passado foram realizados 
diferentes projectos de melhoramento para as instalações da Estação de Zoologia 
Marítima, bem como projectos para a concretização do seu programa em outros 
locais, de modo a aumentar a sua área, a qualidade do seu espaço e a adequação 
das suas instalações às necessidades das suas actividades. No entanto, nenhuma 
destas propostas chegou a ser concretizada, tendo-se realizado apenas obras de 
reparação e conservação do edifício principal, que permitiram dar continuidade às 
actividades de ensino e investigação que decorriam nas suas instalações, relegando-se 
a função expositiva que o Aquário Público apresentava para segundo plano. Assim, foi 
possível constatar que a quase totalidade de propostas elaboradas entre os anos de 
1927 e 2009 consistiram na construção de pequenos anexos de apoio às actividades 
educativas, nunca se tendo procurado interligar o edifício e a paisagem num único 
espaço partilhado, mantendo-se, assim, a estação fechada dentro dos seus limites e 
isolada relativamente aos Jardins da Avenida de Montevideu, à paisagem costeira e ao 
passeio marítimo.

A grande excepção que se destaca neste histórico de projectos consiste na proposta 
elaborada nos anos 30, que ambicionava, pela primeira vez, incorporar o edifício 
principal da Estação de Zoologia Marítima na sua envolvente. Considera-se, assim, que 
esta proposta apresenta certos pontos de interesse que merecem ser aprofundados 
com algum detalhe, uma vez que algumas destas intenções de projecto ainda se 
mostram apropriadas para a situação em que o complexo zoológico se encontra 
actualmente. A juntar a esta proposta encontra-se um segundo caso igualmente digno 
de uma análise mais cuidada, pese embora a natureza da sua intervenção seja muito 
distinta da primeira. Corresponde este segundo caso ao Passeio Atlântico – um projecto 
urbano que requalificou o espaço litoral da Avenida de Montevideu, intervindo a uma 
cota bastante próxima do mar e abrangendo os limites do terreno do Aquário da 
Foz. Apesar desta proposta não apresentar qualquer projecto de intervenção para as 
instalações do edifício pré-existente, revela-se ser importante compreender o modo 
como o espaço público envolvente ao mesmo se transformou, e de que forma é que as 
instalações existentes conviveram com essa alteração.Nas páginas 60-61, Fig. 72: 

Cronologia da Estação de Zoologia 
Marítima Dr. Augusto Nobre.

Na página anterior, Fig. 73: A 
Avenida de Montevideu, entre 
os anos 2000 e 2001, antes da 
intervenção do Programa Polis. O 
Jardim da Avenida de Montevideu 
apresenta ainda o desenho original 
dos anos 30.
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Fig. 74: O Projecto de 
Melhoramento e Embelezamento 
da Avenida de Montevideu e 
Rotunda do Castelo do Queijo 
(1930), com a ligação ao Aquário da 
Foz assinalada a vermelho.
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2.3.1. O Projecto de Melhoramento e Embelezamento da Avenida de Montevideu e 
Rotunda do Castelo do Queijo (1930)

No início do século XX, a marginal da Foz apresentava-se numa situação bastante 
precária. As primeiras melhorias a nível da qualidade do seu espaço público resultaram 
dos trabalhos realizados na década de 30 – período de grandes alterações na frente 
atlântica da cidade do Porto, caracterizadas pela execução de grandes obras públicas 
que se inseriam no plano urbanístico que o arquitecto Manuel Marques teria idealizado 
em 1928. Este plano “de iniciativa municipal, (…) [revelava uma] grande visão de futuro 
com uma aposta no investimento no espaço público, que permitiu dotar esta zona de 
infra-estruturas que ainda hoje são referências, [como é o caso das] largas avenidas, 
passeios, jardins e rotunda [do Castelo do Queijo].”93 Foi, então, neste período que 
se executaram os arranjos definitivos para as avenidas marginais, definindo-se o 
seu traçado e dando-se início à abertura da Avenida de Montevideu e da Praça de 
Gonçalves Zarco – uma praça que estabelece a ligação a Matosinhos e que remata a 
intersecção entre a Avenida de Montevideu e a Avenida da Boavista. O espaço público 
junto ao mar sofreu também alterações benéficas, que procuraram introduzir um 
carácter mais clássico à área costeira, criando-se balaustradas, escadarias e jardins 
e dando-se início à construção da Esplanada 28 de Maio – também conhecida como 
Esplanada do Molhe – e da Pérgola da Foz, símbolo maior desta área atlântica. Para 
além destas medidas, qualifica-se a marginal com diferentes elementos escultóricos 
nos jardins e com a construção de equipamentos como balneários para as praias, o 
Aquário Público e o Pavilhão de Carreiros – área de restauração que servia como ponto 
de reunião da sociedade da época. O Porto dos anos 30 passa, assim, a dispor de 
um passeio marginal com escala e qualidade apropriadas a uma cidade de calibre, 
investindo em valores como o turismo e a saúde – graças às condições disponibilizadas 
para o usufruto da praia –, o que contribuiu para transformar a marginal num espaço 
público ainda mais atractivo da cidade.

Integrado no plano urbanístico supramencionado encontrava-se o “Projecto de 
melhoramentos e embelezamento [da] Avenida [de Montevideu] entre o Aquário e o 
Castelo do Queijo” (Fig. 74), datado de 21 de Novembro de 1930. Tal como o seu nome 
indica, esta proposta propunha um redesenho dos jardins da Avenida de Montevideu, tanto 
a nível paisagístico como a nível urbanístico. O jardim desenvolvia-se à cota da avenida, 
apresentando alguns pontos onde se desenvolviam pequenos balcões semicirculares e 
rampas ou escadas que permitiam o acesso à cota baixa dos rochedos. No entanto, a parte 
mais interessante desta proposta não consiste nos elementos referidos anteriormente, 
que se mostravam bastante rígidos, integrando-se numa lógica de desenho marcado pela 
simetria e pelo classicismo. O pormenor de maior destaque localiza-se na área mais a Sul 
do jardim, onde é possível observar uma ponte que se prolonga até um local intitulado 
de “Aquário”. Este local corresponde, pois, ao Aquário da Foz, que teria sido aberto ao 
público apenas três anos antes da elaboração desta proposta.

Este desenho ilustra a primeira e única tentativa registada de se integrar o complexo do 
Aquário no espaço envolvente. Importa recordar que este edifício tinha sido construído 
num local ermo, implantando numa plataforma situada a uma cota abaixo da Avenida de 
Montevideu, que não se relacionava nem com o jardim nem com a avenida, encontrando-
se rodeado por uma paisagem onde os visitantes não circulavam livremente, uma vez 
que consistia numa área sem praia e que se caracterizava pela presença de muitos 

93 Domingas Vasconcelos, Francisco 
Rio e José Dias, A frente marítima 
do Porto: uma paisagem urbana a 
salvaguardar e valorizar, p.5
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Fig. 75: Projecto d'obras a fazer 
na Estação de Zoologia Marítima 
(Universidade do Porto), de 2 de 
Maio de 1930. Plantas.

Em cima, a planta de cobertura, 
com destaque para o grande 
terraço e as pontes de ligação ao 
jardim e à avenida.

Em baixo, a planta do rés-do-chão, 
onde é possível observar como a 
estrutura do edifício pré-existente 
se manteve, uma vez que as 
alterações ao mesmo se deram 
principalmente a nível do seu 
exterior.

Fig. 76: Projecto d'obras a fazer 
na Estação de Zoologia Marítima 
(Universidade do Porto), de 2 de 
Maio de 1930. Remodelação dos 
alçados, sendo visível a intenção 
de dotar o edifício de um carácter 
mais nobre.
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rochedos (Fig. 42). Este panorama iria ser alterado com a concretização do “Projecto 
d’obras a fazer na Estação de Zoologia Marítima (Universidade do Porto)” (Fig. 75), 
datado de 2 de Maio de 1930 – uma proposta de reabilitação do edifício pré-existente 
que procurava relacioná-lo com a via de circulação à cota alta e com o espaço verde 
que flanqueava o seu limite a Norte.

Esta proposta mantinha a estrutura original do edifício, propondo, no entanto, um 
grande redesenho do seu aspecto exterior.94 A compartimentação interior permanecia 
idêntica, sendo apenas acrescentados dois volumes semicirculares em cada topo do 
edifício. O volume central seria prolongado através de uma estrutura porticada situada 
na fachada poente, que criava uma varanda, ou miradouro, à cota alta da avenida. 
A fachada nascente conservava a entrada principal do edifício, sendo, no entanto, 
alterada com a introdução de um frontão que aparentava apoiar-se em duas pilastras. 
Pode, assim, depreender-se que as fachadas exteriores do volume pré-existente seriam 
redesenhadas de modo a introduzir um carácter mais nobre ao edifício.

Perto da fachada nascente, e adossado à Avenida de Montevideu, inseria-se um volume 
que albergava uma arrecadação e compartimentos de apoio ao edifício principal. Este 
volume era caracterizado pela presença de uma escadaria central que permitia vencer 
a diferença de cota entre a Avenida de Montevideu e a plataforma onde se implantava 
a estação zoológica. A escadaria, de estrutura simétrica e em forma de T, apresentava, 
de igual modo, a intenção de introduzir um carácter mais honroso ao complexo, 
aproximando-se, possivelmente, da linguagem que teria sido utilizada nas escadarias 
da esplanada do Molhe e da Pérgola – obras projectadas na mesma altura.

O telhado e a mansarda desapareciam, dando lugar a um grande terraço que adquiria 
a forma do volume edificado à cota inferior. Este terraço seria acedido através de duas 
pontes que se prolongavam até à Avenida de Montevideu, e toda a estrutura seria 
acompanhada por uma balaustrada, evocando, deste modo, a Esplanada do Molhe, na 
medida em que passava a apresentar, na sua cobertura, um miradouro aberto para o 
mar, que integrava, no seu interior e à cota baixa, o programa do Aquário. Para além da 
ligação à Avenida, este terraço prolongava-se também para os jardins, através de uma 
outra ponte que seguia a mesma linguagem das anteriores.

Esta proposta explorava, assim, uma tentativa bastante interessante de redesenho dos 
espaços públicos marginais, através da definição de uma nova praça pública que se 
relacionava tanto com as zonas verdes, como com as zonas de passeio, apresentando, 
ao mesmo tempo, uma linguagem arquitectónica muito semelhante à dos restantes 
pontos de interesse público da marginal da Foz, como é o caso da Pérgola e da 
Esplanada do Molhe. Pese embora o desenho desta proposta permaneça ligado a 
correntes estilísticas já ultrapassadas, os seus princípios de projecto revelam um aspecto 
muitíssimo pertinente e adequado à situação em que se encontra este complexo 
actualmente, ilustrando uma vontade de articular todas as frentes que coabitam esta 
área costeira, algo que, hoje em dia, ainda não se verifica, uma vez que o Aquário surge 
como um complexo fechado sobre si mesmo. Deste modo, considera-se que seria de 
interesse voltar a pegar nestas intenções, adequando-as, no entanto, a uma linguagem 
contemporânea que fosse capaz de se integrar no contexto actual da marginal.

94 Importa reparar que os desenhos 
disponíveis desta proposta não 
apresentam qualquer referência 
ao anexo que albergava o aquário 
público, não se sabendo, desta 
forma, como é que os dois 
programas da Estação de Zoologia 
Marítima se poderiam articular. 
Apesar de ser possível observar a 
presença de uma pequena escada 
no ponto mais a Sudoeste, não 
foram representados quaisquer 
tanques, facto que não permite 
deduzir qualquer hipótese para a 
distribuição espacial que os mesmos 
poderiam adquirir no terreno.
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Fig. 77: Planta geral da intervenção 
do Passeio Atlântico na cidade do 
Porto, com projecto de Manuel de 
Solà-Morales.
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2.3.2. O Passeio Atlântico, de Manuel de Solà-Morales (2000-2004)

Na viragem para o século XXI, as autoridades municipais voltaram a investir na 
requalificação da frente marítima da Foz, correspondendo este momento a um “período 
de grandes transformações no espaço público desta área, com a requalificação do 
jardim da Avenida de Montevideu e a execução do remate do Parque da Cidade na sua 
frente marítima.”95

A nomeação da cidade do Porto como Capital Europeia da Cultura em 2001 – 
nomeação compartilhada com a cidade de Roterdão, nos Países Baixos – despoletou 
um grande investimento na recuperação e na construção do espaço público da cidade. 
Dentro destas intervenções, desenvolveu-se um projecto urbano para a marginal da 
Foz e de Matosinhos, integrado num plano concebido pelos arquitectos Manuel de 
Solà-Morales – zona da Foz – e Eduardo Souto de Moura – zona de Matosinhos. O 
Passeio Atlântico revelava-se, assim, como uma proposta que procurava valorizar as 
frentes marítimas da cidade e reaproximar a população do Atlântico, através da criação 
de melhores espaços públicos para os seus utentes e da valorização dos elementos 
ambientais e naturais mais significativos da orla costeira do Porto e de Matosinhos.

Correspondendo à intervenção mais emblemática do Programa Polis na Área 
Metropolitana do Porto, o Passeio Atlântico compreende um “espaço urbano que se 
estende por cerca de 7 km [distribuídos] entre o Monumento do Senhor do Padrão, a 
norte da marginal de Matosinhos, e a Praia do Molhe, no extremo sul da Avenida de 
Montevideu, no Porto”96. Dentro deste contínuo de espaços que se abrem para o mar, 
interessa – no âmbito deste trabalho – focar a parcela desenvolvida pelo arquitecto 
catalão Manuel de Solà-Morales, que interveio na marginal da Avenida de Montevideu 
e que estabeleceu um passeio público que englobou os jardins românticos da avenida 
e as escarpas rochosas da costa, através da implementação de um passadiço marítimo, 
estabelecido à cota baixa e na proximidade do mar.

Esta intervenção procurou, como o arquitecto descreve, quebrar com a ordenação 
monolítica e com a certa rigidez que teria sido introduzida com a implantação dos 
grandes alinhamentos formados pelas avenidas rectilíneas. A presença destes eixos 
acabava por reduzir as múltiplas características da costa, uma vez que o seu traçado 
geométrico promovia uma uniformização dos quase três quilómetros de vales rochosos 
e de pontos irregulares que caracterizam a orla litoral, e que lhe conferem a sua beleza 
e interesse.97 Por este motivo, Solà-Morales propôs introduzir uma outra escala de 
experiência da marginal, que procurasse “o reconhecimento das formas menores do 
terreno, aquelas que a observação pausada vai descobrindo ao passear – ou passear-
se – pelos vários espaços (pequenos recantos, miradouros, terraços, muros de suporte, 
quiosques, etc.)”98. Deste modo, compreende-se que surge uma intenção de incentivar 
o público a interagir com a paisagem orgânica pré-existente, através da definição de 
um percurso que contacta, de um modo mais directo, com a imagem marítima, onde 
as paisagens de interesse criadas pelo mar e pela topografia orientam as decisões do 
projecto, resultando num itinerário intimamente ligado à paisagem litoral.

Para além da definição dos novos passadiços marítimos, o Passeio Atlântico da Foz 
viu serem construídos equipamentos de apoio e infra-estruturas indispensáveis 
ao funcionamento de uma frente marítima com a dimensão daquela que está a ser 

95 Domingas Vasconcelos, Francisco 
Rio e José Dias, A frente marítima 
do Porto: uma paisagem urbana a 
salvaguardar e valorizar, p. 3
96 Francisco Nunes Correia, Passeio 
Atlântico, Lisboa: Gabinete Programa 
Polis, 2002, p. 11
97 Manuel de Solà-Morales, De 
Cosas Urbanas, Barcelona: Gustavo 
Gilli, 2008, p. 46
98 Francisco Correia, Passeio Atlântico, 
p. 29
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Fig. 78: A Estação de Zoologia 
Marítima, vista a partir do Passeio 
Atlântico. Destaque para o muro 
que delimita o terreno a Norte, 
que não se integra nos jardins 
da avenida, surgindo como um 
elemento desenquadrado na 
paisagem.

Fig. 79: O muro que delimita o 
terreno da Estação de Zoologia 
Marítima, que não permite 
estabelecer qualquer contacto 
visual directo com o edifício.
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presentemente analisada. Foram, assim, construídos o Edifício Transparente, o viaduto 
que une a escarpa do Castelo do Queijo à Circunvalação e o parque de estacionamento 
da Praça de Gonçalves Zarco, bem como pequenos equipamentos integrados no 
percurso atlântico. A alteração de maior visibilidade correspondeu ao desenho da 
frente litoral do Parque da Cidade, definido através da criação de um sistema natural 
que interliga este espaço verde com o mar, criando, consequentemente, um novo 
enquadramento paisagístico e recreativo que permite estabelecer uma continuidade 
do espaço dedicado ao uso pedonal, existindo, assim, um percurso litoral ininterrupto 
entre a Foz e Matosinhos, com uma “dimensão metropolitana mais ajustada às 
dinâmicas da cidade contemporânea.”99

Aproximando agora a análise ao troço compreendido entre os Jardins da Avenida 
de Montevideu e a praia do Homem do Leme, é possível observar que Solà-Morales 
alterou, de uma forma significativa, o espaço marginal da avenida, algo que se mostra 
especialmente visível no perfil dos jardins, onde o arquitecto intervém através da 
geometrização das parcelas de espaço verde, quebrando assim com a simetria do 
desenho do jardim de estilo romântico do século XX. Na fachada atlântica do jardim, 
projectou uma rampa e um conjunto de escadas que permitem o acesso ao passadiço de 
madeira que ladeia as rochas a uma cota mais baixa. A transição “natural”/naturalizada 
entre o jardim e o passadiço faz-se através de taludes que, nalguns pontos, apresentam 
um declive acentuado. No limite Norte do Aquário da Foz, o arquitecto não projectou 
qualquer ligação entre o edifício e a paisagem que o envolve, fazendo apenas com que 
os jardins se encostassem, simplesmente, ao muro exterior do complexo zoológico, 
numa parte onde o declive do talude do jardim se apresenta com uma pendente 
bastante suave – o que faz sobressair a presença do muro que acolhe os edifícios de 
apoio da Estação de Zoologia Marítima, que se desenvolve a cotas diferentes. Esta 
opção faz com que o Aquário surja como um elemento desenquadrado na paisagem, 
com limites que apresentam uma forma bastante irregular, e que não aparentam aceitar 
uma convivência pacífica com o espaço verde envolvente. No limite poente, o edifício 
é acompanhado por um passadiço de madeira cujo desenho parece ir buscar alguma 
influência ao quebra-mar pré-existente. No entanto, este passadiço não promove uma 
grande interacção do público com o espaço circundante, uma vez que o perfil que o 
acompanha traduz-se pela simples presença de um muro estanque que limita qualquer 
contacto físico ou visual com o edifício da Estação de Zoologia Marítima.

No topo Sul, o arquitecto constrói, junto do muro limite da Estação, um conjunto 
de oito lanços de escadas e uma rampa estreita, que acabam por introduzir uma 
complexidade visual e funcional aparentemente excessiva para esta zona. O bar, que 
se desenvolve a uma cota inferior à das escadas, surge como um ponto da marginal 
capaz de gerar muito interesse e um forte ajuntamento da população. No entanto, 
as dimensões que o mesmo apresenta são bastante exíguas e a qualidade espacial 
dos seus compartimentos interiores encontra-se bastante aquém daquilo que um 
bar de praia poderia oferecer aos seus clientes. A esplanada deste estabelecimento 
acaba também por ocupar a maior parte do espaço livre de passeio, o que dificulta a 
circulação dos utentes que queiram atravessar a marginal pela praia e pelas rochas, 
quase que os obrigando a optar pelo percurso à cota alta (Avenida de Montevideu) 
ou à cota intermédia (passadiço metálico que une este espaço público à rampa de 
acesso da praia do Homem do Leme). A transição do passadiço marítimo para estes 
últimos percursos apresenta uma série de dificuldades para uma parte significativa da 99  Francisco Correia, Passeio Atlântico, 

p. 69
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Fig. 81: A esplanada do bar 
instalado no interior do conjunto de 
escadas. Repare-se no modo como 
a colocação das mesas dificulta 
a passagem dos utilizadores que 
pretendem descer para o areal ou 
para as rochas.

Fig. 80: O conjunto de escadas que 
ladeiam o topo Sul da Estação de 
Zoologia Marítima. O quiosque 
situa-se no lanço de escadas mais 
próximo da Avenida de Montevideu.
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população. A presença do grande número de escadas dificulta a transição de cotas para 
os utentes com mobilidade reduzida, e a dimensão estreita da rampa – acompanhada 
por viragens que atingem os quase 90º de amplitude – dificultam a fácil mobilização 
de cadeiras de rodas e bicicletas.

Posto isto, apesar do Passeio Atlântico ter consolidado decisivamente uma paisagem 
urbana que se mostrava incompleta desde a chegada da urbanidade ao mar no século 
XX, é possível afirmar que a parcela da proposta que envolve a Estação de Zoologia 
Marítima não foi capaz de integrar o edifício pré-existente na paisagem envolvente, 
contrariamente ao que se verificava na proposta de embelezamento dos jardins 
da avenida desenvolvida nos anos 30 do século passado. Salienta-se, contudo, a 
capacidade que o arquitecto teve de entender os complexos sistemas que conformam 
a marginal da cidade, sendo capaz de levantar questões que fizeram emergir os 
valores do lugar, algo que sucedeu, por exemplo, na proposta para a releitura do Vale 
de Galinheiras, que resultou no desaparecimento do aterro viário artificial que teria 
sido construído anteriormente, substituindo-o por um viaduto elevado e recuado que 
permitiu estabelecer uma relação directa entre o Parque da Cidade e a praia.

Este modo de ler o terreno, de forma a subentender aquilo que o mesmo sugere, é 
algo que se ambiciona para o desenvolvimento da proposta para o Aquário da Foz, 
para que seja possível construir, naquele troço de cidade, um lugar colectivo que dê, 
de novo, sentido a um desenho coeso e uno da marginal do Porto. Por esta razão, uma 
compreensão desta intervenção mostra-se indispensável para poder inferir aquilo que 
poderá ser realizado na proposta a desenvolver para o novo Aquário da Foz, de forma 
a que seja possível incorporar a presença do edifício e de todos os elementos que 
caracterizam a área litoral num conjunto harmonioso, procurando, assim, interligar 
todas as camadas de território que se foram articulando naquele preciso lugar ao 
longo dos séculos.



III
O PROGRAMA



O Programa | 75

O Programa | Um aquário público

“Na verdade, eu procuro a essência das coisas. (…) Eu nunca leio um programa 
literalmente. O programa é algo circunstancial. Quanto dinheiro você tem disponível, 
onde será, e o número de coisas que você necessita não têm nada a ver com a natureza 
do problema. Examine essa natureza, e aí, sim, você confrontar-se-á com o programa. 
Procure a essência, e verá no programa aquilo que você quer (...) A primeira coisa 
a fazer é reescrever o programa. (...) Inevitavelmente surgirão mais espaços, porque 
todo o programa escrito por um não-arquitecto está condenado a ser a cópia de outra 

escola ou de algum outro edifício.”100

A Arquitectura resulta de um processo complexo e transdisciplinar, que é influenciado 
pelo cruzamento de várias imagens recolhidas a partir da leitura do lugar, da sua 
história, e de referências visuais e literárias que informam o projecto e que permitem 
que o mesmo se desenvolva. De facto, a leitura do lugar permite depreender o modo 
como o seu contexto poderá condicionar a implantação de um edifício dentro do seu 
domínio, de forma a que o mesmo seja capaz de responder às tendências locais e 
potenciar transformações positivas no seu entorno. Por esta razão, a interpretação do 
lugar é, frequentemente, considerada como o ponto de partida para o desenvolvimento 
de uma proposta, sendo um elemento fundamental e determinante na concepção do 
projecto de arquitectura. No entanto, o sítio não condensa, na sua natureza, todas 
as respostas para a elaboração de um bom projecto, uma vez que o entendimento 
deste é tão fundamental quanto o entendimento do programa, de um bom sistema 
construtivo e de bons princípios de projecto, entre outros factores.

Dentro dos elementos que mobilizam o desenvolvimento da proposta, o programa 
surge como um factor que apresenta uma importância substancial, uma vez que 
estabelece o princípio da utilitas – componente da tríade vitruviana que determina a 
utilização que será dada ao edifício. Assim, a informação que consta no programa pode 
ser tomada como ponto de partida para o início da organização dos compartimentos de 
um equipamento, que serão distribuídos de acordo com as relações que estabelecem 
entre si e de acordo com as actividades que serão realizadas no seu espaço interior 
ou exterior. Por esta razão, o programa de qualquer edifício deverá ser escrutinado 
ao máximo, uma vez que os dados abstractos que o conformam – como a área ou a 
quantificação de compartimentos – poderão sofrer alterações à medida que a proposta 
é desenvolvida, sendo estes conteúdos interpretados pelo arquitecto que, através de 
um processo de análise e síntese, será capaz de transformá-los em matéria tangível, 
adequando-os à realidade espacial que o mesmo pretende construir e integrando-os, 
como Louis Kahn descreve, “no domínio da arquitectura, que é colocá-lo no domínio 
dos espaços.”101:

100 Lars Lerup, Michael Bell, Louis 
I. Kahn. Conversa com estudantes, 
Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 45
101 Louis Kahn, citado por Michael 
Merrill, Louis Kahn: Drawing to find 
out: The Dominican Motherhouse 
and the patient search for 
architecture, Baden: Lars Müller 
Publ., 2010, p. 28 (Tradução livre)

Na página anterior, Fig. 82: O 
interior do tanque principal do 
Oceanário de Lisboa.
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Bases para a construção de um novo edifício para a Estação de Zoologia Marítima «Dr. Augusto Nobre» (1962)

Compartimento

ENSINO
Laboratórios de aulas práticas
Anfiteatro para aulas teóricas

Sala de estar
Vestiário

Instalações sanitárias

INVESTIGAÇÃO
Gabinetes de trabalho individuais

Câmara isotérmica e isofótica
Câmara isotérmica

Gabinete de fotografia
Biotério

Aquário-Terrário para observação de animais anfíbios
Sala de aquários de observação temporária / experimentação

Sala para arrumo de material e apetrechos de pesca
Gabinete de naturalista

Gabinete de analista
Gabinete de preparador

Sala de colecções de animais marinhos
Sala de arsenal para material de reserva

Laboratório de taxidermia
Biblioteca

Sala de conferências e de reuniões de corpo científico
Oficina

Laboratório de histologia e de embriologia
Laboratório de bacteriologia e de parasitologia

Laboratório de bioquímica e de fisiologia
Laboratório de oceanografia

Dormitórios para cientistas visitantes
Cozinha

Refeitório
Quarto de arrumos para apetrechos de limpeza

ADMINISTRAÇÃO
Gabinete da Direcção

Sala de recepção, com central telefónica e bilheteira
Sala de espera

Sala-vestiário para os funcionários
Quartos de banho simples para os funcionários

CULTURA POPULAR
Sala de Entrada

Salão-aquário
Sala anexa

Instalações sanitárias para os visitantes

ANEXOS
Habitação do guarda

Garagem
Casa de barcos

Tanque de adaptação e separação de animais de água 
salgada

Reservatórios elevados
Sistema de cisternas de decantação

Sala de primeiros socorros
Parque de estacionamento

Características

20 alunos / Acesso a água doce e salgada
60 alunos

Circulação de água salgada, água doce e gás
Circulação de água e gás
Circulação de água e gás

Com "coelheiras" para animais de experiência

Seis aquários (1,00 x 0,80 m); água doce e salgada

60 pessoas

2 camas por domitório e 3 w.c. completos
3 fogões simples, 4 lava-louça e despensa

20 pessoas

Com entrada para o aquário

Localizada a seguir à bilheteira
50 tanques (7,00 x 3,40 m a 0,80 x 0,80 m)
25 tanques (0,85 x 0,40 m, fauna tropical)

Integrada no edifício
Capacidade para 5 automóveis e 2 caravanas

Fundo em declive com profundidade de 0,50 até 
1,50 m

1 água doce, 2 água salgada

Para camionetas de excursões e alguns automóveis

Quantidade

2 (28 m2 cada)
1
1
1
1

15 (10 m2 cada)
1 (9 m2)
1 (9 m2)

1 (12,25 m2)
1 (15 m2)

1 (9 m2)
1 (14 m2)
1 (35 m2)
1 (18 m2)
1 (18 m2)
1 (18 m2)
1 (35 m2)
1 (15 m2)
1 (24 m2)
1 (35 m2)

1 (160 m2)
1 (14,80 m2)

1 (48 m2)
1 (48 m2)
1 (48 m2)
1 (48 m2)

10 (15,75 m2 cada)
1
1

1 (9 m2)

1 (20 m2)
1 (12 m2)

1 (9 m2)
1 (10,50 m2)

2

1 (9 m2)
1

1 (15 m2)

Aprox. 100 m2

1
1 (60 m2)
1 (72 m2)

3

1 (7 m2)
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“Por isso penso que é tão importante que o arquitecto não siga o programa, mas 
simplesmente o use como ponto de partida para a quantidade, não para a qualidade. 
Pela mesma razão que o programa não é arquitectura – é simplesmente uma indicação, 
como poderia ser uma receita para o farmacêutico. Porque no programa está escrito 
átrio, e o arquitecto deve transformá-lo num lugar para entrar. Os corredores devem 
converter-se em galerias. Os orçamentos devem transformar-se em economia e as 

áreas em espaços.”102

Com esta asserção não se interpreta que o arquitecto possa ou deva modificar 
totalmente o programa que lhe é indicado inicialmente, ou alterar profundamente 
questões relacionadas com áreas disponíveis, quantificações e orçamentos, mas sim 
adaptar estes elementos à natureza da proposta que está a desenvolver, uma vez que 
um programa delineado numa fase inicial pode já não satisfazer por completo um 
edifício quando se começa a compreender, de um modo mais aprofundado, a essência 
das suas necessidades, o carácter do lugar onde o mesmo se insere e a realidade 
sociocultural da sua comunidade.

Deste modo, a apresentação da construção do programa para o edifício em estudo 
seguirá a ordem cronológica do seu desenvolvimento, iniciando-se com uma 
observação da natureza das intenções já declaradas pelas entidades responsáveis 
pela recuperação do imóvel, e culminando numa análise de obras de referência 
que permitem compreender a natureza dos espaços necessários ao funcionamento 
de um aquário público. Pretende-se, assim, mostrar o modo como esta construção 
programática foi informada e moldada por uma multitude de factores, que variam 
desde a decisão do tipo de intervenção a realizar no edifício pré-existente, até à 
definição da natureza do conteúdo expositivo contido no seu interior.

3.1. O futuro da Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre

Apesar dos vários requerimentos que foram efectuados para uma intervenção 
profunda na Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre e para a construção de 
um novo edifício, raramente foram apresentadas quaisquer propostas concretas que 
surgissem acompanhadas por um programa definido.

As bases que foram apresentadas a 10 de Janeiro de 1962, para a construção do novo 
edifício no Parque da Cidade, consistiram no plano mais completo a nível de uma 
definição programática para a nova Estação de Zoologia Marítima e Aquário Público, 
prevendo-se a construção de quatro secções conjuntas: de ensino, de investigação, de 
cultura popular e de administração.103 (Fig. 83)

Esta proposta ambiciosa requeria, como se pode constatar pelo número de 
compartimentos apresentados, uma organização espacial distribuída em vários pisos 
ou ao longo de um terreno de grandes dimensões. Uma construção deste porte 
não poderia, por esta razão, ocupar o terreno da Avenida de Montevideu, uma vez 
que a área disponível seria demasiado reduzida para albergar todas as secções e os 
referidos anexos, como o parque de estacionamento, a garagem e a casa de barcos. 

102 Louis Kahn, citado por Ludovico 
Quaroni, Proyectar un Edificio: Ocho 
Lecciones de Arquitectura, Madrid: 
Xarait, 1980, p. 44 (Tradução livre)
103 De acordo com as “Bases para 
o projecto de construção de um 
novo edifício para a Estação de 
Zoologia Marítima «Dr. Augusto 
Nobre», da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto”, Faculdade 
de Ciências da Universidade do 
Porto: Instituto de Zoologia Marítima 
Dr. Augusto Nobre, in Processos de 
Obras, pasta 565, do Repositório 
Temático da Universidade do Porto, 
1977

Na página anterior, Fig. 83: As bases 
para o projecto de construção de 
um novo edifício para a Estação de 
Zoologia Marítima «Dr. Augusto 
Nobre», da Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto, de 10 de 
Janeiro de 1962.
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Fig. 84: O pólo central do Museu 
de História Natural e da Ciência da 
Universidade do Porto. Este primeiro 
pólo localiza-se em pleno centro 
da cidade, no edifício da Reitoria 
da Universidade do Porto. Dentro 
das suas instalações concentram-
se as colecções históricas da UP, 
englobando áreas como a geologia, 
paleontologia, zoologia, arqueologia 
e etnografia, botânica e ciência.

Fig. 85: O segundo pólo, que acolhe 
a Galeria da Biodiversidade – Centro 
Ciência Viva. Esta galeria encontra-
se instalada na Casa Andresen, 
no Jardim Botânico do Porto 
- que constitui um outro ponto 
de interesse cultural e educativo 
da cidade e do MHNC-UP. A nível 
programático, a Casa Andresen 
alberga colecções de biologia e de 
história natural.
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Uma construção em altura seria também impensável, dado o carácter residencial que 
a Avenida de Montevideu apresenta, com construções de baixa densidade e com a 
presença predominante de palacetes baixos e jardins. Depreende-se, assim, que 
qualquer construção que ultrapassasse o limite da cota da avenida consistiria numa 
dissonância, correspondendo a um equipamento intrusivo que não iria ser capaz de 
respeitar a hegemonia do contexto urbano envolvente. Por esta razão, considerou-se 
que a proposta dos anos 60 não poderia ser levada em frente para a construção do 
programa para o projecto em desenvolvimento, devendo a mesma ser adaptada às 
condições geográficas e urbanísticas do terreno costeiro da Foz.

Em 2008, foi ultimada uma candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico 
Nacional) que pretendia reabrir o espaço da Estação de Zoologia Marítima à cidade, 
transformando as suas instalações num centro de ciência viva que permitisse aos 
alunos acederem a informação sobre a Biologia Marinha. Este projecto apresentava-
se como sendo algo “muito mais pequeno e sem a ambição do SEA Life”104, podendo, 
no entanto, articular-se com este espaço privado. Uma vez que esta proposta não 
se concretizou, a Estação de Zoologia Marítima continuou, até ao ano lectivo de 
2019/2020, a desempenhar a função de equipamento dedicado à educação e 
investigação da comunidade da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), 
até ao momento em que foi efectivada a transferência de todas as suas actividades 
para o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR)105, em 
Matosinhos, vagando-se assim definitivamente as instalações do imóvel implantado à 
beira-mar.

Esta transferência derivou da proposta mais recente de recuperação do imóvel em 
questão, integrada num projecto ambicioso por parte do Museu de História Natural 
e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), que pretende transformar as 
instalações da Estação de Zoologia Marítima num dos seus pólos museológicos na 
cidade do Porto. Esta rede de museus é composta, actualmente, por um primeiro 
pólo localizado no edifício da Reitoria, e por um segundo pólo integrado na Casa 
Andresen, no Jardim Botânico do Porto (Figs. 84-85). O terceiro pólo – que consiste 
na última fase do projecto do MHNC-UP e que ainda não se encontra construído –, 
ocuparia as instalações da Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre. Apesar da 
materialização deste terceiro pólo não apresentar ainda qualquer “data ou projecto 
concreto definido”, a entidade museológica afirma que esta proposta consistiria 
numa intervenção “de grande fôlego, virad[a] para a sua função inicial de visitação 
do público”106. Verifica-se, deste modo, a vontade existente de recuperar o programa 
expositivo que a Estação de Zoologia e Aquário Público ostentou no passado, e que 
permaneceu na memória colectiva dos seus habitantes mesmo após o encerramento 
das suas instalações.

104 “Candidatura ao QREN a ser 
preparada”, Jornal Público, 11 de 
Julho de 2008. Recorde-se que o 
SEA Life corresponde ao aquário 
público que abriu em Junho de 
2009, junto da Praça de Gonçalves 
Zarco, em situação de grande 
proximidade com a Estação de 
Zoologia Marítima.
105 De acordo com a descrição 
providenciada pelo Centro de 
Monitorização e Interpretação 
Ambiental de Matosinhos, “o 
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de 
Investigação Marinha e Ambiental é 
uma associação sem fins lucrativos, 
dedicada à investigação, divulgação 
e transferência de tecnologia 
na área das Ciências Marinhas 
e Ambientais”, cuja investigação 
“tem incidido principalmente na 
Biologia, Ecologia, Ecotoxicologia, 
Parasitologia, Fisiologia, Nutrição, 
Cultivo de Espécies Aquáticas e 
Química.” Os projectos desenvolvidos 
por este centro contam com a 
participação de estudantes e técnicos 
da FCUP e do Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar.
106 “Pólo do Museu de História 
Natural e da Ciência da UP abre em 
Setembro”, Jornal Público, 5 de Maio 
de 2016.
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3.2. A Recuperação da Identidade Desaparecida. Um novo Aquário para a Foz

Como averiguado anteriormente, a expansão da cidade do Porto para Ocidente 
transformou a Foz num dos sectores urbanos que reúne das melhores condições 
para área residencial, devido às qualidades ambientais e aos espaços públicos que a 
mesma oferece. Contudo, torna-se cada vez mais clara a necessidade de implementar 
novos equipamentos que sejam capazes de atrair a fixação de um maior número de 
pessoas neste território, uma vez que não existe uma grande oferta de actividades, 
serviços e estabelecimentos nesta área, exceptuando-se a presença dos espaços 
públicos supramencionados e de um reduzido número de lojas, restaurantes e cafés 
distribuídos, predominantemente, ao longo da Avenida do Brasil e da Rua da Senhora 
da Luz.

Deste modo, considera-se que uma intervenção no terreno onde se implanta a Estação 
de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre apresenta-se como uma oportunidade única 
para requalificar o espaço marginal da cidade, abrindo a possibilidade de construir 
um programa que seja capaz de prolongar a animação local para além da época de 
utilização das praias e das esplanadas, transformando-se num marco de interesse da 
orla costeira capaz de funcionar durante praticamente todo o ano.107 Este terreno 
encontra-se ainda num local privilegiado e facilmente acessível, contando com a 
presença de cinco linhas de transporte público com paragens localizadas a uma 
distância inferior a 500 metros, áreas de estacionamento para bicicletas ao longo 
do passeio marginal, estacionamento para veículos à superfície ao longo da Avenida 
de Montevideu e um parque de estacionamento coberto na Praça de Gonçalves 
Zarco – localizada, igualmente, a cerca de 500 metros de distância (Fig. 86). Posto 
isto, constata-se que o problema de não ser possível construir qualquer parque de 
estacionamento no terreno costeiro – especialmente devido à exiguidade das suas 
dimensões e às circunstâncias do terreno, actualmente classificado como um Conjunto 
de Interesse Público – encontra-se compensado pelas condições de acessibilidade que 
o mesmo comporta.

Para além do aumento da oferta de actividades, uma intervenção neste equipamento 
permitiria propor algumas melhorias a nível do espaço público envolvente que, tal 
como observado anteriormente, apresenta algumas características que dificultam a 
sua utilização por parte de todos os utentes da cidade. O passo mais importante a 
nível destas melhorias consistiria na reintegração deste equipamento no conjunto dos 
espaços públicos da marginal, de modo a que o mesmo deixasse de se fechar dentro 
dos seus limites. Esta medida poderia também suscitar o redesenho de determinadas 
partes do passeio atlântico, simplificando as acessibilidades entre a cota alta da Avenida 
de Montevideu e a cota baixa do passadiço, bem como os acessos à praia envolvente. 
Por todas estas razões, considera-se que a construção de um equipamento neste lugar 
marginal seria uma mais-valia para a revitalização e diversificação da oferta de espaços 
atractivos e de condições de lazer da orla litoral da cidade.108

Uma vez que a proposta do MHNC-UP não apresenta um programa concreto para 
as instalações da Estação de Zoologia Marítima, optou-se por recuperar o programa 
expositivo que o edifício apresentou entre os anos de 1927 e 1965, período em 
que o mesmo estabeleceu um centro cultural de grande importância para a cidade, 
tendo sido capaz de servir uma parte considerável da massa populacional do Porto 

107 Reconhece-se, nesta declaração, 
que em alguns dias dos meses 
de Inverno, as tempestades e a 
força devastadora do mar possam 
desencorajar qualquer utilização do 
passeio litoral (Fig. 87). No entanto, 
a possível redução da afluência de 
utilizadores deste equipamento 
cultural que se possa registar durante 
esses pequenos períodos de tempo 
seria, certamente, compensada nos 
meses quentes, quando a Foz se 
revela como um lugar de excelência 
para as visitas de locais e turistas.
108 Tendo presente a realidade do 
Plano da Orla Costeira entre Caminha 
e Espinho – que foi apresentado 
em 2018 – reconhece-se que uma 
intervenção desta natureza poderia 
não ser bem recebida pelas agências 
do ambiente e de protecção do 
litoral, uma vez que este plano 
limita, e nalguns casos até proíbe, a 
construção de edifícios em frente ao 
mar, propondo inclusive a demolição 
de centenas de habitações e de 
34 edifícios, incluindo o Edifício 
Transparente, projectado pelo 
arquitecto Manuel de Solà-Morales. 
(Diário de Notícias, “Plano da Orla 
Costeira Caminho-Espinho está «a 
ser aprovado»”). Contudo, uma vez 
que este local engloba a presença 
de um edifício que requer, há já mais 
de meio século, melhorias às suas 
instalações, considerou-se que, num 
contexto académico, este tipo de 
intervenção poderia ser explorado, 
uma vez que procuraria melhorar as 
condições de um lugar pré-existente, 
cuja história engloba alguma 
importância para a cidade do Porto 
e especialmente para a freguesia de 
Nevogilde.

Na página anterior, Fig. 86: Mapa 
dos transportes públicos e do 
estacionamento, na proximidade 
da Estação de Zoologia Marítima Dr. 
Augusto Nobre. Informação relativa a 
Agosto de 2020.
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e do Norte do país, que acorria às suas instalações para poder observar e estudar a 
fauna e flora marinhas da região. A localização deste edifício numa situação de grande 
proximidade com o mar e numa área de intenso interesse turístico da cidade – aliado 
à oportunidade de recuperar a história e a tradição do antigo complexo zoológico109 –, 
constituem factores que parecem dar força e sentido à tomada desta decisão.

Apesar da proximidade com o SEA Life – localizado a menos de 1 km de distância da 
Estação de Zoologia Marítima –, acredita-se que o aquário público da Foz apresentaria 
um carácter e oferta programática bastante distintos dos que são oferecidos pelo 
primeiro equipamento. O SEA Life corresponde a um aquário público pertencente a 
uma cadeia internacional especializada na mostra de habitats dos mares europeus e 
tropicais, apresentando, desta forma, uma exposição global que abrange praticamente 
todos os continentes.110 Em situação contrária, o Aquário da Foz pretende focar-se 
única e exclusivamente na divulgação da costa portuguesa, mais especificamente 
do Norte do país, dando a conhecer aos seus visitantes os espécimes desta região, a 
história das pescas, e a cultura marítima da cidade e da Foz, uma vez que não se regista 
a presença de qualquer equipamento na cidade do Porto que seja capaz de comunicar 
esta tradição tão ancestral aos seus cidadãos e visitantes.

O facto das praias do Norte de Portugal serem todos os anos frequentadas por milhares 
de pessoas que, contudo, não estão familiarizadas com a rica biodiversidade com a qual 
contactam indirectamente, parece também incitar ao desenvolvimento e integração de 
um Pólo do Mar no roteiro dos estabelecimentos do MHNC-UP que, através da criação 
de uma instalação cultural e de ensino, se mostre capaz de promover a protecção do 
oceano e da faixa litoral, reforçando a empatia dos visitantes com o mundo marinho, 
e incentivando e consciencializando à conservação dos elementos naturais locais. A 
proximidade que o edifício apresenta com o Complexo Metamórfico da Foz do Douro 
exalta ainda mais o carácter didáctico que a orla costeira deste território apresenta, 
permitindo estender a sua oferta expositiva até ao espaço exterior que o envolve, 
promovendo, deste modo, a criação de um programa de origem local e de respeito 
ao local.

Determinado o programa expositivo, importa agora definir o tipo de intervenção que 
será realizada no terreno pré-existente, sendo, para isso, importante recordar os vários 
problemas que o edifício principal da Estação de Zoologia Marítima apresentou desde 
a sua construção, com especial destaque para as suas dimensões reduzidas, para a 
falta de qualificação e organização do seu espaço interior, e para a incapacidade do 
mesmo dar uma resposta adequada às suas necessidades.

Uma vez que o projecto inicial da Estação de Zoologia Marítima nunca foi alterado, a 
sua presença na Avenida de Montevideu manteve-se constante durante mais de um 
século, inerte às alterações que se realizavam no seu entorno. Por esta razão, pode 
depreender-se que qualquer intervenção que venha a alterar a sua situação actual, 
através da construção de um novo imóvel no lugar do anterior, poderá ser considerada 
como uma acção polémica, dado o facto de propor uma alteração significativa ao perfil 
da marginal e ao complexo arquitectónico que poderá já fazer parte da memória da 
população. Por esta razão, parece relevante introduzir, nesta situação, as palavras de 
José Salgado relativamente à intervenção no existente:

Na página anterior, Fig. 87: 
Compilação de registos da Estação 
de Zoologia Marítima durante 
a depressão "Fabien", a 22 de 
Dezembro de 2019. Apesar das ondas 
galgarem o quebra-mar e atingirem o 
passadiço marítimo, verificou-se que 
as mesmas não chegavam a galgar 
o muro do edifício. Estas fotografias 
registam a realidade de um dia 
de tempestade que desaconselha 
qualquer utilização da marginal, 
ilustrando, de igual modo, o aspecto 
desolador do passeio atlântico 
durante o temporal.

109 Dentro da história e da tradição 
do edifício, mostra-se imperativo 
reconhecer a importância que o 
fundador desta Estação – o professor 
Dr. Augusto Nobre – desempenhou 
no desenvolvimento da investigação 
marinha em Portugal, tendo sido 
pioneiro no desenvolvimento de 
métodos de ensino e na criação 
de estabelecimentos dedicados ao 
estudo da zoologia marítima no país.
110 Para além do facto do SEA Life 
apresentar um conjunto de espécies 
marinhas mais abrangente e 
pertencente a quase todo o globo, 
uma visita ao edifício permite 
compreender que o mesmo aparenta 
ter sido construído com o principal 
objectivo de estabelecer um espaço 
atractivo especialmente para as 
crianças, uma vez que a dimensão das 
suas estruturas, dos tanques e das 
próprias atracções parecem ter sido 
dimensionadas para uma faixa etária 
mais jovem. Deste modo, pretender-
se-ia construir, no Aquário da Foz, um 
equipamento de estudo e exposição 
da vida marinha que fosse mais 
adequado a todas as faixas etárias, 
procurando apresentar a história e 
a cultura piscatória da cidade e os 
seres marinhos que habitam a costa 
nortenha de um modo mais sério e 
cuidado.
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“Quando se perspectivam alterações significativas em situações muito estabilizadas 
que, de tão permanentes e familiares julgamos incólumes à passagem do tempo, 
por norma, duas atitudes se registam: ou se fazem ouvir, chocadas, as vozes dos que 
sempre entendem qualquer mudança como uma perda irreparável, ou saem a terreiro 
os defensores estridentes ou enfeitiçados da novidade, rapidamente esquecidos de que 
qualquer mudança pressupõe continuidades. E se sabemos que «toda a vida é feita de 
mudanças» também não nos devemos esquecer que o homem se pode definir como um 
animal de hábitos… É necessário, por isso, dar o devido destaque à inevitabilidade do 
balanço para que o equilíbrio que permite o exercício da memória possa ser mantido.”111

Deste modo, é possível compreender que se torna imprescindível que qualquer 
alteração ao pré-existente seja feita de uma forma equilibrada, respeitando a história 
do sítio e a memória do lugar, para que não se perca a sua relação e estabilidade 
com a envolvente próxima e com a própria cidade, uma vez “que a cidade existente 
é constituída por um património edificado que não se pode perder, não só pelos seus 
intrínsecos valores económico e urbanístico, mas também pelo seu valor memorial, que 
caracteriza cada lugar, lhe dá identidade e que o salva dos perigos da globalização e do 
consumismo imobiliário.”112

Apesar de toda a deterioração provocada pela proximidade com o mar, poder-se-ia 
pensar numa hipótese de reabilitação do edifício principal da Estação de Zoologia 
Marítima, acção que permitiria manter o património edificado e o valor memorial do 
lugar. Assim, e à semelhança do que ocorreu na recuperação da Casa Andresen, no 
segundo pólo do MHNC-UP, poderia procurar-se resolver as patologias e degradações 
existentes e melhorar os níveis de conforto infra-estrutural das instalações actuais. 
No entanto, percebeu-se desde cedo que este edifício não apresentava as condições 
necessárias para poder continuar em funcionamento, uma vez que não possuía nem 
a área suficiente, nem as condições necessárias para poder ser expandido, o que 
iria resultar, consequentemente, numa incapacidade para integrar os conteúdos 
programáticos da forma mais adequada.

Para além destes factores, o volume pré-existente continuaria a consistir numa 
estrutura desadequada à sobrevivência num local fronteiriço ao mar, prevendo-
se que iria ser necessário estabelecer um plano de manutenção e de reparações 
constantes – algo que poderia justificar-se num imóvel que constituísse um património 
arquitectónico de grande interesse, mas que não se legitima no caso de estudo em 
concreto, uma vez que o mesmo não apresenta qualquer relevância a nível da sua 
concepção arquitectónica.113 Por esta razão, qualquer intervenção no imóvel existente 
– como, por exemplo, a criação de um pequeno museu marítimo – persistiria com os 
problemas da falta de espaço e da necessidade de uma reorganização profunda do 
seu interior. Esta última medida, profundamente alteradora da situação original da 
Estação, levou a recordar os princípios da recuperação de edifícios apresentados por 
Leon Battista Alberti, que afirma que:

“Se houver algum defeito derivado do arquitecto, nem sempre é tal que possa ser corrigido. 
O que é defeituoso de origem e profundamente disforme sobre todos os aspectos não é 
susceptível de correcção. As coisas que se encontram num estado tal que de modo 
nenhum podem ser melhoradas, a não ser que se alterem todas as suas linhas, essas 

não têm mais correcção do que serem demolidas para se fazerem de novo.”114

111 Francisco Correia, Passeio 
Atlântico, p. 19
112 Fátima Fernandes, Formas 
Urbanas, Porto: Edições Asa, 2002, 
p. 17
113 Asserção que é, inclusivamente, 
defendida pela própria 
Universidade do Porto, como foi 
possível constatar no capítulo 
anterior, quando se afirmava que 
a expressão arquitectónica da 
Estação de Zoologia Marítima Dr. 
Augusto Nobre apresentava uma 
concepção arquitectónica modesta 
e fortemente ligada aos critérios 
estilísticos do século XIX.
114 Leon Battista Alberti, Da arte 
edificatória, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2011, p. 
625. É interessante reparar que 
esta opinião era partilhada pela 
Comissão que ficou encarregue 
de examinar os problemas das 
instalações da Estação de Zoologia 
Marítima em 1965, que admitia 
que qualquer intervenção no 
edifício teria que partir de grandes 
demolições do existente, para se 
obter um outro que melhor se 
adaptasse ao fim em vista.
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Deste modo, e tratando-se esta proposta de um exercício académico sem limites de 
orçamento115, admitiu-se que uma construção de raiz afigurava-se como a solução 
ideal para reintroduzir o programa do aquário público Dr. Augusto Nobre na marginal 
da Foz, pretendendo conceder a este espaço a dignidade e as instalações adequadas 
que o mesmo ambicionava ostentar em meados do século passado, e apelando ao 
desenvolvimento de uma proposta que se integre, finalmente, na paisagem envolvente, 
de modo a que o aquário surja como um organismo que seja capaz de tecer o território 
marginal, fazendo com que todos os seus elementos dialoguem em perfeita harmonia.

Importa, no entanto, reconhecer o facto de que existiriam inúmeras formas para 
intervir neste território – incorporando, ou não, a demolição do edifício pré-existente 
–, mas acreditando-se que esta proposição decorreu de uma interpretação dos dados 
da análise do lugar e do edifício, aliada a uma vontade de revitalizar e unir um troço 
de cidade que se mostra incompleto, caracterizando-se pela presença da Estação de 
Zoologia Marítima como um “edifício dentro de muralhas”, ladeado por um espaço 
público que aparentou ignorar a sua presença enquanto se desenvolvia. Tratando-
se este caso de uma intervenção em património construído, importou também ter 
sempre presente a noção de que “o essencial é promover a intervenção de qualidade 
e não nos refugiarmos no critério de que o tempo tudo valoriza”116, algo que se revelou 
extremamente importante na decisão da demolição do imóvel pré-existente, uma vez 
que não é pelo facto do edifício em questão se tratar de um imóvel já centenário 
que o mesmo se irá tornar numa obra de arquitectura de qualidade. Deste modo, 
considerou-se que a determinação do tipo de intervenção a realizar derivou de um 
processo de aprendizagem baseado na compreensão ética do valor de intervir numa 
parte da cidade consolidada, preconizando o melhoramento da sua condição e 
salvaguardando a memória do lugar:

“Aprender eticamente é também muito importante, porque os arquitectos debatem-
se entre a sem-vergonha de fazer qualquer coisa, seja lá o que for; ou a timidez ou 
a pobreza de espírito de acreditar que a única coisa que há a fazer é só preservar, 
defender, fazer o menos que se note, e isso é uma forma de miséria. Se querem ser 
arquitectos, têm de compreender o valor de fazer, no sentido de construir, com todo o 

aparato crítico, as precauções e autocensuras. O que é importante é fazer.”117

115 Importa declarar que, devido ao 
facto de este trabalho consistir num 
exercício académico que pretende 
apenas constituir uma reflexão 
sobre o processo de aprendizagem 
e de experimentação da disciplina 
da arquitectura, optou-se por não 
enquadrar a proposta a qualquer 
limite de orçamento, concedendo-
se assim uma maior liberdade na 
sua concretização espacial e na 
escolha de materiais, uma vez que 
este constitui uma simples hipótese 
do que poderia vir a ser o futuro de 
um determinado troço da Avenida 
de Montevideu, não tendo, 
portanto, qualquer pretensão de 
representar a realidade em todos 
os seus factores.
116 Fátima Fernandes, Formas 
Urbanas, p. 20-21
117 João Pedro Costa, Rui Barreiros 
Duarte, Um Olhar Urbano – 
Entrevista a Manuel de Solà-Morales, 
in Revista Arquitectura e Vida, nº 
22, Dezembro 2001, p. 40. Importa 
voltar a frisar que, caso a Estação de 
Zoologia Marítima se encontrasse 
desenvolvida num edifício de 
elevado valor patrimonial, o tipo de 
intervenção aproximar-se-ia mais da 
segunda hipótese, de preservação 
e defesa do património. Neste caso 
específico, considerou-se que seria 
mais proveitoso desenvolver um 
edifício de raiz capaz de receber 
o novo programa em toda a sua 
amplitude, em vez de recuperar 
um edifício problemático e sem 
traços de relevância a nível da sua 
construção.
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3.3. A evolução do espaço museológico

Definidos o tipo de intervenção e a natureza dos conteúdos em exposição, surge a 
necessidade de compreender as especificidades de um edifício de natureza museológica 
– isto é, compreender a “essência” do programa, tal como Louis Kahn expunha. Para isso, 
mostra-se de interesse explorar a evolução do espaço museológico, de modo a adquirir 
uma noção da estrutura comum que um edifício-museu apresenta nos dias de hoje. 
Dentro dos edifícios-museu, será da maior relevância analisar alguns casos concretos 
de aquários públicos, o que permitirá determinar as necessidades deste programa 
expositivo tão particular, tanto a nível técnico, como a nível espacial, estabelecendo 
hierarquias de espaços e relações entre grupos de acção, que permitirão estabelecer 
um programa concreto que será, posteriormente, transformado em espaço.

3.3.1. Noções de tipo na arquitectura dos museus

De acordo com Quatremère de Quincy, na arquitectura, “o modelo, entendido de acordo 
com a evolução prática da arte, é um objecto que deve repetir-se tal como é; o tipo é, 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.”118 
Assim, pode constatar-se que o modelo contém dentro de si um carácter estático de 
perfeição e de exemplo, que pode ser replicado; enquanto que o tipo corresponde a uma 
ideia mais genérica e arquetípica, surgindo como um esquema que não se apresenta 
como uma solução concreta para um determinado programa, mas sim como um conjunto 
de variantes formais que respondem a uma estrutura ideológica comum.119

Assim, constata-se que o tipo em arquitectura não representa um valor artístico 
replicável, sendo um elemento de natureza conceptual e não objectiva, que se 
manifesta como uma espécie de esqueleto comum que pode servir de base para a 
concretização formal e espacial de um determinado programa arquitectónico. A 
identificação desta estrutura constitui um conhecimento da arquitectura que é, de 
certo modo, indiferente à cronologia das suas obras, uma vez que é possível “encontrar 
analogias estruturais entre edifícios de diferentes estilos e formas, remetendo a uma 
ideia essencial” dos seus espaços.120 O tipo em arquitectura corresponde, assim, a um 
elemento modificável, sem ideias formais pré-estabelecidas, mas com um sistema de 
princípios lógicos e estruturais que, através da interpretação do arquitecto, permitem 
apurar uma organização coerente dos espaços de um determinado edifício.

Deste modo, assume-se que o tipo não corresponde a um factor determinante na 
concepção do projecto de arquitectura, mas sim a uma base racional e abstracta de uma 
determinada cultura arquitectónica, permitindo a existência de uma grande diversidade 
de respostas que apresentam, contudo, uma certa coerência na sua base morfológica, 
traduzida pela disposição lógica das suas partes. Constata-se, assim, que o tipo não 
se cinge apenas à condição meramente funcional de um edifício, devendo o mesmo 
ser entendido num sentido mais amplo e autónomo, como uma estrutura capaz de se 
adaptar a diferentes épocas e utilizações, mantendo sempre a sua coerência e lógica 
distributiva, sendo por isso capaz de se adaptar a qualquer necessidade e cultura para 
além da sua época – algo que é explicado, de um modo muito claro, por Álvaro Siza:

118 Quatremère de Quincy, citado 
por Ludovico Quaroni, Proyectar 
un Edificio: Ocho Lecciones de 
Arquitectura, p. 86 (Tradução livre)
119 Amílcar de Gil e Pires, Os 
conceitos de tipo e de modelo em 
arquitectura, in Artitextos, Lisboa: 
CEFA; CIAUD, 2009, p. 242
120 Carlos Martí Arís, Las variaciones 
de la identidad: Ensayo sobre el 
tipo en arquitectura, Barcelona: 
Serbal, 1993, p. 21 (Tradução livre)
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Fig. 88: O Pátio das Estátuas, de 
Donato Bramante - o primeiro 
espaço arquitectónico a ser 
construído especificamente para a 
exposição de arte, em 1508. Cortile 
del Belvedere, no Vaticano.

Fig. 89: O modelo unitário de 
Jean-Nicolas-Louis Durand, que 
integrava espaços como galerias, 
salões, sequências lineares de 
salas, rotundas, cúpulas, pátios, 
pórticos e escadarias monumentais. 
Esta organização espacial seria 
especialmente replicada em França, 
na época da Revolução, sendo 
que os museus surgiam como 
estruturas que apresentavam uma 
rotunda ao centro, ao partir da 
qual se distribuíam quatro alas em 
forma de cruz grega, que formavam 
quatro pátios internos ladeados por 
outros compartimentos expositivos.
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“Um tipo de edifício que sempre me impressionou muito é o convento. Poucos tipos 
estão tão determinados funcionalmente, inclusive simbolicamente. No entanto, é um 
tipo que se adapta a uma multitude de funções: escolas, museus, academias militares, 
juntas, apartamentos, … A estrutura funcional como parte do processo de projecto é 
libertada através da efectiva definição dos espaços. Esta condição só se pode alcançar 

para além da evidente definição do espaço através da função.”121

Apesar dos edifícios de aquários públicos serem relativamente recentes, pode admitir-
se que os mesmos seguem uma tipologia de equipamento museológico. Não sendo 
pretensão deste subcapítulo explorar, de um modo aprofundado, o desenvolvimento e 
crescimento dos museus – uma vez que tal constitui um tema demasiado rico e extenso 
–, procurar-se-á apenas, de uma forma bastante breve, determinar algumas das questões 
arquitectónicas mais importantes que se levantam nos projectos de arquitectura desta 
tipologia, nomeadamente, a claridade volumétrica, tipológica e simbólica que forma a 
estrutura que permite que os visitantes se orientem no interior do conjunto museológico, 
sendo capazes de identificar claramente cada uma das partes que o conformam.

“O museu público moderno provém do antigo «Museion» grego, um lugar dedicado 
às Musas, as nove filhas de Zeus e Mnemosyne, ou Memória, e portanto um lugar 
dedicado à criação artística e à memória. As origens e a evolução do museu ao longo 
da história definem a sua própria essência: a diversidade. A diversidade de origens, a 
diversidade que aumenta com o passar do tempo. No entanto, apesar de toda essa 
diversidade, existe uma ideia arquetípica do museu que se revela nas primeiras fases 
das suas diversas existências: o museu como caixa opaca e compartimentada, como 
tesouro, como receptáculo, como segredo. Esta ideia perdura ao longo do tempo, 

mesmo quando o processo evolutivo a coloca em crise em certas ocasiões.”122

A história do museu como um tipo em arquitectura recua até ao período do 
Renascimento, sendo que a primeira obra arquitectónica criada especificamente para 
a exposição de obras de arte consistiu no pátio das estátuas que Donato Bramante 
projectou para o Cortile del Belvedere, no Vaticano, em 1508.123 Ainda neste século, 
começou a desenvolver-se também um tipo de sala particular – a galeria, surgindo 
como um compartimento alongado e iluminado naturalmente ao longo da sua 
extensão, que permitia a exposição de esculturas e pinturas. No entanto, a figura do 
arquitecto só começou a desempenhar um papel de maior relevância na construção de 
edifícios para museus a partir do início do século XIX, graças ao advento de um modelo 
unitário desenvolvido por Jean-Nicolas-Louis Durand, que surgia como uma estrutura 
programática e tipológica composta por uma série de espaços definidos que procuravam 
responder aos requisitos programáticos e funcionais deste novo equipamento (Fig. 89). 
A aplicação desta tipologia pode ser observada na Dulwich Picture Gallery, em Londres 
(John Soane, 1811-1814), na Gliptoteca de Munique (Leo von Klenze, 1816-1830) e 
no Altes Museum, em Berlim (Friedrich Schinkel, 1823-1830), que consistem nos 
exemplos mais notáveis dos primeiros edifícios a serem construídos estritamente com 
o programa de museu público, servindo como protótipos do museu representativo124 e 
estabelecendo a linguagem que viria a ser adoptada nas décadas subsequentes.

A partir da segunda metade do século XX – no pós-guerra europeu125 –, os museus 
começaram a evoluir através do cruzamento da tipologia tradicional do século anterior 
com a nova linguagem arquitectónica que despontava com o Movimento Moderno. Os 

121 Alejandro Zaera, Salvando las 
turbulencias: Entrevista con Álvaro 
Siza, in El Croquis, Álvaro Siza Vieira: 
1958-1994, Madrid: El Croquis, 
1994, p. 14 (Tradução livre)
122 Josep Maria Montaner, Museos 
para el Nuevo Siglo, Barcelona: 
Gustavo Gili, 1995, p. 6 (Tradução 
livre)
123 Paul von Naredi-Rainer, Museum 
building: A design manual, Basel: 
Birkhäuser, 2004, p. 19
124 O Altes Museum e a Antiga 
Pinacoteca de Munique, “que poderiam 
ser descritos como protótipos do 
«museu representativo», exerceram 
uma influência extraordinária nos 
numerosos projectos de museus 
dos anos subsequentes, tanto na 
Alemanha como no exterior, e, visto 
que eram considerados exemplares, 
as soluções a que Klenze e Schinkel 
chegaram foram sucessivamente 
redesenhadas, por um lado, devido à 
sua eficiência funcional, e por outro 
lado, por causa da sua concisão formal.” 
(idem, p. 22-23) (Tradução livre)
125 Importa referir que, entre os anos 
vinte e os anos sessenta do século 
XX, o museu não constituía uma 
necessidade primordial na Europa, 
que se encontrava em recuperação 
dos danos das guerras que tinham 
assolado o seu território. Por esta 
razão, “depois das vanguardas e 
da Segunda Guerra Mundial, a 
instituição museu [europeia] passou 
por um período de letargia, sem 
grandes mudanças”, registando-
se apenas o desenvolvimento de 
novas ideias nos museus norte-
americanos. (Josep Maria Montaner, 
Museus para o Século XXI, Barcelona: 
Gustavo Gili, 2003, p. 10)
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Fig. 91: O Altes Museum, de Friedrich Schinkel (1823-1830). Segundo Paul 
von Naredi-Rainer, este edifício enobreceu decisivamente a construção e 
projecção de museus, devido à sua arquitectura memorável, que interligava o 
funcional com o sublime, estabelecendo permanentemente a rotunda como 
elemento comum da arquitectura dos museus da sua época.

Fig. 92: O Museu de Crescimento Ilimitado, de Le Corbusier (1939), cuja 
ideia consistia numa forma infinita, que pressupunha um crescimento 
contínuo.

Fig. 93: O Museu para uma Pequena Cidade, de Mies van der Rohe (1942), 
onde era trabalhada, de uma forma mais clara, a ideia de um museu 
platónico, de planta livre. Este modelo transformou-se num paradigma para 
o desenvolvimento de museus posteriores, como a Neue Nationalgalerie, do 
próprio Mies van der Rohe, o Centro Pompidou, de Renzo Piano e Richard 
Rogers, e o Museu de Arte de São Paulo, de Lina Bo Bardi, entre outros.

Fig. 94: O Museu Guggenheim de Nova Iorque, de Frank Lloyd Wright (1943-
1959), que interpreta o crescimento do museu através do desenvolvimento 
da rampa helicoidal, que define o percurso de visualização das exposições.

Fig. 95: O Boîte en valise, de Marcel Duchamp (1936-1941), que negava a 
relevância da galeria de arte, consistindo a própria obra artística num museu 
portátil.

Fig. 90: A Gliptoteca de Munique, de Leo von Klenze (1916-1830), cujo 
desenho foi influenciado pelo modelo de Durand. Esta obra destaca-se pelo 
facto de ter sido o primeiro museu a apresentar o conteúdo expositivo por 
ordem cronológica, projectando a organização do espaço interior de acordo 
com essa organização.
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espaços do museu surgem, então, com uma maior diversidade, apresentando-se ora 
dinâmicos, ora estáticos, e recebendo influências derivadas de uma elevada densidade 
de trocas culturais entre arquitectos de diferentes continentes. A transposição dos 
elementos estruturais para o exterior permitia também a libertação do espaço interior, 
o que garantia uma enorme flexibilidade de uso, uma vez que desaparecia a organização 
rígida de paredes interiores que sectorizavam, de uma forma permanente, os espaços 
expositivos. Todas estas possibilidades deram origem a uma enorme variedade de 
soluções, transformando o museu num espaço cada vez mais experimental, razão pela 
qual se torna claro que “desde os anos setenta, o mais tardar, não houve qualquer 
evolução linear na construção de museus”126, dado o facto de se desenvolverem 
inúmeras correntes que ambicionavam atender à sociedade de consumo e adequar-se 
ao contexto urbano já consolidado das diferentes cidades.

Desta forma, a “caixa opaca, com espaços interiores compartimentados e com um alto 
valor simbólico, começa a diluir-se com as propostas dos arquitectos das vanguardas”127, 
que põem em causa os seus valores. As propostas para museus desenvolvidas por 
Le Corbusier – com o seu Museu de Crescimento Ilimitado (1939) – e por Mies van 
der Rohe – com o seu Museu para uma Pequena Cidade (1942) – introduzem novas 
ideias que ambicionam a universalidade, trabalhando factores como a “transparência, 
a planta livre e flexível, a máxima acessibilidade, o predomínio dos elementos de 
circulação, a luz natural no espaço moderno e universal, a extrema funcionalidade, 
a capacidade de crescimento, a precisão tecnológica como elemento de identificação 
do destino do edifício e a ausência de mediação entre espaço e obra a ser exposta.”128 
Surgem ainda novas concepções como o Museu Guggenheim de Nova Iorque (1943-
1959), de Frank Lloyd Wright, que se desenvolvia como uma forma orgânica e ímpar 
que era gerada por um percurso helicoidal interior; e o anti museu, concebido por 
Marcel Duchamp, que questionava a relevância do espaço de galeria de arte e da 
organização do museu, propondo a total dissolução do museu-edifício em detrimento 
de um museu-portátil, representado pela sua obra Boîte en valise (1936-1941).129 
Actualmente, importa reconhecer que existe uma enorme variedade de tipologias 
para os museus, englobando situações que aceitam desde a reconversão de edifícios 
pré-existentes, à criação de museus como esculturas – tal como se pode observar no 
exemplo do Museu Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry (1997).

Assim, no desenrolar dos séculos, os museus viram os seus espaços tornarem-se mais 
complexos, dado que a “maior afluência de público aos edifícios culturais – na medida 
em que são entendidos como focos de actividades e consumo – comporta a necessidade 
de espaços para átrios, lojas, restaurantes, auditórios e salas para exposições 
temporárias”130, bem como uma área de elevada importância para o funcionamento 
do museu que corresponde à administração. É, então, necessário reconhecer que um 
museu é, actualmente, composto por um conjunto de áreas mais extenso que deixou 
de ser constituído única e exclusivamente pelo programa expositivo, transformando-se 
num complexo cultural e cívico, onde uma maior variedade programática acompanha a 
função original. Assim, para além de promover a educação, o esclarecimento e a cultura, 
o museu deve também pressupor espaços para entretenimento e consumo – um 
dilema que deverá ter resposta por via da arquitectura do edifício, que apresenta como 
condição necessária a intenção que o público “fique intrigado tanto com a arquitectura 
[do equipamento], como pela arte e os artefactos [expostos]”131, algo que se revela 
como uma oportunidade de projecto extremamente aliciadora para o arquitecto.

126 Paul von Naredi-Rainer, Museum 
building: A design manual, p. 27 
(Tradução livre)
127 Josep Maria Montaner, Museos 
para el Nuevo Siglo, p. 9 (Tradução 
livre)
128 Josep Maria Montaner, Museus 
para o Século XXI, p. 29
129 idem, p. 110
130 Josep Maria Montaner, Nuevos 
Museos: Espacios para el Arte y la 
Cultura, Barcelona: Gustavo Gili, 
1990, p. 7-8 (Tradução livre)
131 Justin Henderson, Museum 
architecture, Glouchester, 
Massachusetts: Rockport Publishers, 
1998, p. 7 (Tradução livre)
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Fig. 97: O Aquário do Jardin 
d’Acclimatation era “uma 
construção em tijolo sem janelas, 
com aquários integrados na 
parede, que se assemelhava muito 
a uma arcada.”  (Bernd Brunner, 
The ocean at home: An illustrated 
history of the aquarium, p. 102) A 
única fonte de luz emanava sobre 
os tanques, fazendo com que a 
galeria de exposições fosse um lugar 
escuro, ao qual os seus visitantes 
necessitavam de se adaptar.

Fig. 98: Reprodução do aquário da 
Exposição Universal de 1867, sendo 
possível observar a decoração 
reminiscente das grottos que 
envolvia os vidros. Pese embora seja 
provável que esta experiência não 
tenha sido tão impressionante na 
sua concretização real, mostrava-se 
já a vontade de continuar a inovar 
nas estruturas de exposição da 
fauna e flora marítima

Fig. 96: A London Fish House, por 
volta de 1875. O primeiro aquário 
público no mundo instalava-se 
numa estrutura metálica que 
relembrava uma estufa. No seu 
interior, albergava aquários para 
animais de água doce e salgada, 
distribuídos ao longo das paredes 
ou pousados em mesas ao centro 
da sala iluminada. Uma vez que esta 
estrutura foi construída muito pouco 
tempo após o desenvolvimento dos 
recipientes-aquários, a água salgada 
fresca tinha de ser transportada 
directamente do mar, não existindo 
ainda qualquer sistema de trocas de 
água – algo que ainda parecia uma 
ideia utópica, à época.
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“Na cidade, a arquitectura dos museus é arquitectura pública por excelência. Por isso, 
deve responder a uma função dupla: ser a caixa que alberga e preserva os objectos das 
colecções e, ao mesmo tempo, ser ele próprio um objecto cultural, que assume a sua 

dimensão como um monumento urbano.”132

3.3.2. O Aquário Público

“[Em 1850] o conhecimento do oceano vinha principalmente do «ouvir-dizer», 
raramente da experiência própria de alguém. Numa altura em que a imagem do reino 
animal era dominada quase completamente pelos animais terrestres, uma invenção 

única conhecida como o aquário trouxe o oceano para dentro de casa.”133

O aparecimento do aquário público como equipamento expositivo deu-se num período 
em que os museus já se desenvolviam como edifícios com uma tipologia definida. A 
origem dos aquários públicos remonta, assim, a um passado não muito longínquo, 
tendo-se desenvolvido logo após o aperfeiçoamento dos primeiros tanques-aquários 
funcionais onde os animais podiam sobreviver fora do seu habitat natural.134

O primeiro edifício dedicado a este programa expositivo foi construído no Jardim 
Zoológico de Londres, em Maio de 1853, consistindo numa “Casa dos Peixes” 
revolucionária para a época, que retractava, pela primeira vez, a possibilidade de 
proporcionar aos seus visitantes uma visão da vida subaquática, que correspondia 
ainda a um tema grandemente desconhecido para a generalidade da população 
daquela altura.135 Na década seguinte, abre-se uma quase competição na Europa, 
com o intuito de inaugurar o aquário mais impressionante, surgindo o Aquário do 
Jardin d’Acclimatation, em Paris (1860), o Salão Aquário Vienense (1960) e o Aquário 
de Hamburgo (1965) – este último correspondendo a um edifício que rapidamente 
ultrapassou o de Londres a nível da qualidade da sua estrutura e funcionamento.

À medida que outros aquários públicos eram construídos, definiam-se novos 
procedimentos para apresentar os tanques, apostando em cenários que recuavam 
até ao romantismo – criando-se salas com fachadas para as atracções principais que 
replicavam grottos, à imagem dos jardins italianos dos séculos XVI e XVII –, e procurando 
a inovação técnica – numa corrida liderada pelos franceses que, na Exposição Universal 
de 1867 em Paris, apresentaram como atracção especial “uma sala com o tecto feito 
totalmente em vidro, permitindo ao público olhar para cima e observar as actividades 
na bacia superior, como se estivessem no fundo do oceano.”136 (Fig. 98)

No último quartel do século XIX começam a surgir outros tipos de aquários, integrados 
em edifícios científicos como as estações de zoologia marítima, localizadas directamente 
na costa litoral – situação correspondente à realidade do Aquário da Foz aquando 
da sua inauguração. Assim, desde a fundação do primeiro aquário em Londres até 
à presente data, registou-se a construção de mais de 650 aquários públicos em todo 
o mundo, para além daqueles integrados nos jardins zoológicos137 – o que ilustra o 
sucesso desta tendência e o interesse crescente na observação de um habitat pouco 
conhecido pela população, que revela um nível de atracção semelhante ao dos museus 
e de exposições nacionais.

132 Josep Maria Montaner, Museos 
para el Nuevo Siglo, p. 61 (Tradução 
livre)
133 Bernd Brunner, The ocean at 
home: An illustrated history of the 
aquarium, New York: Princeton 
Architectural Press, 2005, p. 7 
(Tradução livre)
134 No entanto, apesar do primeiro 
edifício de aquário público ter 
surgido apenas em meados 
do século XIX, as tentativas de 
manutenção da vida marinha em 
contentores de água recuam até 
à antiguidade, registando-se a 
presença de estruturas como lagos 
na colónia grega de Agrigento, na 
Sicília do século V a.C., bem como a 
presença de tanques de mármore de 
água salgada – ou viveiros – nas villas 
dos territórios costeiros do Império 
Romano. A partir de 50 d.C. era já 
costume ter determinados peixes 
– nomeadamente, carpas – como 
animais de estimação na China, e 
mais tarde, no Japão, moda que 
posteriormente se alastrou até à 
Europa. No século XVII estudavam-se 
já formas para criar recipientes onde 
estes animais pudessem sobreviver 
fora do seu habitat natural, e a partir 
de 1830 reconhece-se a invenção 
dos primeiros tanques-aquários 
funcionais. (idem, p. 30)
135 Durante séculos, o oceano 
foi encarado como um local que 
provocava um grande terror, 
sendo considerado “a fonte da 
vida mas também um local de 
mau agouro, morte e destruição – 
um mundo escuro e amaldiçoado 
onde monstros aterrorizadores 
espreitavam, devorando tudo o que 
viam.” (idem, p. 9 [Tradução livre]) 
Apenas a partir do século XVIII é que 
este panorama se alterou, surgindo 
um grande interesse no estudo do 
oceano e no aproveitamento do 
litoral das cidades como estâncias 
balneares. É também nesta altura 
que se introduz a moda dos 
aquários domésticos.
136 idem, p. 109 (Tradução livre)
137 Mike Weber, Novo guia da Estação 
Litoral da Aguda, Vila Nova de Gaia: 
Águas de Gaia, EM., SA., 2019, p. 12
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Actualmente, a exploração marítima encontra-se muitíssimo mais desenvolvida e 
difundida, pelo que existe um acesso bastante mais facilitado ao conhecimento do 
fundo do mar, através de fotografias ou vídeos que mostram os habitats naturais 
dos espécimes marinhos. Por esta razão, os aquários públicos foram submetidos 
a alterações profundas, mantendo, contudo, o seu propósito de entretenimento, 
educação e lazer do público, pese embora acresça a estas funções as repercussões 
ecológicas de manter os animais em cativeiro, por razões exclusivamente ligadas 
ao entretenimento da população; e pela devastação causada pela interferência na 
paisagem costeira, devido à remoção de plantas e animais do seu habitat natural. 
Assim, os aquários “ultramodernos” que se distribuem hoje em dia pelo globo vêem-
se dependentes de interesses económicos, questões de preservação ecológica e 
necessidades educativas, ao mesmo tempo que procuram desenvolver estruturas 
inovadoras que conjugam tecnologia de ponta com o legado original dos primeiros 
aquários – o de trazer o mundo subaquático para terra.

Fig. 99: Localização dos aquários 
públicos em Portugal Continental:

Aquamuseu do Rio Minho, em 
Vila Nova de Cerveira; SEA Life, no 
Porto; a antiga Estação de Zoologia 
Marítima e Aquário Dr. Augusto 
Nobre, também no Porto; Estação 
Litoral da Aguda, em Vila Nova de 
Gaia; Museu Marítimo de Ílhavo; 
Fluviário de Mora; Oceanário de 
Lisboa e Aquário Vasco da Gama, 
também em Lisboa.

Aquamuseu do Rio Minho, Vila Nova de Cerveira. 2005

SEA Life, Porto. 2009

Estação de Zoologia Marítima e Aquário da Foz, Porto. 1927

Estação Litoral da Aguda, Vila Nova de Gaia. 1999

Museu Marítimo de Ílhavo (Aquário de bacalhaus). 2013

Fluviário de Mora. 2007

Oceanário de Lisboa. 1998

Aquário Vasco da Gama, Oeiras. 1898
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3.4. A construção do programa do Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público 
Dr. Augusto Nobre

Antes de prosseguir com a análise dos casos de estudo de aquários públicos, importa 
reconhecer o facto de que um projecto desta natureza teria que ser pensado, 
necessariamente, em colaboração com vários especialistas, que seriam capazes de 
contribuir com informações específicas, especialmente ligadas a questões de biologia 
marinha, engenharia, hidrografia, geografia, etc., que não fazem parte do leque de 
conhecimentos desenvolvidos numa faculdade de arquitectura. Desta forma, apesar 
do presente trabalho procurar dar atenção a alguns problemas da natureza das 
especialidades supramencionadas, reconhece-se que o principal foco será dado ao 
papel da arquitectura, numa situação onde não se regista o pluralismo disciplinar e 
metodológico que um projecto de arquitectura apresentaria no contexto real.

Uma vez que as estruturas dos aquários públicos apresentaram uma evolução bastante 
variada desde a sua criação – dando lugar a uma multiplicidade de soluções que 
ambicionam objectivos distintos, concebendo-se edifícios como fluviários, aquários 
convencionais ou oceanários de grandes dimensões, – constatou-se que, dentro destas 
soluções, nenhuma parece apresentar a imposição de qualquer código ou conduta para 
a sua concepção, não aparentando basear-se num tipo arquitectónico pré-definido. 
Considerou-se, assim, que a elaboração de um programa baseado na análise de obras 
existentes seria um ponto de partida concebível para a concretização do projecto de 
arquitectura, optando-se pelo conhecimento por experiência – isto é, pela análise de 
edifícios experienciados anteriormente, o que facilitou a compreensão do programa 
e dos espaços necessários para o correcto funcionamento de uma estrutura desta 
natureza. Pretendendo sempre escolher exemplos que se aproximassem à escala, ao 
local ou ao programa requeridos, assumiu-se o método de trabalho de Peter Chermayeff, 
que admite que a sua concepção de aquários é fruto de uma longa pesquisa “mais 
experimental e mais emocional ou poética, como se quiser, do que arquitectónica ou 
mesmo científica… Quando me envolvo na construção de edifícios cujos objectivos são 
a apresentação de exposições públicas, empenho-me mais em formas de comunicação 
que são visuais e emocionais do que didácticas e intelectuais”138.

138 Peter Chermayeff, Oceanário de 
Lisboa, Lisboa: Parque das Nações, 
D.L., 1999, p. 8
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Fig. 101: Planta do Aquário Vasco 
da Gama. (Sem escala) Sobre a 
base de 1976, foram desenhados, 
esquematicamente, os acrescentos 
realizados até à actualidade.

Fig. 100: O Aquário Vasco da Gama, 
visto a partir da entrada para o 
complexo. Ao longo dos anos foram 
realizados incrementos à estrutura 
inicial do Aquário, procurando-se 
aumentar a sua capacidade expositiva 
e lúdica. A 10 de Maio de 1919, o 
Aquário é reorganizado, passando 
a albergar, para além do aquário 
público, uma estação de biologia 
marítima com autonomia científica e 
administrativa.
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24. Entrada

Aquário:
1. Galeria dos invertebrados | 2. Galeria dos peixes tropicais | 3. Tanque das tartarugas (actualmente vazio) | 4. Aquários com fauna dulçaquícola | 5. 
Vivário da lontra (actualmente vazio) | 6. Tanque de otárias e foca (actualmente vazio) | 7. Galeria de espécies marinhas de água salgada | 8. Sala de 
vendas (actualmente, não em funcionamento) | 9. Sala de culturas de peixes tropicais | 10. Sala de cultura de fito e zooplâncton | 11. Sanitários | 16. 
Tanques de reserva | 17. Gabinetes técnicos | 18. Laboratório de Biologia | 19. Laboratório de Química | 20. Biblioteca de D. Carlos I | 21. Biblioteca 
| 22. Cafetaria | 23. Auditório

Museu:
12. Sala dos Invertebrados | 13. Salão Nobre - Colecção oceanográfica de D. Carlos I | 14. Sala de Malacologia das costas portuguesas | 15. Sala das aves, 
mamíferos marinhos e mostra de conchas exóticas
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3.4.1. O Aquário Vasco da Gama. Dafundo, Oeiras, Lisboa. (1898)

O Aquário Vasco da Gama, inaugurado a 20 de Maio de 1898, foi um dos primeiros 
aquários públicos a abrir no mundo139, instalando-se na Alameda de Algés, em 
Lisboa, sob a orientação técnica de Albert Girard140. A ideia para a construção deste 
equipamento derivou, principalmente, do crescente interesse pela oceanografia 
que se fez sentir durante todo o século XIX, principalmente nos Estados Unidos da 
América e nalguns países europeus. A influência exercida pelo rei D. Carlos I revelou-se 
também determinante para a sua construção, uma vez que este monarca se mostrava 
interessado em divulgar a fauna marinha portuguesa e recordar a importância dos 
feitos marítimos desempenhados por Vasco da Gama, 400 anos antes.

Ao longo do século XX, foram realizados incrementos à estrutura inicial do Aquário, 
procurando aumentar a sua capacidade expositiva e lúdica. No entanto, a construção 
da estrada marginal Lisboa-Cascais, em 1940, conduziu a que o edifício fosse “reduzido 
em cerca de 1/3 da sua área primitiva”, algo que “teve consequências nefastas para 
a instituição que no decénio de 1940-1950 se encontrava numa situação de grande 
degradação”141. Por esta razão, em meados do século XX, empreenderam-se novos 
trabalhos de recuperação, restauro e ampliação das instalações, de modo a alargar a área 
de exposição do museu e a adequar os serviços técnicos e administrativos – situação 
que se revela bastante contrastante com a do Aquário Dr. Augusto Nobre que, apesar 
do estado degradado das suas instalações, nunca sofreu qualquer obra de remodelação 
ou alteração das suas dependências. Em meados dos anos 60, o Aquário Vasco da Gama 
tinha já recuperado o seu êxito, sendo considerado, pelos visitantes estrangeiros, “como 
um dos melhores [Aquários] da Europa”142, o que solidificava a sua importância como 
equipamento de investigação e exposição. Com a construção do Oceanário de Lisboa 
em 1989, o Aquário Vasco da Gama perdeu muito do seu esplendor, permanecendo, no 
entanto, como um equipamento de interesse cultural da capital.

Actualmente, o Aquário Vasco da Gama é composto por duas secções públicas: um 
museu e um aquário. A entrada é realizada através de uma estrutura recente adossada 
ao volume pré-existente, que alberga a bilheteira.

O Museu desenvolve-se em dois pisos, encontrando-se a primeira sala associada à 
entrada, antecedendo a passagem para os aquários. Este primeiro compartimento 
– a “Sala dos Invertebrados” – exibe alguns exemplares representativos da costa de 
Portugal, bem como aparelhos científicos utilizados por D. Carlos I nas suas campanhas 
oceanográficas. No primeiro piso – acedido por via de uma escada de madeira ainda 
conservada –, desenvolvem-se compartimentos que exibem exemplares montados 
por via seca (taxidermia) e conservados por via húmida, incluindo exposições de 
aves, mamíferos marinhos, tubarões, conchas exóticas, malacologia local e a colecção 
oceanográfica de D. Carlos I. O Museu é ainda apoiado por um “Laboratório de 
Taxidermia, onde são preparados e montados diversos exemplares para exposição e 
estudo, além da execução de modelos e reproduções de [espécimes] em fibra de vidro 
e resinas sintéticas.”143

No Aquário, o percurso inicia-se pela “Galeria Azul”, constituída por dezanove pequenos 
tanques144 e por uma das maiores atracções do edifício – o exemplar montado 
da “Lula Gigante”. O percurso continua ao longo da sala de exposição longitudinal, 

139 Livraria-Galeria Municipal Verney, 
100 Anos do Aquário Vasco da 
Gama: Homenagem a D. Carlos 
de Bragança, D. Vasco da Gama, 
Oeiras: Câmara Municipal, 1982, p. 
6. A construção do Aquário Vasco 
da Gama integrou as comemorações 
do quarto Centenário da Descoberta 
do Caminho Marítimo para a Índia, 
tendo constituído uma “cerimónia de 
grande impacto público, na presença 
da Família Real e numerosas 
individualidades da época.”
140 Carlos Caseiro, A Casa Grande do 
Mar, Lisboa: Estar Editora e Aquário 
Vasco da Gama, 1998, p. 45
141 Livraria-Galeria Municipal Verney, 
100 Anos do Aquário Vasco da 
Gama: Homenagem a D. Carlos de 
Bragança, D. Vasco da Gama, p. 8
142 Carlos Caseiro, A Casa Grande do 
Mar, p. 110
143 Câmara Municipal de Oeiras, 
Aldina Moreira Inácio, Paula Machaz 
Costa, Guia do Aquário Vasco da 
Gama, Oeiras: C.M., 1990, p. 7
144 Estes tanques procuram criar 
condições análogas às que os 
animais vivenciam no seu habitat 
natural, sendo dado, como exemplo, 
o tanque dos “perceves” – crustáceo 
que requer condições especiais 
de sobrevivência, que foram 
asseguradas através da construção 
de “um aquário de «marés» onde, 
ciclicamente, se reproduz uma 
maré vazia e uma maré cheia ao 
mesmo tempo que por períodos 
relativamente curtos o choque das 
ondas é conseguido com jactos de 
água.” (A.V.G., Aquário Vasco da 
Gama, Lisboa: A.V.G., 1983, p. 1-3)
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Fig. 103: A sala do tanque das 
otárias e foca. De acordo com o 
painel informativo que acompanha 
esta sala, o tanque não reúne as 
condições mínimas exigidas pela 
Associação Europeia de Zoos e 
Aquários para o bem-estar dos 
animais, não apresentando uma área 
total suficiente, nem profundidade 
que possibilite a natação dos 
animais, sendo que a sua área a 
seco também não cumpre com os 
requisitos mínimos aceitáveis para 
um grupo com estrutura familiar 
natural. O Aquário declara não ser 
possível transformar este tanque 
num espaço naturalizado que 
cumpra com as normas exigidas. Por 
essa razão, este espaço encontra-se, 
actualmente, vazio.

Fig. 102: O Salão Nobre do Museu 
do Aquário Vasco da Gama.
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com 21 aquários de peixes de água doce tropical. No final deste percurso, regista-
se o primeiro vislumbre de uma sala pontuada pela presença de um tanque elíptico, 
que em tempos foi habitado por tartarugas marinhas, gaivotas e corvos marinhos. 
As paredes que circundam este tanque encontram-se, igualmente, equipadas com 
mais aquários, incluindo um tanque que chegou a ser povoado por lontras. A partir 
deste compartimento, o visitante tem a oportunidade de optar entre dois caminhos: à 
esquerda, desenvolve-se a “Galeria de Água Salgada”, enquanto que à direita surge o 
tanque de maiores dimensões que, em tempos, albergou três otárias e uma foca. Esta 
sala, que constituiu, anteriormente, uma das maiores atracções do aquário público, 
encontra-se, actualmente, vazia. Na proximidade do tanque das tartarugas chegou 
ainda a existir um serviço de venda aos aquariologistas, dos peixes cultivados pela 
instituição.

Os serviços de apoio distribuem-se ao longo do conjunto arquitectónico. A área 
próxima da “Galeria Azul” incorpora os gabinetes técnicos, o laboratório de biologia, 
o laboratório de química, uma biblioteca geral – de acesso público – e a biblioteca 
reservada do rei D. Carlos I – de acesso condicionado.145 A partir da sala das tartarugas, 
é possível aceder aos sanitários, à sala de cultura de peixes tropicais, à sala de cultura 
de alimento dos animais, e aos tanques de reserva. Neste piso encontram-se também 
os serviços administrativos e o Departamento de Divulgação Cultural. Através das 
escadas que ladeiam o tanque das otárias e da foca, é possível aceder a um Auditório 
que permite a realização de eventos e exposições temporárias, e a uma cafetaria 
com esplanada. Para além destes espaços, desenvolvem-se ainda áreas técnicas nas 
traseiras do edifício, bem como circuitos e sistemas de filtragem de água que permitem 
a manutenção das espécies vivas nos aquários.

Neste complexo zoológico salienta-se a riqueza de algum do seu conteúdo programático, 
uma vez que o edifício não apresenta uma linguagem arquitectónica ou organização 
interna digna de menção, encontrando-se, tal como o Aquário Dr. Augusto Nobre, 
muito ligado a traços estilísticos de séculos anteriores, pese embora este apresente 
um desenho bastante mais cuidado e trabalhado. Destaca-se, contudo, a presença de 
exposições com um elevado nível de interacção, promovendo o contacto directo com 
espécimes da zona intertidal através do toque (Fig. 104), ou auxiliando a observação 
dos aquários com quiosques multimédia que garantem uma visita mais informada. A 
presença de tanques centrais de grandes dimensões, para animais de maior porte, 
mostra-se também como um conteúdo de grande interesse, permitindo o desenho de 
compartimentos que promovem uma espacialidade mais variada, e possibilitando a 
definição de diferentes áreas de visualização dos animais, como plataformas elevadas.

145 Carlos Caseiro, A Casa Grande do 
Mar, p. 138

Fig. 104: O tanque interactivo, que 
promove a descoberta das praias 
arenosas e das poças rochosas 
através da experiência do toque.

Fig. 105: No tanque exterior que 
antecede a entrada no Aquário, 
é disponibilizada a oportunidade 
de alimentar as carpas, através da 
compra de pequenas porções de 
alimento. Esta experiência promove 
um contacto bastante próximo com 
a fauna presente.

Fig. 106: No interior, a área técnica 
dos aquários desenvolve-se sobre os 
tanques, sendo acedida a partir das 
galerias de exposição.
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Fig. 107: O Oceanário de Lisboa, 
como construído em 1998. 
(Sem escala) Recentemente, foi 
realizado um acrescento no limite 
Sul do volume da entrada. A área 
administrativa desenvolve-se, 
também, por mais espaços situados 
neste edifício de apoio, implantado 
na doca dos Olivais, não sendo 
possível observá-los nas plantas 
disponíveis.

Fig. 108: O Oceanário de Lisboa, 
como o "navio" atracado  na doca dos 
Olivais. Pode observar-se a composição 
tripartida do alçado, com a parte 
maciça ao centro; com o espaço aberto, 
pontuado por colunas, em baixo; e com 
a parte superior em vidro, com desenho 
irregular.

Fig. 109: A ponte que une os dois 
volumes.

Fig. 110: O Oceanário de Lisboa, 
alçado virado ao Rio Tejo.
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3.4.2. O Oceanário de Lisboa. Parque das Nações, Lisboa. (1998)

O Oceanário de Lisboa foi construído no âmbito da Expo ‘98, que apresentava o tema: Os 
Oceanos, Um património para o futuro. Esta exposição assumia como problemática central 
a optimização e o asseguramento de “um uso razoável dos recursos marinhos, essenciais 
ao equilíbrio do nosso planeta, aproveitando por outro lado, este acontecimento, para 
promover a reconversão urbana de uma vasta zona industrial de Lisboa, transformando-
se, por isso, num motivo de notável interesse para urbanistas e arquitectos.”146 O Oceanário 
consistia num dos cinco pavilhões principais da Expo ’98, planeando-se já desde início a 
sua manutenção pós-exposição. Por esta razão, este pavilhão foi considerado como o 
símbolo e atracção principal deste evento – tarefa que conseguiu cumprir com excelência, 
dadas “as longas filas de espera e os numerosos visitantes portugueses e estrangeiros”147 
que afluíram ao seu recinto durante e após o acontecimento da Expo.

Uma vez que, por esta altura, eram poucos os equipamentos, no mundo, destinados a 
conter uma exposição com animais e plantas marinhas vivas – e “dada a inexperiência 
portuguesa [na construção deste] tipo de edifícios” –, o Oceanário de Lisboa foi entregue 
a Peter Chermayeff, um arquitecto-especialista na construção de grandes aquários 
públicos que se viu encarregue do projecto do edifício, da sua construção, e da definição 
dos equipamentos necessários e integração do conceito expositivo.148 Apostava-se, assim, 
na construção de um novo tipo arquitectónico no país, o que resultou na concepção 
de um edifício bastante mediático, tanto a nível da sua arquitectura como a nível da 
exposição patente.

O Oceanário foi construído num lugar central, em plena doca dos Olivais, procurando 
simular um edifício que se erguia da água como um “gigantesco compasso orientado 
simultaneamente aos quatro quadrantes, de modo a (…) conquistar a luz do norte, do sul, 
do nascente e do poente para [as] exibições vivas”149. O complexo marítimo é constituído 
por duas partes: o corpo principal com os aquários, implantado no meio da água, e um 
corpo com o programa de índole mais administrativa e pública, que alberga os acessos, 
escritórios, restauração e loja. Este segundo corpo, implantado já em terra, conecta-se com 
o primeiro através de uma ponte pedestre de dois pisos, que permite realizar as entradas e 
saídas a cotas diferentes, o que garante uma máxima eficácia na circulação dos visitantes.

O corpo principal destaca-se pelo seu tamanho e composição, caracterizando-se pela 
presença de quatro volumes inscritos num quadrado, em planta, separados por quatro 
caixas de elevadores e escadas. Observado a partir do exterior, este volume apresenta 
as suas fachadas seccionadas em três partes, pese embora contenha, no seu interior, 
cinco pisos. É possível observar, assim, uma parte maciça, ao centro, que repousa sobre 
um espaço aberto pontuado por colunas cilíndricas; uma parte superior em vidro, que 
acompanha o desenho irregular da parte precedente; e o remate com uma cobertura 
composta por lâminas translúcidas sustentadas por cabos presos a mastros que repousam 
sobre as quatro caixas de escadas e elevadores. Este remate com lâminas translúcidas 
e mastros introduz uma outra evocação marítima, pretendendo representar as velas de 
um navio, enquanto que a parte maciça central evoca o casco da embarcação.150

O programa expositivo difere bastante daquele que pode ser observado no Aquário 
Vasco da Gama, sendo marcado pela presença de um grande tanque central fechado151 

– correspondente aos oceanos unidos –, que se encontra “envolvido por quatro costas 

146 Luiz Trigueiros e Claudio Sat (ed.), 
Lisboa Expo ‘98: Projectos, Lisboa: 
Blau, 1996, p. 7
147 Peter Chermayeff, Oceanário de 
Lisboa, p. 5
148 Importa recordar que, aquando 
da construção do Oceanário de 
Lisboa, Portugal registava apenas a 
presença do Aquário Vasco da Gama 
(1898) e do Aquário Dr. Augusto 
Nobre (1927) que, à altura, já se 
encontrava encerrado há cerca de 
trinta anos. Deste modo, constata-
se que não existia no país qualquer 
estrutura moderna que albergasse 
um programa desta natureza – uma 
vez que o Aquário Vasco da Gama, 
já com um século de existência 
e com uma organização interna 
mais relacionada com um edifício 
de destino público em geral, não 
apresentava uma especificidade tão 
grande quanto a de um oceanário 
público. Por esta razão, solicitou-se a 
Peter Chermayeff o desenvolvimento 
de um projecto completo, “incluindo 
os conteúdos, ou seja, paisagens 
artificiais, aquários e seres vivos.” 
(Luiz Trigueiros e Claudio Sat (ed.), 
Lisboa Expo ‘98: Arquitectura, 
Lisboa: Blau, 1998, p. 134)
149 Luiz Trigueiros e Claudio Sat (ed.), 
Lisboa Expo ‘98: Projectos, p. 123
150 Luiz Trigueiros e Claudio Sat (ed.), 
Lisboa Expo ‘98: Arquitectura, p. 133-
134. Segundo os autores, a evocação 
marítima não se cinge à imagem 
do barco ancorado, englobando 
também a “irregularidade” da sua 
forma, que “não deixa de lembrar 
a rocha das ilhas oceânicas, que 
estão figuradas nos vários tanques 
interiores.” A ponte que liga o 
volume de entrada ao volume dos 
aquários, com a sua configuração 
inclinada, efectua também uma 
alusão ao mar, evocando “as escadas 
de acesso aos barcos, que unem os 
cais de todo o mundo.” (p. 134)
151 Este tanque central – peça-
chave da exposição, onde vivem 
pacificamente cerca de 100 
espécies diferentes, – distribui-se 
ao longo de 1000 m2 de área e 7 
metros de profundidade, sendo 
envolvido por quatro imponentes 
janelas de acrílico de 49 m2 cada. 
(Luís Câncio, Patrícia Tiago, Guia 
Oceanário de Lisboa, Lisboa: O.L., 
2008, p. 10)
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Fig. 112: Uma das quatro zonas 
costeiras do piso superior (Habitat 
do Oceano Pacífico temperado), 
que oferece múltiplas vistas para os 
espécimes vivos.

Fig. 111: O tanque central,  visto 
a partir de um dos mezaninos do 
quarto piso. Apesar das janelas de 
acrílico transparente separarem os 
quatro habitats do aquário central, 
a sua transparência provoca a 
sensação de que todos os seres 
vivos se movimentam numa única 
massa de água salgada, promovendo 
uma interligação visual entre o 
núcleo central e as quatro zonas 
continentais. A espessura máxima 
das janelas do aquário central é de 
27 cm.

Salienta-se, ainda, o facto de as 
aberturas para o tanque principal 
e para os aquários de menores 
dimensões (no terceiro piso), 
corresponderem aos focos que 
iluminam o espaço escuro interior.
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oceânicas (Atlântico, Pacífico, Antárctico e Índico)”152 – correspondentes aos quatro 
volumes que se “soltam” do núcleo central. Estas zonas costeiras contactam com o tanque 
principal, numa união conceptual que promove e reforça o “entendimento de que o próprio 
planeta é o oceano, um mundo de águas contínuas no qual os continentes se movem.” 153

A exposição distribui-se ao longo de dois pisos de acesso público, sendo que a rampa de 
entrada conduz o visitante ao início do percurso expositivo, localizado no quarto piso, 
onde é possível observar as quatro zonas costeiras ao nível da superfície. Deste modo, os 
visitantes podem usufruir de um contacto bastante próximo com alguns dos residentes 
mais interessantes das instalações do Oceanário, como as lontras e os pinguins – situação 
que pode provocar alguns constrangimentos quando se regista uma aglomeração elevada 
do número de observadores destas espécies. O tanque central é observado lateralmente 
ou a partir de mezaninos. No piso inferior, o visitante tem a oportunidade de observar, com 
maior detalhe, o fundo dos cinco tanques supramencionados. O percurso que envolve estes 
tanques é acompanhado por outros aquários de menores dimensões, o que promove a 
existência de duas escalas de observação – a grande escala do oceano aberto com animais 
de grande porte, e a pequena escala dos habitats mais controlados, com peixes de menores 
dimensões. Os lados nascente e poente apresentam, em ambos os pisos, uma galeria com 
espaços para exposição multimédia, com recurso a vídeos, gráficos ou outros meios para 
comunicar os temas da oceanografia e da conservação marítima. Para além destas salas 
polivalentes, regista-se ainda a presença de diferentes espaços de observação da fauna e 
flora marinhas, oferendo variados pontos de vista e áreas de descanso com bancos para 
o visitante, numa tentativa de conjugar o entretenimento e a aprendizagem num espaço 
único e diversificado, com vários ritmos e estruturas.154 Todas as actividades que não fazem 
parte do conteúdo expositivo – como as compras ou refeições – realizam-se no edifício de 
apoio, na doca dos Olivais, para onde o visitante regressa no fim do seu percurso.

O primeiro, segundo e quinto pisos albergam áreas técnicas, sendo os primeiros pisos 
destinados à colocação de máquinas e áreas de trabalho, e o último destinado à manutenção 
do tanque central, entre outras actividades, desenvolvendo-se sobre uma grelha suspensa 
que paira sobre a água. O terceiro piso – que alberga os tanques em exposição – apresenta 
ainda uma galeria técnica que se desenrola nos bastidores dos aquários mais pequenos, 
permitindo, de igual modo, a manutenção dos mesmos e a alimentação dos peixes. 
Torna-se, assim, possível constatar a importância que as áreas técnicas apresentam num 
equipamento desta natureza, ocupando uma área bastante significativa e dando resposta 
a uma miríade de necessidades relacionadas com zonas distintas do edifício.

Deste modo, o Oceanário oferece uma experiência riquíssima a nível da observação das suas 
exposições, desenvolvidas em espaços mais modernos e apelativos que contrastam com 
aqueles que podem ser observados no Aquário Vasco da Gama, salientando-se a diversidade 
de situações de contacto visual com os espécimes marinhos e a intercomunicabilidade 
existente entre os aquários-oceanos. No entanto, é preciso reconhecer que o Oceanário 
corresponde a um equipamento único no país, ocupando uma área significativa – sendo 
um dos maiores aquários públicos da Europa –, e apresentando um programa expositivo 
que se estende a todos os pontos do globo, não se focando – como se pretende – apenas 
na fauna e flora locais. Contudo, e apesar desta globalidade, o Oceanário corresponde 
a um equipamento extremamente bem resolvido, que permite compreender os espaços 
necessários ao seu funcionamento e a dinâmica das exposições, oferecendo, assim, uma 
base segura para o desenvolvimento da proposta para o Aquário Dr. Augusto Nobre.

152 Luiz Trigueiros e Claudio Sat (ed.), 
Lisboa Expo ‘98: Arquitectura, p. 133
153 Luiz Trigueiros e Claudio Sat (ed.), 
Lisboa Expo ‘98: Projectos, p. 123
154 A descrição que Peter 
Chermayeff oferece sobre o método 
de construção dos seus aquários 
é reminiscente da promenade 
architecturale de Le Corbusier: 
“Tínhamos um método semelhante 
a um argumento de cinema e 
seguíamo-lo em capítulos, ou numa 
estrutura que se pode comparar à 
de uma música, de um filme ou de 
um livro. E esse argumento, com o 
desenvolvimento de todos os seus 
componentes numa peça coerente, 
era o que estávamos a trabalhar. 
E o edifício era simplesmente o 
invólucro. Estávamos a escrever 
uma peça de teatro e, já agora, a 
construir o edifício em que seria 
representada.” (Peter Chermayeff, 
Oceanário de Lisboa, p. 20)

Fig. 113: As vistas laterais para o 
tanque central.

Fig. 114: As galerias com espaços 
para exposições multimédia.

Fig. 115: A saída da exposição, pela 
rampa exterior.



104 | Entre a cidade, o jardim e o mar: Reflexões sobre o processo de projecto de um Aquário Público para a Foz

Fig. 116: A Estação Litoral da 
Aguda, vista desde a praia.

Fig. 117: Planta do rés-do-chão da 
Estação Litoral da Aguda. (Sem escala)
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Áreas para funcionários 
ou alunos

Áreas de acesso ao 
público em geral

Áreas de acesso 
condicionado, mediante 

compra de bilhete

Legenda do rés-do-chão
1. Entrada

2. Bilheteira
3. Loja

4. Museu das Pescas
5. Aquários

6. Sanitários
7. Área técnica

8. Oficina
9. Sala dos compressores

10. Sala do gerador
11. Secção de mergulho
12. Laboratório húmido

13. Secção de quarentena
14. Armazém

15. Sala de cultivo
16. Zona de serviço

17. Vestiários
18. Cozinha

19. Laboratório seco
20. Gabinete de trabalho

21. Escritório
22. Sector de apoio 

pedagógico e laboratório 
fotográfico

23. Auditório
24. Cafetaria
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3.4.3. A Estação Litoral da Aguda. Aguda, Vila Nova de Gaia, Portugal. (1999)

A Estação Litoral da Aguda foi projectada pelo arquitecto João Paulo Peixoto, em 
colaboração com o biólogo marinho Mike Weber, tendo sido inaugurada em 1999, na 
praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia. Apesar de apresentar uma dimensão bastante 
mais reduzida do que o Oceanário de Lisboa – e também mais reduzida do que o 
Aquário Vasco da Gama –, a Estação Litoral da Aguda tornou-se numa instituição de 
investigação e divulgação científicas que contribuiu para o desenvolvimento local, 
destacando o núcleo piscatório da praia da Aguda e ajudando a preservar os seus 
costumes, algo que parece, à partida, corresponder às intenções anteriormente 
delineadas para a proposta de recuperação do Aquário da Foz. Para além do aquário 
público, este equipamento integra ainda outros dois sectores, correspondentes a um 
Museu das Pescas e a um Departamento de Educação e Investigação, com programas 
pedagógicos adequados tanto às escolas como às universidades.155

O edifício implanta-se num terreno com uma área de aproximadamente 1100 m2, 
desenvolvendo o seu programa expositivo num único piso de acesso público. Esta 
área de exposição é acompanhada por um piso técnico, em cave, e por dois pisos 
de apoio que conformam uma pequena torre situada no limite Norte do complexo. 
A proximidade existente com o litoral permite ainda um fácil abastecimento de água 
do mar, e a localização urbana garante uma integração pacífica do equipamento na 
localidade, com facilidades de acesso, provisão de estacionamento para veículos e 
condições de segurança para os visitantes156. A proximidade com o núcleo piscatório 
possibilita ainda o estabelecimento de uma actividade colectiva de captura dos 
espécimes em exibição com os pescadores locais, com recurso a técnicas apropriadas.

O rés-do-chão alberga o programa de acesso público, sendo constituído pela bilheteira, 
loja, sanitários públicos e os espaços de exposição – correspondentes à sala do Museu 
das Pescas e à sala dos Aquários, sendo esta última ocupada por 15 tanques de 
dimensões variadas. A partir das escadas que se situam junto da entrada, é possível 
aceder a um outro compartimento que pode ser utilizado como sala de conferências 
ou como um prolongamento do espaço de exposição do Museu das Pescas. A cafetaria 
abre-se para o espaço marginal à praia, sendo unicamente acessível a partir do exterior. 
O segundo piso – integrado na pequena torre – inclui uma biblioteca, que oferece 
“áreas de estudo e investigação científica para estudantes e cientistas convidados.”157 
As coberturas do rés-do-chão e do primeiro piso podem ainda ser utilizadas como 
terraços.

Em torno do Museu das Pescas e dos Aquários desenvolvem-se os bastidores técnicos. 
O acesso aos tanques é realizado através de uma área de serviço ligeiramente elevada, 
que permite realizar a limpeza e manutenção dos mesmos. Dentro desta área é ainda 
possível aceder à zona de serviço, que contém espaços como salas técnicas inferiores 
(gerador e compressores), oficina, área de quarentena para os peixes, sala de cultivo 
dedicada à conservação do lavagante europeu, vestiários, copa, gabinete de trabalho 
e escritório. É também possível aceder, nesta área, aos compartimentos dedicados 
ao Departamento de Educação e Investigação, correspondentes aos laboratórios 
(húmido e seco), secção de mergulho, laboratório fotográfico e auditório/sala de 
aulas. As restantes áreas técnicas distribuem-se em diferentes partes do edifício. Na 
cave, encontra-se o armazém e o espaço necessário à realização do processamento 

155 Importa referir que esta Estação 
Litoral se encontra ligada ao Instituto 
de Ciências Biomédicas de Abel 
Salazar (ICBAS), da Universidade do 
Porto, permitindo a realização de 
mestrados e doutoramentos sob a 
supervisão da sua equipa.
156 Mike Weber, The Littoral Station 
of Aguda, in the North of Portugal, in 
Helgoländer Meeresuntersuchungen 
49, 1995, p. 430
157 Mike Weber, Novo guia da 
Estação Litoral da Aguda, p. 26
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Fig. 119: A sala dos aquários, que oferece um percurso pelas espécies 
que habitam o litoral da praia da Aguda. É dado destaque aos peixes e 
invertebrados marinhos mais importantes para a pesca artesanal.

Fig. 120: O auditório / sala de aulas. Fig. 121: A área de serviço nos bastidores do Aquário, que permite aceder 
aos tanques em exposição, à esquerda.

Fig. 122: O laboratório seco, onde se efectuam análises à água e trabalho 
com sondas ou microscópios, entre outras actividades.

Fig. 123: Uma outra vista da área técnica, com os tanques de controlo da 
qualidade de água.

Fig. 118: O Museu das Pescas, que exibe utensílios, equipamentos e a 
arte tradicional da pesca artesanal, desde os tempos mais remotos até à 
actualidade.
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e armazenamento da água do mar. Já os tanques gravíticos e os equipamentos para 
arrefecimento desta mesma água encontram-se no primeiro piso da torre, estando 
fisicamente separados da sala de exposição anteriormente referida.

Por fim, devido às condições meteorológicas hostis e à proximidade que o edifício 
apresenta com o mar – situação, novamente, idêntica à do Aquário da Foz – o 
edifício foi projectado “tendo em consideração a corrosão, o isolamento térmico, a 
impermeabilização e a ventilação”158  do seu espaço, o que leva a entender a importância 
de uma boa construção para um equipamento implantado nestas condições adversas.

A Estação Litoral da Aguda surge, então, como o caso de estudo que se relaciona, de 
forma mais aproximada, com os objectivos da proposta a desenvolver para o Aquário 
Dr. Augusto Nobre, enquadrando-se numa situação geográfica de proximidade com 
o mar – pese embora esta apresente um maior afastamento físico relativamente à 
massa de água –, com uma área de intervenção semelhante à do projecto em curso, 
e com um programa que responde aos mesmos objectivos de comunicar e proteger 
a fauna e flora locais, bem como exaltar a tradição piscatória artesanal do lugar. 
Destaca-se também a organização da exposição marítima nos quinze aquários, que 
foi “concebida como um passeio subaquático e autoguiado pelo mar da Aguda”159, 
iniciando-se pelas poças-de-maré e aumentando progressivamente a profundidade 
dos habitats, até chegar ao limite máximo de 25 metros de profundidade. Após 
atingir este nível, a exposição volta a subir progressivamente, até regressar à costa, 
terminando com a mostra da fauna e flora de uma pequena ribeira que atravessa as 
dunas. Com a colocação de informação relativa a cada espécie em painéis iluminados 
sobre os aquários, os visitantes estabelecem um contacto mais directo com a fauna 
da sua costa, sendo sensibilizados para o seu reconhecimento e conservação. Pode, 
assim, constatar-se que a Estação Litoral da Aguda surge como um edifício que foi 
capaz de introduzir um equipamento cultural, científico e de apoio ao turismo na vila 
piscatória da Aguda, dinamizando a área costeira e tornando-a ainda mais atractiva 
para o público em geral.

158 Mike Weber, The Littoral 
Station of Aguda, in the North 
of Portugal, in Helgoländer 
Meeresuntersuchungen, p. 432
159 Mike Weber, Novo guia da 
Estação Litoral da Aguda, p. 94
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Fig. 125: Planta do piso de entrada 
e do piso inferior do Aquarium 
Finisterrae, na Corunha. (Sem escala)

Fig. 124: A integração do Aquarium 
Finisterrae no território costeiro. 
Fotografia aérea cedida por José 
Manuel Barrio Losada.
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Legenda

Piso de entrada:
1. Entrada | 2. Bilheteira | 3. Loja | 4. Sanitários 
| 5. Área de Exposições | 6. Aquários dos 
ecossistemas marinhos galegos | 7. Sala 
Humboldt (Exposições temporárias) | 8. Acesso 
à sala Nautilus | 9. Área técnica dos aquários 
(galeria sobre o tanque)

Piso superior:
10. Cafetaria | 11. Balcão e áreas de preparação 
da cafetaria | 12. Sala de aula - Projecções | 13. 
Armazém | 14. Laboratório | 15. Sala do chefe 
dos aquariologistas | 16. Sala do chefe de biologia 
| 17. Sala de reuniões técnicas (Biblioteca) | 18. 
Cargas e descargas | 19. Secretaria | 20. Sala da 
direcção | 21. Sala de reuniões | 22. Tratamento 
de águas | 23. Sala de controlo | 24. Armazém 
geral de manutenção | 25. Vestiários | 26. Sala de 
preparação de alimentos | 27. Ar condicionado | 
28. Sala de quarentena

Espaço exterior:
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3.4.4. O Aquarium Finisterrae, Corunha, Galiza, Espanha (1999)

O Aquarium Finisterrae, projectado pelos arquitectos José Manuel Barrio Losada, 
Miguel Valverde González e Francisco de Benita Harguindey, foi inaugurado em 1999 
na Corunha, tendo sido concebido como um equipamento de divulgação e ócio 
científicos, capaz de entreter e educar simultaneamente os cidadãos de todas as idades, 
estimulando o interesse relativo aos ecossistemas locais de Finisterra, incentivando à 
conservação do meio ambiente e proporcionando conhecimentos sobre o mar, a costa 
e a fauna locais através de exposições, recursos interactivos e actividades várias160 – 
ambições que espelham, novamente, os objectivos do projecto em desenvolvimento.

O conceito para a definição do seu espaço baseou-se na ideia de criar um recinto fechado 
que proporcionasse várias sensações – não por via de acontecimentos arquitectónicos, 
mas sim através do conteúdo vivo do museu. Deste modo, os arquitectos optaram 
por desenhar “um espaço agradável, tranquilo e sossegado”161 que não desviasse a 
atenção do utilizador do propósito fundamental da visita – a observação da fauna e 
flora marinhas. Exteriormente, o complexo parece querer também passar esta ideia 
de valorizar a paisagem local, surgindo como um edifício maciço, composto por uma 
série de volumes neutros que pretendem camuflar-se na paisagem, e que se separam 
gradualmente à medida que se aproximam do mar. No entanto, alguns elementos 
surgem enfatizados pela utilização de materiais mais nobres, que também se integram 
na envolvente, como é o caso do granito silvestre moreno. Este granito foi empregue no 
volume que é considerado como a “espinha dorsal” do projecto, que une a entrada até 
à sala de exposições temporárias que marca o final do percurso, na proximidade com 
o mar. O betão à vista é utilizado nas restantes zonas, camuflando-se entre a cor das 
rochas e permitindo uma integração harmoniosa do conjunto no espaço envolvente. 
Numa analogia às considerações retiradas anteriormente sobre a implantação de um 
edifício na marginal da Avenida de Montevideu, estes volumes desenvolvem-se a uma 
cota mais baixa que o passeio marítimo pré-existente, nunca ultrapassando este limite.

As grandes dimensões do edifício (7000 m2 de área bruta e 36 000 m2 de superfície total) 
permitem apresentar uma grande variedade de exposições, não se cingindo apenas à 
fauna local. Deste modo, a sala de exposições temporárias permite expor outros temas 
relacionados com a vida aquática, bem como aquários com ambientes marinhos de outras 
partes do mundo. O tanque das focas, com um volume bastante superior em relação 
aos aquários interiores, permite prolongar a exposição da vida marinha para o exterior, 
consistindo num dos pontos de maior interesse do equipamento cultural em análise.

A nível programático, regista-se a presença de compartimentos bastante semelhantes 
aos dos edifícios observados anteriormente, como o átrio, bilheteira, loja, bengaleiro, 
instalações sanitárias, cafetaria, sala de projecções, aquários e sala de exposições 
temporárias. Nas salas de exposição regista-se a inexistência de uma grande 
compartimentação do espaço, pretendendo-se que sejam os próprios elementos 
expositivos a conformar diferentes ambientes e percursos. As grandes excepções 
consistem nos aquários exteriores e na sala Nautilus (Fig. 127) – um grande recinto 
que surge como um observatório implantado abaixo do nível da água, que permite 
observar a vida marinha como se o visitante estivesse a mergulhar. As áreas técnicas 
albergam oficinas, zonas para máquinas que garantem a manutenção da exposição e 
do edifício, armazéns e instalações para os funcionários.

160 Mercedes Planelles Herrero 
(ed.), Aquarium Finisterre (Casa 
de los peces), A Coruña, España, 
in Via arquitectura, nº 6 Paisajes/
Landscape, Valência: Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, Novembro de 1999, p. 
50 (Tradução livre)
161 José Manuel Barrio e Miguel 
Valverde, Acuario de La Coruña, 
"Casa de los Peces", in Informes 
de la construcción, Vol. 50, Nº. 
458, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1998, p. 
20 (Tradução livre)
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Fig. 127: A sala Nautilus, construída abaixo do nível de água, criando uma 
sensação de imersão completa do visitante.

Fig. 128: A sala de exposições permanentes. Alguns dos tanques convidam, 
à semelhança do Aquário Vasco da Gama, à interacção com as exposições 
por via do toque.

Fig. 129: O habitat das focas, que se desenvolve na área exterior do complexo 
zoológico. Dividindo-se em duas piscinas distintas, corresponde a uma das 
zonas mais cativantes para a generalidade dos visitantes, que acorrem a este 
espaço para observar as sessões de alimentação dos animais marinhos.

Fig. 130: A cafetaria, com envidraçados que abrem para a grande plataforma 
sobre as rochas.

Fig. 131: A área técnica, no piso inferior.

Fig. 126: Os aquários interiores, acompanhados por um conjunto de 
degraus que formam uma espécie de anfiteatro para observação das 
espécies marinhas.
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Destaca-se, neste caso de estudo, a tentativa de projectar um edifício que seja 
capaz de se converter num recipiente neutro para vários usos e actividades, sendo 
suficientemente maleável para se poder adaptar às inevitáveis mudanças que ocorrem 
no funcionamento de um museu, sem que isso implique alterações substanciais na 
sua concepção arquitectónica inicial. A área técnica referente aos aquários interiores – 
resolvida através de uma galeria que se desenvolve sobre a água – revela-se também 
como uma solução bastante práctica, evitando a necessidade de construir uma ala de 
acesso adossada aos aquários, e possibilitando um maior usufruto de área livre para a 
circulação pública. Por fim, destaca-se a implantação geográfica do aquário, que procura 
integrar-se entre as rochas, dando lugar a um edifício que permite uma visibilidade 
total da imensidade do oceano, transformando-se ele mesmo num miradouro único 
para contemplar a paisagem envolvente – numa situação, novamente, idêntica à do 
lugar do Aquário Dr. Augusto Nobre.
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Fig. 135: Esquema final da relação 
espacial entre as diferentes partes do 
edifício. Agosto 2020Áreas de acesso restrito
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Fig. 132: A evolução da construção do 
programa. Novembro 2019

Fig. 133: A evolução da construção do 
programa. Dezembro 2019

Fig. 134: A evolução da construção do 
programa. Maio 2020
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3.4.5. Definição programática do Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. 
Augusto Nobre

O programa para a proposta do novo Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público 
Dr. Augusto Nobre foi construído com base nas análises tipológicas e na observação 
dos casos de estudo apresentados anteriormente, que ilustravam uma implantação 
geográfica semelhante (como o Aquarium Finisterrae), uma área relativamente reduzida 
(como a Estação Litoral da Aguda), e diversos modos de apresentação e definição dos 
percursos ao longo da exposição da fauna e flora marinhas (como o Aquário Vasco da 
Gama e o Oceanário de Lisboa, ex-libris dos aquários públicos nacionais).

Assim, procurou sintetizar-se os parâmetros tipológicos, programáticos e funcionais 
que eram comuns a estas estruturas, com o intuito de definir uma rede de relações 
e hierarquias entre os espaços, as exposições, os percursos e os acessos ao edifício. 
Mostrou-se, também, de grande importância definir a articulação entre as áreas de 
acesso público e as áreas privadas, e a comunicação entre os espaços exteriores e 
interiores, evitando qualquer confronto ou obstrução das funções que se pretendem 
realizar no complexo a projectar.

Deste modo, determinou-se que o programa deveria seccionar-se em quatro áreas 
principais: os espaços comuns; os espaços de exposição; a área administrativa; e a área 
técnica. Estes grupos de áreas deveriam ainda articular-se com os espaços exteriores 
de passagem e de permanência, determinando-se, desde o início, que seria benéfico 
introduzir a presença de um pátio central de usufruto público, que fosse capaz de 
articular as zonas de acesso livre; de um pátio para funcionários, que servisse a área 
administrativa; e de uma série de plataformas que possibilitassem o máximo de 
apropriação do espaço exterior, tanto pelos visitantes do equipamento como pelos 
próprios utilizadores da marginal.

Os espaços comuns prevêem uma livre circulação dos visitantes em todas as áreas 
de acesso público do edifício, incorporando o átrio, a bilheteira, o bengaleiro, a 
loja, as instalações sanitárias gerais, a cafetaria e o restaurante. Os cinco primeiros 
compartimentos devem funcionar em estreita proximidade, desenvolvendo-se 
no interior do edifício, enquanto que o bloco da cafetaria e do restaurante pode já 
desenvolver-se com uma maior autonomia, podendo abrir-se, inclusive, para o espaço 
exterior com uma esplanada, servindo um maior número de pessoas externas ao 
aquário público.

Os espaços de exposição são compostos por compartimentos de duas naturezas 
distintas – um primeiro grupo dedicado ao museu das pescas, e um segundo grupo 
composto pelos aquários. Dentro destas salas é importante delinear um plano variado 
de opções, que ofereça ao visitante uma série de percursos alternativos, não o 
obrigando a seguir um itinerário previamente delimitado – algo que se revela como 
desencorajador, não sendo capaz de atrair o visitante para um regresso futuro ao 
edifício. Deste modo, o interior deve surgir como um espaço contínuo e fluído, numa 
analogia directa com o meio aquático. Por esta razão, dever-se-á evitar a colocação de 
portas ou elementos físicos que quebrem com a sensação de continuidade espacial. 
Ao mesmo tempo, deve procurar-se evitar qualquer concentração de pessoas de 
forma a obstruir a visibilidade dos tanques, promovendo a existência de espaços de 
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A.1. Pára-vento
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A.4. Bengaleiro
A.5. Compartimento Técnico

B. ESPAÇOS COMUNS
B.1. Instalações Sanitárias Gerais
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C.7. Instalações Sanitárias dos Funcionários
C.8. Arquivo Administrativo

C.9. Arquivo
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D.1. Laboratório Seco

D.2. Laboratório Húmido
D.3. Instalações Sanitárias do Laboratório

D.4. Área de Quarentena dos Peixes

E. ÁREAS EXPOSITIVAS
E.1. Museu – Ala das Exposições Temporárias

E.2. Museu – Ala das Exposições Permanentes
E.3. Aquários – Sala das Medusas

E.4. Aquários – Sala da Zona Litoral e Costeira
E.5. Aquários – Sala da Zona Nerítica

E.6. Aquários – Sala Zona Oceânica
E.7. Sala Multiusos

E.8. Arrumos da Sala Multiusos

F. CAFETARIA | RESTAURANTE
F.1. e F.2. Entrada e Balcão

F.3. Instalações Sanitárias Gerais
F.4. Salão de Chá | Café

F.5. Restaurante
F.6. Esplanada

F.7. Zona de Empratamento
F.8. Despensas Frias

F.9. Despensa
F.10. Lava-Pratos

F.11. Compartimento de Lixos
F.12. Gabinete do chefe

F.13. Zona de Preparação
F.14. Instalações Sanitárias dos Funcionários

G. ÁREAS TÉCNICAS
G.1. Sala do segurança

G.2. Galerias de Alimentação dos Peixes
G.3. Sala de Máquinas 1
G.4. Sala de Máquinas 2
G.5. Sala de Máquinas 3

G.6. Sala de tratamento da água do mar e máquinas
G.7. Oficina

ESPAÇOS EXTERIORES
H.1. Pátio central

H.2. Pátio dos Funcionários
H.3. Terraço Sul

Quantidades

2 (um por piso)
1
1

1 (atrás do balcão de atendimento)

1
1 
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

Área útil (m2)

9 m2 RC / 7 m2 (P1)

9 m2

7,50 m2

37 m2

67 m2

9 m2

33 m2

2,80 m2

2,50 m2

18 m2

18 m2

32 m2

17 m2

14 m2

46 m2

32 m2

9 m2

12,70 m2

13 m2

98 m2

270 m2

11 m2

155 m2

198 m2

214 m2

92 m2

5 m2

35 m2

37 m2

90 m2

98 m2

100 m2

9 m2

2 m2

3,50 m2

8 m2

6 m2

4 m2

17 m2

7 m2

5 m2

334 m2

137 m2

21,50 m2

45 m2

115 m2

10 m2

218 m2

51 m2

144 m2

ÁREA BRUTA 3 059,94 m2
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observação amplos que permitam, simultaneamente, a permanência dos observadores 
e a passagem dos restantes visitantes. Para além do museu e dos tanques, definiu-se 
a necessidade de incluir uma sala multiusos, que permitisse a ocorrência de eventos 
temporários, de palestras, de workshops para escolas, entre outras actividades.

A área administrativa concentra todos os espaços de acesso condicionado, sendo 
exclusivamente percorrida e utilizada pelos funcionários do edifício. Assim, o gabinete 
do director, os gabinetes de trabalho, a sala de reuniões, a sala do pessoal, as instalações 
sanitárias dos funcionários, os arquivos do museu e os laboratórios dos aquários 
articulam-se em torno de um pátio interior, fechando-se para as áreas externas, numa 
intenção de salientar o seu carácter mais privado.

Por fim, a área técnica desenrola-se, à semelhança do que foi observado nos casos de 
estudo anteriormente referidos, em diferentes partes do edifício. Desta forma, definiu-
se a existência de uma cave técnica, ventilada naturalmente, que alberga a oficina e as 
máquinas que permitem o funcionamento do edifício e a recolha da água do mar. No 
volume do átrio distribuem-se um compartimento técnico e uma sala para o segurança, 
e na área sobre os aquários desenvolve-se um piso técnico para manutenção dos 
tanques, para o estudo da biologia e comportamento dos peixes, para a alimentação dos 
animais e para a realização de qualquer experiência ou actividade de conservação da 
fauna e flora – sendo possível instalar áreas de quarentena, uma pequena cozinha para 
preparação do alimento dos peixes, ou a colocação de outras máquinas necessárias ao 
bom funcionamento do programa expositivo. Este piso técnico deve resolver-se sobre 
um pavimento em grelha que permite o escoamento das águas, implantado sobre o 
tecto falso da área de exposição. Todas estas áreas deverão resolver-se numa parte de 
acesso restrito, estando o percurso que as une separado do percurso dos visitantes, de 
modo a que estes nunca se cruzem com os funcionários.

Os espaços exteriores deverão promover o máximo de intercomunicabilidade com as 
áreas públicas do aquário, procurando conformar espaços convidativos à permanência 
dos utentes que frequentam o passeio marginal, de modo a dinamizar esta área 
costeira caracterizada pela inexistência de praia ou de qualquer espaço público capaz 
de incitar ao descanso e permanência das pessoas.

Definido o esquema-síntese dos conjuntos de espaços necessários ao uso de um 
aquário público e determinadas as suas relações dentro do mesmo edifício, cabe 
agora transformar este elemento abstracto em espaço, isto é, transformá-lo numa 
obra de arquitectura que seja capaz de se integrar no lugar definido, respondendo às 
necessidades socioculturais da sua população.

“A programação do museu tem as suas complexidades funcionais, mas, acima de 
tudo, clama pela originalidade do seu desenho. (…) [As pessoas vão aos museus] 
pela educação, pelo esclarecimento, pelas histórias, pela cultura, pelas emoções. Elas 
querem, e esperam ficar intrigadas com a arquitectura, bem como com a arte e os 

artefactos.”162

Na página anterior, Fig. 136: 
Tabela do programa para o Núcleo 
Museológico do Mar e Aquário 
Público Dr. Augusto Nobre.

162 Justin Henderson, Museum 
architecture, p. 7 (Tradução livre)
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4. A Proposta | O Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. 
Augusto Nobre

Compreendida a variedade morfológica do terreno a intervir – localizado numa 
situação de excepcional proximidade com o mar e num local que carece de articulação 
com o espaço envolvente –; e explorada a essência do programa – um equipamento de 
exibição de fauna e flora marinha local e de divulgação da cultura piscatória da cidade 
–, expõe-se, neste capítulo final, o desenvolvimento de uma proposta para um novo 
edifício que albergue o Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto 
Nobre.

Esta exposição-reflexão tem como principal objectivo comunicar o modo como o 
projecto de arquitectura se desenvolveu, através de uma síntese do percurso que 
foi modelando a sua forma, enunciando as suas intenções e reconhecendo os temas 
de projecto que participaram na sua definição. Pretende-se, assim, identificar as 
várias forças que se cruzaram e que influenciaram a reescrita do espaço citadino pré-
existente, procurando-se quase como que “desconstruir” – ou “dissecar” – o processo 
de projecto, de modo a reconhecer e compreender os factores que informaram e 
mobilizaram o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Assim, esta reflexão procura 
comunicar a forma como a análise do contexto real do projecto – isto é, a leitura do 
lugar e do programa – actuou sobre a realização do exercício proposto, e o modo como 
as experiências arquitectónicas prévias e o dispositivo do Atlas Mental de Arquitectura 
contribuíram para o desenvolvimento da proposta, informando o processo criativo 
com memórias e temas de projecto que foram capazes de auxiliar na elaboração de 
uma resposta aos problemas com os quais o mesmo se confrontava.

4.1. O dispositivo do Atlas Mental de Arquitectura

A formação do arquitecto faz-se acompanhar, inerentemente, da criação de uma rede 
cultural própria, onde cada um “prossegue empiricamente, tentando «organizar» 
entre si as informações que, pouco a pouco, desde o dia do nosso nascimento, vamos 
acumulando a granel no armazém da memória.”163 Este armazém aberto acaba por 
formar um Atlas Mental de Arquitectura, isto é, uma grelha de conhecimento composta 
por imagens, por experiências prévias, pelo conhecimento académico adquirido, pela 
memória da resolução de um problema abordado anteriormente, e por leituras e visitas 
a determinados edifícios, entre outros. Posteriormente, estas memórias trabalham 
em conjunto e contribuem, consciente ou inconscientemente164, para a elaboração do 
projecto de arquitectura, surgindo na forma de referências que auxiliam na resolução 
de determinados problemas que surgem durante o processo criativo.

163 Ludovico Quaroni, Proyectar 
un Edificio: Ocho Lecciones de 
Arquitectura, p. 16 (Tradução livre)
164 Álvaro Siza afirma que na 
“primeira ideia, há uma forte 
componente de relação com o 
passado através da memória. (…) 
O espontâneo nunca cai do céu, é 
mais como uma assemblagem de 
informação e de conhecimento, 
consciente ou subconsciente. E cada 
experiência de projecto acumula-se 
para incorporar a próxima solução.” 
(Alejandro Zaera, Salvando las 
turbulencias: Entrevista con Álvaro 
Siza, in El Croquis, Álvaro Siza Vieira: 
1958-1994, p. 10 [Tradução livre])

Na página anterior, Fig. 137: 
Estudos da proposta, no local. 
Fevereiro de 2020.
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“Quando trabalho num projecto, deixo-me guiar por imagens e ambientes da minha 
memória, que consigo relacionar com a arquitectura que procuro. As imagens que me 
ocorrem provêm, na sua maioria, da minha vivência subjectiva e são, por isso, raramente 
legendadas com comentários arquitectónicos já memorizados. Enquanto estou a 
projectar procuro descobrir, o que significam as imagens, para aprender como se produz 
certas formas e ambientes imaginados. (…) E quando se consegue sobrepor estas 
características e ligá-las de forma coerente, o objecto ganha corpo e profundidade.”165

A percepção destas memórias antigas ocorre de uma forma muito natural, derivando, na 
maior parte das vezes, da recordação de um qualquer espaço cuja sensibilidade tenha 
sido marcante, ou cuja espacialidade se relacione com algum efeito que se pretende 
aplicar no trabalho em curso. Apesar destas memórias não serem replicadas na sua 
forma real na proposta em execução, as mesmas surgem como um complemento às 
condicionantes do local e do programa, podendo comunicar modos de intervir num 
terreno semelhante, modos de organizar um determinado programa, ou modos de 
construir uma determinada atmosfera no seu espaço interior ou exterior.166 O Atlas 
Mental de Arquitectura corresponde, assim, a um aprendizado contínuo e inacabado, 
constituindo um dispositivo que permite recolher, continuamente, imagens e situações 
que ampliam a área de referências que o arquitecto pode aplicar no seu trabalho – não 
no sentido de cópia, mas como uma assimilação de temas de especial interesse que 
influenciam o seu trabalho de maneira determinante167, construindo uma espécie de 
“Neufert mental [que cria] correspondências durante o processo de desenho”168 - isto 
é, que cria analogias possíveis de serem transferidas para a elaboração da proposta.

Uma vez que este método consiste num processo complexo, intuitivo e, certas vezes, 
desordenado e caótico, seria praticamente impossível mostrar a sua amplitude real no 
formato de uma dissertação, dado que o Atlas se assemelha mais à ideia de uma mesa 
desordenada, que vê os seus conteúdos serem actualizados continuamente. Optou-se, 
assim, por estruturar este capítulo como uma síntese ordenada da abordagem aos 
temas que participaram na construção do projecto de arquitectura, apresentando uma 
organização linear do desenvolvimento da proposta, e cruzando esse desenvolvimento 
com uma série de imagens – derivadas do Atlas Mental de Arquitectura – que se 
assumem como metodologia para pensar o projecto, estimulando e condicionando o 
pensamento da disciplina da arquitectura, aplicada à proposta em curso.

165 Peter Zumthor, Pensar a 
Arquitectura, Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005, p. 23
166 Tadao Ando elucida sobre o 
modo como as imagens derivadas 
de experiências arquitectónicas 
prévias inspiram-nos a construir 
algo de uma determinada forma 
que a inteligência e o conhecimento, 
por si mesmos, não produziriam: 
“Para mim foi muito importante 
visitar essas construções, não para 
estudá-las, no sentido académico, 
mas para vê-las, para estar nelas, 
para experimentá-las como uma 
forma. (…) Quando projecto uma 
obra, aquelas imagens estão sempre 
comigo. Eu projecto de acordo 
com a função e o local que me são 
apresentados. Dentro disso, porém, 
sempre volto a pensar naqueles 
edifícios, nos seus efeitos como 
estrutura construída.” (Michael 
Auping, Tadao Ando: Conversas com 
Michael Auping, Barcelona: Gustavo 
Gili, 2003, p. 14)
167 “Quando falo destas influências 
não quero dizer que os arquitectos 
(…) estão a copiar os trabalhos dos 
arquitectos que mencionei (…), 
mas sim que temos procurado 
estudar os princípios que os têm 
guiado a definir as suas soluções 
para problemas específicos (…), 
para utilizá-los [esses métodos] nos 
nossos problemas”. (Luis Barragán, 
citado por Antonio Riggen, Luis 
Barragán: Escritos y conversaciones, 
Madrid: El Croquis, 2000, p. 39-40 
(Tradução livre))
168 Philip Ursprung, Eduardo Souto 
de Moura: Atlas de parede, p. 133

Fig. 138: Mapa mental da estrutura 
do trabalho, elaborado após a 
definição do tema da dissertação.
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4.2. A construção da ideia. Visitas ao local e primeiras considerações

“Para conseguir projectar um edifício novo (escrever, na linguagem arquitectónica), é 
necessário desenvolver as ferramentas conceptuais e os mecanismos de análise que 
permitam descobrir os sinais, identificá-los e estabelecer as relações entre eles, no 
ambiente construído em que se desenvolve a maior parte da vida do homem actual.”169

Como foi já possível observar nos capítulos anteriores, a análise preliminar do lugar 
de intervenção e do programa do edifício permitiu extrair, desde cedo, algumas 
considerações relativas ao modo como a proposta deve integrar-se no território que 
a vai receber. Tal como Louis Kahn declarava, deve explorar-se sempre “o carácter do 
sítio, a sua essência, porque o sítio está lá. Não há como [implantar] um edifício em 
algum lugar, desconsiderando a influência do que o rodeia. Sempre há uma relação.”170 
Para além das qualidades morfológicas intrínsecas do terreno – como a sua planimetria, 
regularidade, altimetria, exposição solar e vegetação existente –, os estudos sobre o 
lugar permitem determinar a relação que o novo edifício deverá estabelecer com a 
envolvente, garantindo-se que o mesmo seja capaz de conviver em harmonia e em 
continuidade com a estrutura urbana pré-existente, implantando-se em consonância 
com a massa edificada que o circunda. Pode constatar-se, assim, que a arquitectura 
“deve sentir as forças e o vigor do sítio”171, dando origem a uma proposta que resulta do 
confronto com as questões que o presente coloca no arquitecto, e do “reconhecimento 
dos [limites da arquitectura] no espaço (cultura), tempo (história), e corpo (material)."172

 
Deste modo, o plano de fundo da proposta para o Núcleo Museológico do Mar e 
Aquário Público Dr. Augusto Nobre resultou de um longo processo de questionamento 
sobre o lugar, que fez emergir os valores do sítio através da interpretação dos sinais 
do território e da identificação das suas necessidades. Estas considerações foram 
ainda conjugadas com as limitações indicadas pelo Plano Director Municipal da cidade 
(PDM), com a compreensão do programa, com a definição das intenções de projecto 
e com o contributo de referências capazes de enriquecer a construção da proposta.

“Apenas quando, em mim, deixo entrar no lugar concreto o que é semelhante a este, 
aparentado ou ainda estranho, surge esta imagem diversa e minuciosa do local que 
mostra referências, que torna visível linhas de força e constrói tensões; é então que 
se forma o plano de fundo do projecto, mostrando a rede dos diferentes caminhos de 
aproximação a um lugar, o que me permite tomar as decisões inerentes ao projecto.”173

Os primeiros dados que regularam a intervenção no terreno da Estação de Zoologia 
Marítima surgiram a partir da consulta do PDM, que indica que este local se integra no 
conjunto do Passeio Marítimo e Avenida de Montevideu – actualmente classificados como 
um Conjunto de Interesse Público (Fig. 71). Esta classificação – que também abrange o 
Complexo Metamórfico da Foz do Douro e os edifícios que compõem a frente marítima 
da marginal – determinou a primeira intenção de que o edifício não deveria deturpar a 
lógica morfológica do contexto urbano existente, evitando criar situações que pudessem 
entrar em conflito com a homogeneidade do mesmo, como aconteceu, previamente, com 
a construção da torre e do bloco plurifamiliar situados no quarteirão em frente ao terreno 
em estudo. A paisagem envolvente extraordinariamente rica – que constitui, de igual modo, 
um património natural protegido174 –, surge também como um elemento de extrema 
importância, devendo ser conservado e receber o papel de maior destaque neste lugar.

169 Vicente Más Llorens, Ricardo Merí 
de la Maza, Leer para escribir: análisis 
arquitectónico, in Las herramientas 
del arquitecto, Valencia: Ediciones 
Generales de la Construcción, 2004, 
p. 8 (Tradução livre)
170 Lars Lerup, Michael Bell, Louis I. 
Kahn. Conversa com estudantes, p. 47
171 Michael Auping, Tadao Ando: 
Conversas com Michael Auping, p. 23
172 David Chipperfield, Theoretical 
Practice, p. 17 (Tradução livre). Esta 
necessidade de reconhecimento da 
realidade é, também, aprofundada 
por Peter Zumthor, que afirma que: 
“Cada nova obra intervém numa 
certa situação histórica. Para a 
qualidade desta intervenção é crucial 
que se consiga equipar o novo com 
características que entrem numa 
relação de tensão significativa com 
o existente. (…) O nosso sentimento 
e compreensão estão, no entanto, 
enraizados no passado. É por isso 
que o significado que criamos 
com o edifício deve respeitar a 
memória.” (Peter Zumthor, Pensar a 
Arquitectura, p. 17)
173 Peter Zumthor, Pensar a 
Arquitectura, p. 34
174 Para além do Complexo 
Metamórfico (classificado como 
Património Natural Municipal), 
desenvolve-se um Espaço Verde 
com Valor Patrimonial, a Norte 
do Aquário da Foz, que incorpora 
trinta e três Metrosíderos Excelsa 
classificados como espécies 
arbóreas de especial interesse. 
(Plano Director Municipal da Cidade 
do Porto)
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Fig. 139: O carácter "escondido" 
da Estação de Zoologia Marítima, 
com o edifício ocultado pelas copas 
das árvores. Esta situação actual, 
completamente oculta, acaba 
por tornar o edifício da Estação 
Zoológica pouco apelativo, uma 
vez que os utilizadores do passeio 
da marginal nem se apercebem, 
por vezes, da sua presença no 
espaço costeiro. O que se pretende 
com a proposta para o novo 
edifício é devolver uma parte do 
imóvel à superfície, permitindo 
que este possa ser  facilmente 
identificado e acedido pelos 
utentes, mas mantendo, contudo, 
este carácter "escondido" na sua 
quase totalidade.

Fig. 140: A Estação de Zoologia 
Marítima e a sua relação com a 
cidade, sendo possível observar 
os edifícios com expressão 
vertical baixa e o grande contraste 
provocado pela torre e pelo 
bloco plurifamiliar construídos no 
cruzamento da Rua de Pêro da 
Covilhã e a Avenida de Montevideu.
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175 José Fernandes, A Foz: Entre o 
rio, o mar e a cidade, p. 60

1 | Por esta razão, o primeiro princípio de intervenção consistiu em preservar o carácter 
quase “escondido” que a Estação de Zoologia Marítima apresenta actualmente, quando 
observada desde a Avenida de Montevideu (Fig. 139). Esta intenção concretizar-se-
ia através do desenho de um edifício que continuasse a desenvolver-se apenas num 
piso, transformando-se a sua cobertura numa sucessão de terraços e miradouros 
acessíveis a partir da avenida marginal – numa situação análoga à do “Projecto de 
melhoramentos e embelezamento [da] Avenida [de Montevideu] entre o Aquário e o 
Castelo do Queijo”, de 1930 (Fig. 75). Esta medida promove, assim, uma disposição do 
edifício que o aproxima dos equipamentos edificados ao longo da marginal atlântica, 
como é o caso da Esplanada do Molhe, que se desenvolve como um miradouro que 
integra, no seu interior e à cota baixa, o programa solicitado.

A leitura da mancha de construído da área de Nevogilde – caracterizada pela baixa 
densidade de edificado, onde as construções apresentam uma expressão vertical 
bastante baixa – parece também indicar na direcção da concepção de um imóvel que 
se desenvolva apenas num piso. Deste modo, a implantação do novo edifício deve 
evitar construir obstáculos visuais, sendo capaz de salvaguardar a vista da paisagem 
natural e do mar através de todos os pontos da marginal – quer seja a partir do 
passeio pedonal, quer seja desde o interior dos edifícios que conformam a fachada 
litoral. Impõe-se, assim, a adopção de uma posição que procura “assumir o controlo, 
de modo a que riquezas ambientais se não percam irremediavelmente, quer através 
da irregrada ocupação dos solos, quer pelo preenchimento de interstícios na mancha 
construída ou da substituição de imóveis por outros que descaracterizem um tecido 
tão rico em ambientes harmoniosos, agradáveis ao viver da população residente e 
atractivos àqueles que acorrem à Foz, periódica ou esporadicamente.”175

2 | Uma outra condicionante que foi reconhecida na fase inicial de desenvolvimento 
da proposta consistiu no problema da acessibilidade, tendo-se colocado, desde cedo, 
a presença de duas possibilidades:

a) Por um lado, manter a entrada do novo edifício na cota baixa do Passeio Atlântico, 
numa situação idêntica à que se regista actualmente na Estação de Zoologia Marítima. 
Esta opção obrigaria a solucionar o problema da inexistência de uma circulação vertical 
universal no passeio da Avenida de Montevideu, uma vez que os únicos acessos à 
cota baixa presentes neste ponto correspondem ao conjunto de escadas que ladeia o 
muro Sul da Estação, e ao passadiço metálico localizado na proximidade do Jardim do 
Homem do Leme.

b) Por outro lado, ponderou-se a construção de um novo piso à cota da Avenida de 
Montevideu, que permitisse aceder ao edifício tanto à cota alta da avenida marginal, 
como à cota baixa do Passeio Atlântico, possibilitando, assim, o acesso directo ao 
complexo museológico a partir das duas cotas que conformam os percursos marginais, 
garantindo uma acessibilidade mais prática e universal a todos os cidadãos, incluindo os 
casos de mobilidade condicionada. No entanto, uma intervenção desta natureza teria 
de ser estudada com grande cuidado, uma vez que a construção de um piso acima do 
nível da avenida iria transformar, efectivamente, o perfil da marginal. Deste modo, o 
volume protuberante deverá albergar apenas um ponto de entrada, uma vez que se 
pretende que o edifício proposto se integre imperceptivelmente no terreno marginal.

Fig. 141: Registo de uma das 
primeiras visitas ao terreno. Outubro 
de 2019.

Fig. 142: Registo do contexto real da 
Estação de Zoologia Marítima, com 
alguns apontamentos relativos a 
uma hipótese de desenvolvimento 
da proposta. Outubro de 2019.
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À esquerda, Fig. 143: Experiências 
iniciais, ainda muito presas aos 
limites do terreno pré-existente. 
Dezembro de 2019.

Fig. 145: Maquete de estudo de 
uma das primeiras propostas, que 
se apresentava como um conjunto 
composto por quatro volumes 
principais: um volume de entrada que 
interliga as duas cotas; um volume 
relacionado com o Jardim da Avenida 
de Montevideu, a Norte; um volume 
que prolonga o espaço público da 
avenida, a nascente; e um volume 
saliente, na proximidade do mar. 
Dezembro de 2019.

Apesar de, nesta fase, já se ter 
procurado incorporar os cinco 
princípios de intervenção listados 
– e apesar de a proposta ter já 
evoluído com o redesenho do espaço 
envolvente, tornando os acessos 
mais simples e a articulação dos 
volumes com a envolvente mais 
clara – foi possível constatar que os 
princípios não pareciam ainda estar 
explícitos na proposta de implantação 
desenvolvida, uma vez que se 
verificava o arranjo de um conjunto 
de volumes que se relacionavam 
de um modo muito frágil com a 
envolvente, e que não apresentavam 
uma articulação forte entre os 
mesmos e os espaços próximos, 
situação especialmente visível no 
topo Norte, onde o volume se inseria 
de uma forma demasiado brusca no 
Jardim da Avenida de Montevideu.

Fig. 144: Maquete do terreno, 
onde é possível observar os limites 
irregulares que conformam o local 
onde a Estação de Zoologia Marítima 
se implanta.
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176 Eduardo Souto de Moura, sobre 
a sua proposta de Reconversão da 
Marginal de Matosinhos Sul e áreas 
envolventes, in Francisco Nunes 
Correia, Passeio Atlântico, p. 45
177 Esta sucessão de “surpresas 
arquitectónicas” incorporadas na 
promenade architecturale pode ser 
facilmente compreendida com a 
descrição que Le Corbusier faz da sua 
obra Maison La Roche: “Entramos: 
o espectáculo arquitectónico 
oferece-se imediatamente aos 
olhos; seguimos um itinerário e as 
vistas desenvolvem-se com grande 
variedade; jogamos com a inundação 
de luz que ilumina as paredes ou que 
cria penumbras. Grandes janelas 
abrem vistas para o exterior, onde 
encontramos novamente a unidade 
arquitectónica.” (Le Corbusier, 
citado por Beatriz Colomina, Privacy 
and publicity: Modern architecture 
as mass media, Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 1994, 
p. 5. [Tradução livre])
178 Foi tomada em consideração a 
viabilidade da redefinição deste 
espaço, composto apenas por 
escadarias de cimento e por um 
passadiço metálico – o que, à 
partida, não parece impor muitos 
problemas. Estas melhorias do 
espaço público englobariam ainda 
o quiosque localizado no topo da 
escadaria, junto da Avenida de 
Montevideu, e o “iBar Praia do 
Aquário” – a cafetaria incorporada 
no espaço sob as escadas do 
Passeio Atlântico. Este último 
estabelecimento seria incorporado 
nos espaços do novo edifício, 
procurando oferecer aos seus 
proprietários e clientes melhores 
condições de espaço, tanto ao nível 
das suas infra-estruturas, como ao 
nível dos espaços de confecção e 
consumo dos seus alimentos.
179 Manuel de Solà-Morales, sobre 
o projecto para a Frente Urbana 
do Parque da Cidade do Porto, in 
Francisco Nunes Correia, Passeio 
Atlântico, p. 29

3 | A configuração do terreno, inserido num espaço compreendido entre o Passeio 
Atlântico e o passeio pedonal da marginal, aponta para a concepção de um edifício 
que se desenvolva no sentido longitudinal, paralelo à Avenida de Montevideu. 
Simultaneamente, o confronto entre os terraços virados ao mar e a topografia mais 
acidentada do jardim e das fragas rochosas exalta o sentido longitudinal da proposta 
que, através dessas plataformas, “traz-nos a horizontalidade do Atlântico à cota dos 
espaços públicos”176. O desenho destes terraços pretende ainda integrar o novo edifício 
no contexto pré-existente de uma forma quase anónima, sem a pretensão de projectar 
um imóvel que se imponha no terreno, mas sim que aparente “nascer” do mesmo.

4 | A nível da experiência arquitectónica da proposta, pretende-se promover uma inter-
relação contínua entre os espaços exteriores e interiores do edifício, sendo objectivo 
aplicar os conceitos da “promenade architecturale” de Le Corbusier na concepção 
da forma e na organização do programa da proposta. Deste modo, ambiciona-se 
construir uma série de eventos arquitectónicos que sejam capazes de surpreender o 
visitante e incitar a sua curiosidade em descobrir todas as particularidades do novo 
edifício, através da definição de diferentes espaços e de experiências interactivas que 
conformem um percurso repleto de “surpresas arquitectónicas”177.

5 | Por fim, considerou-se ser premente projectar um edifício que não se encontrasse 
balizado pelos limites irregulares pré-estabelecidos pela estrutura original da Estação 
de Zoologia Marítima, tendo-se constatado que a redefinição dos limites do terreno 
permitia resolver o problema do Passeio Atlântico ter sido projectado como um 
elemento que contornava, simplesmente, o edifício pré-existente, não o incorporando 
no seu desenho.  Definiu-se, então, um novo princípio de intervenção que reduzia, ao 
mínimo, as condicionantes que limitavam o crescimento da proposta, assumindo-se 
apenas como limites fixos a Avenida de Montevideu – que impede o crescimento da 
proposta para nascente, e em altura – e o Passeio Atlântico – que limita o crescimento 
para poente. Assim, poderia evitar-se que o topo Sul – composto pelas várias escadas 
que inviabilizam o estabelecimento de qualquer relação de passagem de nível entre os 
seus patamares e o espaço do novo equipamento – obrigasse o novo edifício a adoptar 
a sua forma.178 Apesar da redefinição destes limites consistir numa medida que “foge” 
já do objectivo inicial da simples recuperação do Aquário da Foz, existe a convicção 
de que uma intervenção desta natureza seria uma mais-valia para toda esta área da 
cidade, uma vez que seria possível interligar os diferentes níveis da marginal através do 
desenho do novo edifício, possibilitando, assim, a concretização de um conjunto uno e 
coerente que evita a sensação de barreira que existe actualmente.

Estas primeiras intenções de projecto permitem constatar que “o pensar e repensar 
da paisagem é, de facto, a origem e a substância [do] projecto", sendo que "a forma 
da geografia urbana é a principal razão para configurar um espaço livre", onde 
"coexistem circunstâncias topográficas e paisagísticas específicas, que [norteiam] 
metodologicamente o progresso da ideia e a definição sucessiva dos seus elementos.”179 
Assim, e tal como no projecto do Passeio Atlântico, ambiciona-se que os pontos de 
interesse da paisagem – as rochas, o mar, a praia –, e a topografia do terreno dêem 
forma à proposta, procurando pensar o espaço como um organismo que exibe uma 
certa sensibilidade e concordância com a envolvente tão rica que o rodeia.
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Fig. 146: Estudos da procura pela 
essência do lugar, pretendendo-
se compreender como é que o 
território em questão se poderia 
organizar se não existisse qualquer 
edifício construído no local da 
Estação de Zoologia Marítima; 
cruzados com hipóteses de 
implantação dos novos volumes. 
Janeiro de 2020.

Fig. 147: A Estação de Zoologia 
Marítima e o seu contexto. A Norte, 
o Jardim da Avenida de Montevideu; 
a poente, o Passeio Atlântico; a Sul, 
a praia do Aquário; e a nascente, a 
Avenida de Montevideu.
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180 Michael Auping, Tadao Ando: 
Conversas com Michael Auping, p. 83
181 Esta compreensão das linhas 
de força existentes no território 
é fundamental para a definição 
da implantação do edifício, 
uma vez que, tal como Peter 
Zumthor declara, “só após termos 
conseguido responder, passo a 
passo, às perguntas relativas ao 
lugar, ao material e à tarefa” é que 
surgem “gradualmente estruturas 
e espaços que nos [surpreendem] 
e dos quais acredito que contêm o 
potencial de uma força originária 
que vai para além do arranjo 
de formas estilisticamente pré-
concebidas.” (Peter Zumthor, 
Pensar a Arquitectura, p. 27)
182 Louis Kahn afirmava que, ao 
projectar, “devemos consultar 
as leis da natureza, e a consulta 
e aprovação da natureza são 
absolutamente necessárias. Aí 
encontramos, descobrimos, a ordem 
da água, a ordem do vento, a ordem 
da luz, a ordem de certos materiais. 
Se pensarmos num tijolo, por 
exemplo, e consultarmos as ordens, 
consideramos a natureza do tijolo. É 
uma coisa natural. Dizemos ao tijolo: 
«O que é que queres, tijolo?» E o 
tijolo responde, «Gosto de um arco.» 
E dizemos ao tijolo, “Eu também 
quero um, mas os arcos são caros 
e eu posso usar um lintel de betão 
sobre ti, sobre uma abertura.» E 
então dizemos, “O que pensas sobre 
isso, tijolo?» O tijolo diz, «Quero um 
arco.» É importante, como podemos 
ver, que respeitemos o material 
que usamos. (…) Só o podemos 
fazer se honrarmos o tijolo em 
vez de o enganarmos ou darmos-
lhe um trabalho inferior, onde ele 
perde o seu carácter.” (Robert C. 
Twombly (ed.), Louis Kahn: Essential 
texts, Nova Iorque: W. W. Norton & 
Company, 2003, p. 271. [Tradução 
livre])
183 Ilda Seara, José Manuel Pedreirinho, 
Siza: Não construído, Matosinhos: 
Arteditores, 2011, p. 22

4.3. A inserção no terreno e o respeito pela envolvente natural

“Contudo, é importante começar pelo terreno e, a partir dele, estabelecer que tipo de 
forma se pode acomodar ali, e só então criar essa forma na qual os espaços atendam 
às funções requeridas pelo cliente. Neste sentido, você começa de fora para dentro, 
mas tem que se mover nas duas direcções ao mesmo tempo, para criar um diálogo 

entre o interior e o exterior.”180

O seguimento do trabalho deu-se com o aprofundamento da procura pela essência 
do lugar, através de um desafio que consistiu em imaginar como se poderia conformar 
o espaço público daquela área marginal se não existisse qualquer edifício no lugar 
da Estação de Zoologia Marítima. Pretendia-se, assim, encontrar as linhas de força 
existentes no território costeiro, entendendo-o como um contexto potenciador de 
transformações que fossem capazes de dar lugar a uma estrutura que se unisse, de 
uma forma natural, com a figura e história do lugar181, relacionando-se com as massas 
arbóreas protegidas, com os muros existentes e com as diferenças de cota entre os 
dois percursos.

Este desafio levou a recordar um dos métodos de projecto utilizados por Louis Kahn, 
que procurava a essência dos materiais através da pergunta “What do you want to 
be, brick?"182 No caso concreto desta proposta, esta pergunta deveria de ser aplicada 
ao terreno: “O que é que este lugar quer ser?”, ou “O que é que este espaço público 
precisa de ser em conjunto com o projecto de arquitectura e como é que o mesmo 
deve mostrar-se à cidade?”

Para obter a resposta a esta pergunta procurou perceber-se, em primeiro lugar, qual o 
papel que o sítio em questão desempenha no conjunto urbano da marginal atlântica 
do Porto, pretendendo-se “fixar as hierarquias internas do lugar que se observa, dos 
desejos que ele suscita [e] das tensões que induz”183, para que fosse possível identificar 
as interrogações do território, tornando-as transparentes e inteligíveis, e utilizando-as 
como motivadoras do desenho da implantação do novo edifício. Foi então possível 
caracterizar este território como sendo:

1 | um lugar que remata o Jardim da Avenida de Montevideu;

2 | um lugar que articula ambientes muito distintos, estabelecendo uma conexão entre 
a zona de jardim (a Norte), o passeio marítimo (a poente), a praia do Aquário (a Sul), 
e a Avenida de Montevideu (a nascente), para além de possibilitar ainda a conexão ao 
Complexo Metamórfico da Foz do Douro e ao próprio Oceano Atlântico;

3 | um espaço de rótula, que estabelece a continuidade do percurso marítimo e que 
permite efectuar a transição entre a cota alta da Avenida de Montevideu e a cota baixa 
do Passeio Atlântico;

4 | uma zona de estreitamento, onde se efectua a transição entre um espaço largo e 
aberto – que consiste no troço do Passeio Atlântico que une o Castelo do Queijo ao 
Aquário da Foz – e um espaço mais estreito e delimitado – composto pelo passadiço 
metálico que estabelece a ligação à praia do Homem do Leme.
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Fig. 148: A Estação de Zoologia 
Marítima, como edifício que 
remata o Jardim da Avenida de 
Montevideu. O alçado Norte ilustra 
os limites irregulares formados 
pelo encontro dos muros dos 
anexos com o jardim.

Fig. 149: O topo Sul como espaço 
que estabelece a continuidade 
do Passeio Atlântico - através do 
passadiço metálico -, e que permite 
efectuar a transição entre a cota 
alta da Avenida de Montevideu 
e a cota baixa da marginal. Numa 
outra nota, é possível reparar no 
modo como a esplanada do "iBar 
Praia do Aquário" se prolonga 
sobre os rochedos do Complexo 
Metamórfico da Foz do Douro, 
contribuindo para a complexidade 
visual e funcional deste espaço.



A Proposta | 127

184 Os fluxos “horizontais” 
correspondem aos percursos 
efectuados numa mesma cota, 
enquanto que os fluxos “verticais” 
correspondem às ligações que 
permitem efectuar uma mudança 
de cota, estabelecendo ligações 
altimétricas entre o Passeio Atlântico 
e a Avenida de Montevideu.
185 Importa referir que as entradas 
que abrangem estas obras não 
pretendem constituir uma análise 
aprofundada de todas as suas 
características, sendo apenas de 
interesse ressaltar os temas de 
projecto que se relacionam com 
os problemas identificados nos 
princípios de intervenção para a 
proposta em desenvolvimento.

Assim, neste sítio parecia ser de primeira importância: garantir a continuidade do 
percurso à cota baixa, sem complexidades visuais e funcionais desnecessárias; 
promover a criação de um espaço-rótula que seja capaz de direccionar os vários fluxos 
de percurso que se realizam nesta área – fluxos esses que tanto podem ser “horizontais” 
como “verticais”184 –; e resolver o remate do jardim – cuja continuidade se encontra, 
neste momento, interrompida pela presença do Aquário da Foz, que se implantou sem 
qualquer relação com o contexto envolvente. Deste modo, e sem considerar ainda 
qualquer forma para o edifício do Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. 
Augusto Nobre, extraíram-se três conclusões, ou objectivos de projecto:

1 | A intenção de dissolver os limites actuais do encontro do Jardim da Avenida 
de Montevideu com o terreno da Estação de Zoologia Marítima, promovendo a 
continuidade e o avanço deste espaço verde sobre a cobertura do novo equipamento;

2 | A intenção de transformar a cobertura do novo edifício numa espécie de “alçado 
principal” da proposta, resolvendo-a como um prolongamento do espaço público da 
avenida marginal, o que sugere que o novo edifício se desenvolva como um conjunto 
de volumes escondidos, que conformam espaços de permanência na sua cobertura e 
que apenas se revelam em toda a sua amplitude na frente de mar;

3 | A intenção de organizar o equipamento expositivo como uma sucessão de 
plataformas que se distribuem longitudinalmente e paralelamente à Avenida de 
Montevideu, que permitem resolver a diferença de cotas ente a avenida e o passadiço 
marítimo, incorporando, no seu interior e à cota baixa, o programa do museu e aquário 
público. Aliado a estas plataformas, seria também estudado o desenho de escadas, 
rampas e outros acontecimentos arquitectónicos que pudessem acrescentar um maior 
interesse a este espaço público.

Determinadas estas intenções de projecto, tornou-se necessário introduzir a 
contribuição do Atlas Mental de Arquitectura, de modo a informar e fortalecer estes 
objectivos através da participação de obras que conseguiram resolver os problemas 
apresentados anteriormente de uma forma exemplar. Assim, pretende-se aprofundar 
as questões da horizontalidade da proposta com a Piscina de Marés, de Álvaro Siza, 
e a sucessão de plataformas e terraços, com a Casa da Cascata, de Frank Lloyd 
Wright – dois exemplos que apresentam uma série de analogias com a proposta em 
desenvolvimento, sendo a principal a implantação em terrenos com uma paisagem 
única que importa preservar.185
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Fig. 150: Planta da Piscina de 
Marés, de Álvaro Siza (1961-1966). 
Leça da Palmeira, Portugal.

É possível observar os traços 
predominantemente longitudinais 
que conformam a proposta.

Fig. 151: Vista aérea sobre a 
Piscina de Marés, onde é possível 
observar o modo como o edifício 
se desenvolve paralelamente à 
Avenida da Liberdade, e a uma 
cota inferior a este eixo, sendo os 
seus volumes quase imperceptíveis 
quando observados à cota alta.
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186 Eduardo Souto de Moura, citado por 
Ilda Seara, José Manuel Pedreirinho, 
Siza: Não construído, p. 39
187 Alejandro Zaera, Salvando las 
turbulencias: Entrevista con Álvaro 
Siza, in El Croquis, Álvaro Siza Vieira: 
1958-1994, p. 20 (Tradução livre)
188 Álvaro Siza Vieira, Imaginar 
a Evidência, Lisboa: Edições 70, 
2000, p. 25-27
189 idem, p. 27

4.3.1. A horizontalidade da proposta. A Piscina de Marés, de Álvaro Siza (1961-1966)

“A piscina de Leça começa nos muros de betão da Boa-Nova, estendendo-se ao longo 
da paisagem, numa alternância entre natureza e artefacto, onde se vão cruzando Mies, 
Wright e Malevitch, sem nunca se denunciarem. (…) é a procura de uma certa medida 
ou da medida certa entre a arquitectura e o território, rotura e tradição; é o sentimento 
que os liga na afirmação de uma ideia, ultrapassando hesitações de momento ou 
contradições de processo; enfim, é o querer conhecer história, não com imagens de 
frente, mas por dentro na lucidez do projecto, onde a razão dita e o «sítio» aceita, 

quando o «sítio» informa e a razão aceita.”186

Tanto a Casa de Chá da Boa Nova como a Piscina de Marés – ambas as obras da 
autoria do arquitecto Álvaro Siza – apresentam-se como edifícios que estabelecem 
várias analogias com o projecto em desenvolvimento, sendo a mais marcante a sua 
implantação numa área de fronteira entre a natureza e a cidade consolidada – situação 
que revela a preocupação de conciliar o edifício com o lugar, através da definição de 
uma volumetria que não perturbasse a visibilidade total da paisagem natural fortíssima 
que envolve os edifícios. No entanto, a relação que as duas obras estabelecem com 
a paisagem acaba por seguir princípios bastante distintos. Enquanto que a Casa de 
Chá apresenta uma “adaptação à envolvente (…) muito intensa, mimética do perfil 
das rochas”, a Piscina de Marés apresenta uma intervenção no sentido oposto, onde o 
construído se destaca muito firmemente da paisagem “pela sua natureza geométrica”, 
não apresentando “uma relação puramente mimética, mas uma transformação na 
paisagem”187. Esta segunda situação aproxima-se mais das intenções de projecto para o 
novo Aquário da Foz, cujo terreno se encontra integrado numa área já intervencionada 
durante longos anos de história, que convida a uma transformação orientada pelas 
características naturais que conformam o seu espaço.

A Piscina de Marés insere-se também num terreno bastante semelhante ao da Avenida 
de Montevideu, consistindo numa parcela relativamente estreita, que é limitada, a 
nascente, pela Avenida da Liberdade, que impede o crescimento do edifício nessa 
direcção. Os espaços da piscina dispõem-se, assim, em volumes paralelos ao passeio 
marginal, que se organizam apenas num piso à cota inferior, o que faz com que os 
mesmos sejam praticamente invisíveis quando observados a partir da avenida. Abrindo-
se depois para o areal, a intervenção que Siza efectua neste território caracteriza-se 
como “uma arquitectura de grandes linhas, de paredes compridas, [que] buscava 
um encontro com os rochedos no lugar adequado”, sendo que “o objectivo consistia 
em delinear, naquela imagem orgânica, uma geometria: descobrir aquilo que estava 
disponível e pronto para receber a geometricidade.”188

O acesso aos compartimentos da piscina é particularmente interessante, tendo sido 
necessário resolver, no seu desenho, um problema idêntico ao que foi identificado 
no terreno do Aquário da Foz: a necessidade de estabelecer uma ligação entre a cota 
alta da avenida e a cota baixa do areal, numa área com pouca profundidade – dada a 
proximidade da estrada marginal com a costa atlântica. A solução encontrada por Siza 
consistiu “no desenho de percursos em ziguezague, que produzem uma contraditória 
sensação de profundidade, decisiva na definição do ingresso no recinto.”189 Assim, 
o acesso ao complexo efectua-se através de uma transição gradual que tem início 
numa rampa escavada que se vai alargando à medida que a mesma se aproxima do 
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Fig. 152: A Piscina de Marés, vista a 
partir do areal. As paredes de betão 
à vista apresentam uma coloração 
cinzento arenosa, que não contrasta 
com a envolvente, surgindo como 
um complemento harmonioso às 
rochas existentes. Estes materiais 
integram-se no terreno de uma 
forma quase imperceptível, 
sugerindo uma continuidade visual 
entre o areal e as paredes que 
conformam os espaços da piscina, o 
que faz parecer com que o edifício 
tenha pertencido desde sempre ao 
espaço marginal. 

Fig. 153: A saída para o areal, 
pelo pórtico vazado. Partindo dos 
balneários é possível percorrer um 
longo espaço acompanhado por 
um muro que bloqueia a vista. O 
percurso culmina num vestíbulo 
coberto, que surge como um dos 
volumes com maior presença a nível 
visual. Atravessando este vestíbulo, 
o visitante segue por um percurso 
delineado por entre as rochas que o 
encaminha até às piscinas.
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190 Michel Toussaint, Maria Melo, 
Piscina na praia de Leça, Lisboa: 
A+A books, 2016, p. 74
191 Como constatado anteriormente, 
o percurso da piscina de marés 
“é o todo construído, suporte das 
funções do programa e, por isso, 
única razão. (…) Do mergulho 
dramático num espaço baixo e 
pouco iluminado, extremamente 
saturado na modulação das 
cabinas dos vestiários, atinge-se, 
como quem percorre um labirinto 
segundo uma sequência que leva da 
terra ao oceano, um pátio exterior 
definido e orientado por extensos 
e altos muros que impedem uma 
imediata vista para o mar.” (Luiz 
Trigueiros (ed.), Álvaro Siza: 1954-
1976, Lisboa: Blau, 1997, p. 16)
192 Frank Lloyd Wright, citado por 
Peter Gössel, Gabriele Leuthäuser 
(ed.), Frank Lloyd Wright, Köln: 
Taschen Verlag GmbH, 1994, p. 123

interior do edifício, provocando um desafogo espacial na entrada para o complexo das 
piscinas. A partir deste ponto, orquestra-se uma sequência de passagens em sombra, 
quase fechadas, que se desenvolvem paralelamente à costa e que indicam na direcção 
dos vestiários e outras instalações. Saindo dos vestiários, o visitante percorre um pátio 
rectangular murado que impede a vista para o mar, mas que conduz o olhar para uma 
saída assinalada por um vestíbulo alto e oco, cujo atravessamento possibilita a abertura 
visual plena sobre a paisagem das rochas, dos tanques, da areia e do mar (Fig. 153). No 
lado oposto ao vestíbulo, a saída para o areal é enfatizada pela presença de um plano 
diagonal que aponta na direcção do tanque principal.

A observação deste caso de estudo permitiu analisar uma série de respostas aos 
problemas encontrados no terreno da Estação de Zoologia Marítima, sendo possível 
compreender o modo como a escassa profundidade da área de intervenção incentivou 
a que os volumes do edifício se desenvolvessem em paralelo com a marginal, o que 
concedeu uma extensão longitudinal bastante clara ao projecto. “A manipulação da 
topografia, através do nivelamento de planos do solo”190 – que constituiu o elemento 
fundamental na organização do espaço –, permitiu que o complexo arquitectónico 
se resolvesse de um modo quase imperceptível, organizando-se os seus espaços 
à cota inferior, sem ultrapassar grandemente os limites da Avenida da Liberdade. A 
exiguidade do terreno promoveu também um desenho extremamente cuidado dos 
percursos dos banhistas, compostos por uma sequência orquestrada de espaços e de 
surpresas arquitectónicas que protagonizam toda a obra191.

Por fim, constata-se que o pragmatismo da proposta – reduzida apenas aos elementos 
arquitectónicos necessários para o seu correcto funcionamento – e a linguagem 
abstracta, marcada pela predominância de linhas e planos horizontais opacos – sem 
portas ou janelas visíveis – permitiu conceber um edifício que, apesar do seu rigor 
geométrico, se dissolve na paisagem, respondendo com grande sensibilidade às 
necessidades do lugar, dos seus utilizadores, e do seu programa.

4.3.2. As plataformas longitudinais. A Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright (1935-1939)

“A Fallingwater foi uma grande graça divina – uma das maiores graças divinas que se 
podem experimentar aqui na Terra. Acho que nada igualou nunca a coordenação, a 
expressão harmoniosa do grande princípio de tranquilidade quando a floresta, água, 
rocha, todos os elementos estruturais se combinam tão silenciosamente; de facto não 

se ouve seja que ruído for para além da música do rio que ali passa.”192

A Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright, corresponde a uma das casas mais célebres 
da história da arquitectura moderna. Implantando-a numa rocha saliente sobre uma 
queda de água ali existente, Wright serve-se dos elementos naturais envolventes – das 
rochas, da vegetação densa, e da própria cascata – para condicionar e conceber o seu 
desenho. Esta obra insere-se, assim, de uma forma extraordinariamente respeitosa 
na paisagem envolvente, sendo que “à medida que somos apresentados ao carácter 
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Fig. 154: A Casa da Cascata, de 
Frank Lloyd Wright (1935-1939). 
Pensilvânia, Estados Unidos da 
América.

O edifício é concebido em perfeita 
harmonia com a natureza que o 
envolve, surgindo ao fundo do 
riacho como uma série de terraços 
em balanço.

Fig. 155: A vista do alçado, que ilustra 
muito claramente o modo como os 
terraços introduzem a leitura da 
horizontalidade da proposta.
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193 Robert McCarter, Frank Lloyd 
Wright, London: Phaidon, 1997, p. 
211 (Tradução livre)
194 idem, p. 211 (Tradução livre). 
Os autores afirmam ainda que a 
estabilidade e o enraizamento da 
casa no terreno são enfatizados 
pelo riacho que corre sob o mesmo, 
sendo que “a relação dinâmica 
entre o fluxo da água e as fundações 
sólidas confere à casa uma sensação 
de repouso na terra; parece ter 
crescido a partir do seu lugar.”
195 idem, p. 213 (Tradução livre)
196 “Neste momento reconhecemos a 
intenção de Wright ao colocar a casa 
naquele sítio: ao invés de apresentar 
a cascata como um objecto para 
ser observado, ele permite-nos 
sentir como se fizéssemos parte 
dela, ouvindo-a e sentindo-a, mas 
raramente vendo-a a partir do 
interior da casa.” (idem, Frank Lloyd 
Wright, London: Phaidon, 1997, p. 
213 [Tradução livre])
197 idem, p. 219-220 (Tradução livre)
198 Na Casa da Cascata, “a casa e a 
natureza interpenetram-se; uma 
e a outra procuram prolongar o 
seu carácter, fundindo as paredes, 
dando continuidade aos pisos, 
abrindo os espaços e inventando 
múltiplos elementos que procuram 
introduzir o ambiente físico na casa 
e a casa na terra”, configurando-se, 
a arquitectura, “como um pedaço da 
natureza”. (Gonzalo Diaz-Y. Recasens, 
Recurrencia y herencia del patio en 
el movimiento moderno, Sevilla: 
Universidad, 1992, p. 42 [Tradução 
livre])

e às características naturais da paisagem durante a nossa aproximação sinuosa, não 
nos apercebemos da casa em frente, pois a Casa da Cascata não domina o seu terreno 
como as casas de campo fizeram tradicionalmente” – implantando-se ora no ponto 
mais alto, ora no alinhamento de um eixo claro –, surgindo antes ao fundo de um 
riacho, como “uma série de terraços horizontais que flutuam sem suportes visíveis.”193

Os princípios de implantação deste edifício aproximam-se bastante dos objectivos de 
projecto da proposta em curso, uma vez que a Casa da Cascata aparenta “crescer” do 
terreno envolvente, surgindo como um volume que emerge das rochas, replicando-as 
através das camadas de pedra natural que envolvem as suas fachadas. A partir deste 
núcleo desenvolvem-se terraços horizontais de betão armado – de uma coloração 
mais clara – que se encontram em balanço sobre o riacho que corre à cota inferior. 
Esta dualidade reflecte, segundo Robert McCarter, “a condição natural encontrada nas 
árvores, com as suas raízes e troncos ancorados à terra e os seus galhos e folhas em 
balanço no ar”194, o que parece sugerir a intenção de “camuflar” a casa no maciço 
arbóreo dos Montes Apalaches onde a mesma se insere, sendo o núcleo compacto o 
equivalente ao tronco da árvore, e os terraços em consola o equivalente aos galhos.

Os terraços introduzem, ainda, a horizontalidade da proposta, conseguida através 
da distribuição de planos que se cruzam e interligam à medida que se estratificam 
uns sobre os outros. A liberdade e a abertura para a paisagem destas plataformas 
horizontais surge como o mote para criar espaços de abrigo dentro das mesmas, sendo 
que os planos horizontais permitem dar origem a tectos, coberturas, e terraços que se 
desenvolvem como uma continuidade natural das áreas interiores da habitação. 

Os percursos ao longo da obra constituem, também, uma experiência sensorial 
riquíssima, cuja natureza seria de interesse aplicar no projecto do novo Aquário para a 
Foz. A apreensão da Casa da Cascata é realizada ao longo do caminho que acompanha o 
riacho, que ora esconde, ora apresenta a casa por entre a vegetação. A partir da ponte 
que liga a casa principal à casa de hóspedes – cujo atravessamento torna o visitante 
mais consciente da extensão, em balanço, que os terraços possuem195 –, a apreensão 
da paisagem altera-se, não sendo possível observar mais a cascata sobre a qual a casa 
se eleva, uma vez que o riacho desaparece por entre as rochas, ouvindo-se apenas o 
som da água a correr sob a casa. O percurso até ao interior requer que o visitante se 
mova ao longo do perímetro do edifício, dado que a entrada se encontra escondida da 
vista inicial. No interior, os espaços convidam a uma redescoberta da paisagem, desta 
vez observada através dos diferentes terraços – que criam espaços abertos, cobertos, 
em sombra ou iluminados, altos ou baixos, mas sempre acompanhados pelos sons da 
cascata, elemento principal que estabeleceu toda a concepção desta obra.196

Os temas mais importantes que ressaltam desta análise, para serem transportados 
para o projecto de arquitectura em concepção, consistem então: na articulação entre 
volumes de naturezas distintas – nomeadamente, a articulação do núcleo vertical com 
as plataformas horizontais; no modo como Frank Lloyd Wright foi capaz de “trazer o 
mundo exterior para o interior da casa e deixar o interior da casa ir para o exterior”197, 
através da construção do edifício a partir de terraços em consola que se cruzam, dando 
origem a situações onde se integram os espaços interiores, em relação contínua com 
a paisagem198; e o modo como o edifício “nasce” do seu terreno, surgindo como uma 
continuidade quase natural do mesmo.
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Fig. 157: O contínuo verde da 
avenida marginal de Leça da 
Palmeira, interrompido apenas 
para conceder o acesso às praias, à 
Piscina de Marés e à Casa de Chá da 
Boa Nova.

Fig. 156: Evolução da proposta, 
com a introdução da continuidade 
do jardim e a integração do edifício 
na paisagem. Fevereiro de 2020.
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199 Frank Lloyd Wright, In the Cause 
of Architecture, in Architectural 
Record, Nº 3, New York: The 
Architectural Record Co., Março de 
1908, p. 157 (Tradução livre)
200 Gonzalo Diaz-Y. Recasens, 
Recurrencia y herencia del patio en 
el movimiento moderno, p. 42-43 
(Tradução livre)
201 Luis Barragán, citado por Antonio 
Riggen, Luis Barragán: Escritos y 
conversaciones, p. 15 (Tradução livre)
202 Justin Henderson, Museum 
architecture, p. 18 (Tradução livre)

4.3.3. A continuidade do jardim da Avenida de Montevideu

“Um edifício deve parecer crescer facilmente a partir do seu lugar e ser modulado de 
forma a harmonizar-se com o seu entorno”, devendo o mesmo consistir num corpo 
“silencioso, substancial e orgânico, tal como [a Natureza] teria sido se tivesse a 

oportunidade [para se desenvolver nesse local]”199

A concepção das plataformas que se dispõem em sentido descendente teve como 
mote para o seu desenvolvimento o acto de imaginar como se apresentaria o território 
marginal antes das intervenções que foram sendo realizadas ao longo dos séculos na 
Avenida de Montevideu. Assim, esteve sempre presente a imagem do que poderia ter 
sido a Foz de uma época remota: um local costeiro formado por uma escarpa vegetal 
contínua que se interligava com as formações graníticas que pontuavam o litoral, 
constantemente atingidas pelas ondas atlânticas e pela nortada forte e fria.

Esta imagem motivou a vontade de não rematar, ou “cortar”, o Jardim da Avenida 
de Montevideu naquele ponto, promovendo-se antes uma leitura ininterrupta do seu 
espaço verde até ao Jardim do Homem do Leme. Assim, as coberturas do novo edifício 
surgem como um pretexto para simular esta continuidade do jardim, permitindo que o 
mesmo se estenda através do terreno do aquário, continuando depois num troço mais 
estreito, que ladeia o passadiço que acompanha a extensão da praia, e culminando, 
por fim, no Jardim do Homem do Leme (Fig. 156). Para reforçar esta continuidade, 
omitiu-se um dos alçados anteriormente presentes em todas as hipóteses de 
implantação – o alçado Norte –, fazendo com que o novo equipamento passasse a 
“nascer”, efectivamente, do jardim, surgindo como uma continuação clara do espaço 
verde, onde apenas o volume da entrada sobressai à cota alta.

Deste modo, a proposta deixou de se apresentar como um edifício “pousado” no 
terreno, passando a desenvolver-se, à semelhança da Piscina de Marés, como uma 
construção adossada ao passeio marginal, organizando-se a uma cota inferior à da 
avenida e tornando-se, consequentemente, imperceptível quando observada à cota 
alta. Os terraços que prolongam o jardim e que cobrem os espaços interiores do Aquário 
são, à semelhança das plataformas da Casa da Cascata, “perfurados e mimetizados com 
(…) a vegetação, (…) adoptando formas que querem ser antes cotas do terreno em vez 
de fachadas.”200 Estas plataformas adquirem, assim, um papel protagonista e central 
na procura por eliminar a fronteira entre a arquitectura e a natureza, dissolvendo as 
barreiras entre aquilo que corresponde ao espaço público e aquilo que corresponde 
aos limites do edifício construído. Ambos os elementos deveriam, assim, coexistir 
como uma única unidade, ambicionando-se, tal como Barragán proclamava, que “as 
casas [ou, neste caso, o edifício público] sejam jardins, e que os jardins sejam casas."201 
O equipamento surge, assim, como uma entidade “escavada” no jardim, numa acção 
com um carácter com algo de arqueológico na sua natureza, que procura abrir o 
edifício “ao céu e ao mar; [fazendo com que] as vistas se tornem parte da arquitectura, 
enquanto que a arquitectura, na forma de uma escultura in situ, se torna parte integral 
da paisagem”202. (Fig. 158)

Neste sentido, o novo espaço público da Avenida de Montevideu – fruto da conjugação 
das forças da memória de um território que, em tempos, consistia apenas numa faixa 
de terreno contínua que se desenvolvia ao longo da linha do mar – assemelha-se, de 

Fig. 158: O Atlas Mental de 
Arquitectura em funcionamento: O 
Museu de Arte Contemporânea de 
Naoshima, de Tadao Ando (2004), 
consiste num conjunto arquitectónico 
que foi esculpido na natureza, com 
os edifícios posicionados ao longo 
do manto verde de um penhasco 
com vista para a praia e para o mar. 
Cerca de metade do volume do 
museu encontra-se enterrado, de 
modo a minimizar a intrusão da nova 
construção na paisagem serena. Por 
esta razão, os espaços expositivos 
dispõem-se à cota inferior, sendo 
iluminados pelos pátios que perfuram 
o espaço verde do penhasco.
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À esquerda, Fig. 159: Vista do ponto 
mais alto do Jardim da Avenida de 
Montevideu, que se apresenta como 
um espaço nivelado e aberto para o 
mar.

À direita, Fig. 160: Vista do mesmo 
jardim, à cota do Passeio Atlântico, 
podendo observar-se o efeito de 
"barreira vegetal" que o mesmo 
cria, sem qualquer acesso à cota da 
avenida.

Fig. 161: As camadas do espaço 
público:

1ª camada: A continuidade do jardim, 
representada pela mancha verde que 
atravessa o edifício e que estabelece 
uma ligação ao Jardim do Homem do 
Leme, dando origem a uma imagem 
unitária e contínua do espaço público.

2ª camada: As plataformas que 
surgem do prolongamento do 
passeio e do jardim, desenvolvendo-
se de forma descendente em 
direcção ao mar, factor que permite 
explorar diferentes acessos verticais, 
como rampas e escadas. Consistindo 
em espaços pavimentados, as 
plataformas possibilitam a formação 
de praças, miradouros e zonas 
de permanência, introduzindo, 
simultaneamente, uma leitura 
predominantemente horizontal à 
proposta, que é apenas contrariada 
pela presença do volume de entrada 
à cota alta, que deve ser desenvolvido 
como um marco visual que anuncia a 
presença de um edifício “escondido” 
na paisagem.

3ª camada: O Passeio Atlântico pré-
existente, que deve ser ajustado à 
nova realidade imposta pelo novo 
equipamento. Este percurso deverá 
proporcionar uma maior variedade 
de espaços de passagem e de 
permanência, bem como garantir 
a ligação entre a cota baixa e toda a 
sua envolvente. Todos estes fluxos 
e movimentações devem articular-
se ordenadamente, prevenindo-se 
a formação de aglomerados que 
impeçam a livre circulação dos 
utentes. Estes espaços podem 
ser gerados através da variação 
de volumes que se cruzam e de 
desfasamentos e articulações que 
introduzem uma maior versatilidade 
no espaço exterior da proposta.
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certo modo, à situação que é possível observar na avenida marginal de Leça da Palmeira 
(Fig. 157) – também da autoria de Álvaro Siza –, no sentido em que existe um longo 
jardim que acompanha quase toda a extensão da avenida. Este jardim interrompe-se, 
por vezes, para dar acesso à Piscina de Marés ou à Casa de Chá da Boa Nova, ou para 
permitir a descida para as praias, mas apresenta uma leitura ininterrupta da área verde 
em toda a sua amplitude, dando origem a um espaço coeso que interliga todos os 
diferentes acontecimentos da marginal.

A extensão do espaço verde sobre a cobertura do edifício estabelece, também, 
uma relação com a área mais a Norte do Jardim da Avenida de Montevideu, que se 
caracteriza pela presença de uma pendente bastante íngreme entre a cota da avenida 
e o Passeio Atlântico (Fig. 160). Neste troço, não existem quaisquer acessos verticais 
entre a avenida e o Passeio Atlântico, surgindo o espaço verde como uma espécie de 
“barreira vegetal” que separa as duas cotas. As plataformas da proposta pretendem 
estabelecer uma analogia com esta parte do jardim, procurando replicar o efeito de 
“muro” que a “barreira vegetal” estabelece no Passeio Atlântico. Assim, a fachada 
poente, aberta para o mar, surge com o mesmo carácter de “muro” que o troço Norte 
do jardim apresenta; um “muro” que constrói, efectivamente, uma barreira visual, mas 
que não apresenta um carácter impositivo, constituindo antes uma transição suave 
entre a escarpa do jardim e a horizontalidade do edifício. O prolongamento deste 
muro para além da área construída permite, ainda, anunciar a presença de um edifício 
que quer pertencer a este sítio, promovendo uma leitura contínua de todo o conjunto 
arquitectónico e da sua envolvente.

Posto isto, a proposta ergue-se do Jardim da Avenida de Montevideu, estende-se 
longitudinalmente e paralelamente ao eixo marginal, e solta-se do terreno no topo 
Sul, rematando o jardim, na área virada ao mar, e promovendo a sua continuidade 
na área adossada à Avenida de Montevideu. Este conceito permitiu, assim, organizar 
algumas prioridades relacionadas com as camadas do espaço público que conformam 
o redesenho deste fragmento da Foz, concedendo um carácter diferente a cada um 
dos níveis de utilização. (Fig. 161)
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Fig. 162: Estudos da articulação 
do novo edifício com o contínuo 
verde. Janeiro a Fevereiro 2020.
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4.4. O desenho da proposta através da definição do espaço público

A implantação do edifício como um prolongamento do jardim sugere a ideia de que 
o mesmo se anula no terreno, pretendendo-se que os seus limites se diluam na 
envolvente, interligando-se o chão com a parede e o horizontal com o vertical, através 
do desenho de um conjunto que evite qualquer obstáculo ou corte brusco que possa 
existir entre a natureza e o construído. Desta forma, o Núcleo Museológico do Mar e 
Aquário Público Dr. Augusto Nobre apresenta-se de um modo quase oculto, surgindo 
como uma sucessão de planos e volumes que não revelam, de início, a sua conformação 
global, mas que convidam à descoberta do seu espaço, sendo assim necessário avançar 
no terreno para conhecer, lentamente, todas as suas facetas, uma vez que o edifício só 
revelará a sua forma completa quando observado desde o mar, ou a partir da distância 
concedida pelos rochedos do Complexo Metamórfico da Foz do Douro.

Uma vez que o percurso pelo complexo arquitectónico apresenta uma grande importância 
na apreensão do edifício, determinou-se que seria premente dar prevalência aos espaços 
percorridos em torno do mesmo, de modo a que fossem estes espaços a dar forma à 
proposta. Deste modo, foi muito importante considerar os diferentes vectores de 
observação utilizados pelos utentes da marginal: Por um lado, a vista estática, pertencente 
aos espaços de terraço, de esplanada e de jardim – espaços de permanência e de “repouso 
contemplativo”203 localizados nos limites do terreno, cujo objectivo principal consiste em 
desviar o olhar para o complexo metamórfico e para o mar. Por outro lado, a vista em 
movimento, que varia conforme o percurso realizado pelo utilizador. Esta vista deve ser 
enriquecida pela passagem por diferentes ambientes e pelo percurso por elementos como 
rampas e escadas, que permitem o encontro de diferentes planos e de paisagens que 
enriquecem a experiência visual e sensorial dos utentes, possibilitando o desenvolvimento 
de “uma rota emocionante através de uma paisagem arquitectónica dinâmica”204.

Para que fossem estes percursos a definir o espaço exterior da proposta, considerou-se 
ser imprescindível basear a sua concepção no conceito da promenade architecturale de Le 
Corbusier, que se mostra como um dispositivo capaz de enriquecer e informar este tema 
que conforma uma das experiências espaciais e sensoriais mais importantes da proposta.

4.4.1. A promenade architecturale de Le Corbusier

“A arquitectura árabe dá-nos uma lição preciosa. Aprecia-se caminhando a pé; é ao 
andar, ao mover-se, que se vê o desenvolvimento da ordem da arquitectura. É um 
princípio contrário ao da arquitectura barroca, que se concebe no papel, em torno de 
um ponto teórico fixo. Prefiro a lição da arquitectura árabe. Nesta casa [Villa Savoye], 
trata-se da questão de uma verdadeira promenade architecturale, oferecendo vistas 

em mudança constante, inesperadas, por vezes surpreendentes.”205

A promenade architecturale consiste num dispositivo criado por Le Corbusier para 
estabelecer uma experiência particular dentro da sua obra, sendo mencionada, 
pela primeira vez, na descrição que o arquitecto faz da Villa Savoye, onde utiliza esta 
expressão em substituição do termo circulação.206 É precisamente o percurso pela Villa 
Savoye que permite compreender a importância que a concepção desta promenade 
desempenha na construção de um espaço atractivo, transformando a obra num objecto 
não estático, que pode apenas ser compreendido através do movimento por entre 

203 Manuel de Solà-Morales considera 
que a paisagem natural da Foz, “a 
extraordinária beleza da matéria e 
forma [das suas] pequenas escarpas 
sucessivas pode ser sobretudo 
apreciada através da visão próxima 
proporcionada pelo passeio ao longo 
da costa e o repouso contemplativo.” 
(Francisco Correia, Passeio Atlântico, 
p. 29)
204 Paul von Naredi-Rainer, Museum 
building: A design manual, p. 34
205  Le Corbusier, citado por Beatriz 
Colomina, Privacy and publicity: 
Modern architecture as mass media, 
p. 6 (Tradução livre)
206 Flora Samuel, Le Corbusier and 
the architectural promenade, 
Basel: Birkhäuser, 2010, p. 9
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Fig. 163: Frames de "L'Architecture 
d'Aujourd'Hui" (1930), de Pierre 
Chenal e Le Corbusier, onde é possível 
observar o percurso efectuado ao 
longo da rampa da Villa Savoye que 
concede acesso à cobertura; e a 
ocupação do terraço na Villa Stein-De 
Monzie.

Fig. 164: O percurso na Piscina de 
Marés, reproduzindo a passagem 
gradual do exterior, para uma 
zona de penumbra que conduz o 
utilizador para as rochas, areal e 
piscinas.
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os seus espaços, sendo o visitante conduzindo por uma sucessão cuidadosamente 
orquestrada de planos e vistas que a transformam numa autêntica máquina sensorial. 
A promenade architecturale de um qualquer edifício deve, então, descrever-se como 
“uma série de vistas coreografadas (…), da forma como um cineasta realiza a montagem 
de um filme”207, devendo o arquitecto orquestrar o enquadramento das experiências 
no espaço e no tempo, tal como um realizador faria no seu próprio filme.

Esta metáfora do arquitecto como cineasta torna-se muito clara na curta-metragem 
L’Architecture d’Aujourd’Hui (1930), realizada por Pierre Chenal, onde se pode observar 
os percursos que os utilizadores realizam em três obras de Le Corbusier. O filme 
mostra apenas o percurso pelos edifícios, sendo que a única apropriação do espaço, à 
excepção do caminhar das personagens, dá-se na cobertura – correspondente ao fim 
da promenade architecturale.208 O filme destaca, assim, a importância da experiência 
do movimento pela obra, omitindo qualquer apropriação doméstica das casas 
exibidas, mas exaltando a sequência de planos, a sucessão de aberturas, as transições 
e as vistas para a paisagem que conformam e que enriquecem o percurso de quem 
utiliza o edifício. O usuário adquire, ao longo desta experiência, o papel de cineasta 
que o arquitecto desempenhou enquanto organizava o espaço, transformando-se 
os seus olhos nas câmaras que captam os enquadramentos pensados pelo autor, 
e transformando-se o seu movimento no elemento gerador da “diversidade no 
espectáculo [que se desenvolve] diante dos [seus] olhos.”209

A construção da obra de arquitectura através da definição de um percurso foi 
também observada, anteriormente, no caso da Piscina de Marés, de Álvaro Siza, 
onde o itinerário de acesso aos vestiários e de saída para as piscinas remete para esta 
ideia cinematográfica de organização de planos e de sequências de passagem, que 
enriquecem a experiência sensorial do visitante:

“Contextualmente, funcionava a variação da luz, obtida com a passagem gradual 
de uma zona no exterior para uma de penumbra que, finalmente, conduzia a um 
último percurso, já ao ar livre. Aqui os olhos dos banhistas eram protegidos da luz 
forte proveniente da praia, graças à presença de muros altos. Chegava-se, então, a 
uma pequena ponte e depois à praia, epílogo do percurso que encontrava, na ideia de 
profundidade e no controlo de luminosidade, os elementos essenciais de definição.”210

O percurso pela obra cria, assim, uma espécie de sinfonia que é apenas compreendida 
no decorrer da experiência da mesma – sinfonia essa que é composta pelo encontro 
do usuário com paredes, janelas, luz e sombra, que compõem uma narrativa espacial 
cativante e surpreendente, que permite ao usuário descobrir todas as particularidades 
do edifício.

É precisamente esta “viagem de descoberta” que se pretende implementar na proposta 
para o Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre – uma 
viagem que seja capaz de afectar sensorial e materialmente o visitante que percorre a 
arquitectura, transformando o percurso de entrada no edifício numa experiência rica 
e variada. Para isto, é necessário explorar todas as escalas de percepção do visitante, 
devendo o arquitecto pensar a promenade architecturale tal como se fosse o ser móvel 
que a iria experienciar na vida real, ao percorrer os diferentes itinerários e ao encarar 
as surpresas arquitectónicas.

207 Beatriz Colomina, Privacy and 
publicity: Modern architecture as 
mass media, p. 312 (Tradução livre)
208 “A promenade culmina na 
cobertura, a conclusão do eixo 
espiritual através do edifício onde, 
em condições climatéricas ideais, 
o leitor é saudado com uma visão 
arrebatadora do sol ou da lua, 
conforme o caso. A simples chegada 
ao espaço da cobertura não é 
suficiente, entrando em jogo mais 
coreografia, particularmente ligada 
ao enquadramento, que maximiza 
a intensidade da experiência.” 
(Flora Samuel, Le Corbusier and the 
architectural promenade, p. 100 
[Tradução livre])
209 Le Corbusier, citado por Beatriz 
Colomina, Privacy and publicity: 
Modern architecture as mass media, 
p. 330 (Tradução livre)
210 Álvaro Siza Vieira, Imaginar a 
Evidência, p. 27
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4.4.2. O percurso que forma espaço

“O espaço só ganha vida quando as pessoas entram nele. Então, o papel importante que 
a arquitectura pode desempenhar, e que o espaço desempenha dentro da arquitectura, 
é o de estimular a interacção entre as pessoas, (…) estimular a interacção dentro de 

cada um.”211

A proposta para o Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre 
foi construída a partir de uma sequência de acontecimentos arquitectónicos que 
estimulam a percepção sensorial dos visitantes, promovendo a sua interacção com o 
espaço, através de um percurso legível, orquestrado por entre os volumes geométricos 
paralelepipédicos que conformam o edifício, que se intersectam e que se prolongam 
num sentido longitudinal e paralelo à avenida marginal, encaminhando o visitante na 
direcção do Passeio Atlântico.212

O primeiro volume do equipamento corresponde à plataforma ajardinada que resulta 
do prolongamento do passeio da Avenida de Montevideu (1 – cota 11.13), que 
permite ao usuário optar por dois caminhos distintos: um caminho lento, conformado 
por um percurso em ziguezague, através de uma rampa e de uma grande escada que 
o conduz até uma praça que surge como o prolongamento do Passeio Atlântico; ou um 
caminho rápido, que o conduz, através de uma escada de tiro localizada no topo Sul 
do complexo arquitectónico, directamente à cota baixa. Esta plataforma, que adquire 
a largura da faixa de jardim que ostenta os metrosíderos, incorpora, no seu interior, o 
programa expositivo e as áreas técnicas do aquário público.

O percurso “lento” realiza-se através de um caminho pavimentado, com início no 
passeio da Avenida de Montevideu. Este caminho vai-se estreitando à medida que se 
aproxima da rampa, sugerindo ao utilizador que o mesmo está a transitar de um espaço 
amplo e aberto para um espaço mais controlado e orquestrado, cujo percurso passa a 
ser sugerido pelo arquitecto. Esta rampa estabelece a ligação entre a plataforma mais 
elevada e a plataforma que se implanta um metro abaixo (na cota 10.13), que surge 
como o prolongamento nivelado do Jardim da Avenida de Montevideu (2). Chegando 
a esta plataforma, o visitante depara-se com novas oportunidades para explorar o 
espaço, podendo: seguir para Norte e usufruir do jardim e do miradouro para o Atlântico; 
seguir para poente e entrar no volume cúbico que acomoda uma das entradas para o 
equipamento cultural; ou seguir para Sul, através de um percurso constituído por lajetas 
de granito sobre a relva, que o conduzem até um miradouro pavimentado.213

A área ajardinada a Norte (3) incentiva a utilização do seu espaço nivelado como área 
de lazer e de repouso, incorporando áreas de sombra sob as árvores pré-existentes214, 
áreas constantemente iluminadas, e áreas de contemplação, que permitem observar 
a paisagem natural envolvente. O seu espaço é ainda pontuado pela presença de um 
pátio, que garante a iluminação natural dos compartimentos que se desenvolvem no 
interior desta plataforma – nomeadamente, os compartimentos da administração e os 
laboratórios.

O cubo de entrada (4), que surge como um volume proeminente, corresponde ao 
único elemento visível a partir da Avenida de Montevideu. Este volume apresenta-se 
como um marco visual; como uma afirmação forte da presença de uma sequência 
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Na página anterior, Fig. 165: Planta 
de coberturas e planta do primeiro 
piso (Cota 10.15). Escala 1:500
Legenda:

1. Plataforma ajardinada que resulta do 
prolongamento do passeio da Avenida de 
Montevideu | 2. Prolongamento nivelado 
do Jardim da Avenida de Montevideu | 
3. Área ajardinada a Norte | 4. Cubo de 
entrada | 5. Miradouro pavimentado | 
6. Ponte | 7. Escadaria central | 8. Pátio 
central | 9. Esplanada | 10. Pérgola | 11. 
Terraço Sul | 12. Área expositiva exterior 
| 13. Escadas de tiro que ladeiam a 
plataforma ajardinada da Avenida de 
Montevideu | 14. Prolongamento do 
passeio marítimo | 15. Acesso à praia do 
Aquário | 16. Passadiço de nível que une o 
Aquário à praia do Homem do Leme

211 Michael Auping, Tadao Ando: 
Conversas com Michael Auping, p. 31
212 A leitura da construção dos espaços 
que se segue pode ser acompanhada 
pelas Fig. 165, 166 e 169. Contudo, 
os desenhos que constam em 
anexo permitem uma observação 
mais clara, e a uma escala maior, 
comparativamente aos desenhos 
presentes neste documento.
213 Importa referir, aqui, que a rampa 
não consiste no único elemento 
que permite aceder à cota deste 
prolongamento do jardim, sendo 
possível descer, simplesmente, as 
escadas que se implantam a eixo com 
a reentrância da entrada no cubo, que 
se encontram integradas na parcela de 
terreno dos metrosíderos.
214 O nivelamento deste jardim 
integra-se nos melhoramentos 
do espaço público envolvente, 
removendo a pendente acentuada 
que o caracteriza, e substituindo-a 
por um espaço de permanência mais 
controlado e confortável. Contudo, 
ao estudar a proposta no lugar, 
com um contacto mais directo com 
o contexto envolvente, foi possível 
verificar que esta medida obrigava a 
transplantar as árvores já existentes 
para a nova zona ajardinada elevada.
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Em cima, Fig. 167: Alçado poente e 
nascente, onde é possível observar o modo 
como o edifício se desenvolve à cota inferior 
da Avenida de Montevideu, sendo que 
apenas o cubo de entrada é visível à cota 
alta, evocando a imagem do submarino que 
emerge da água. Sem escala.
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de espaços que se desenvolvem para baixo da cota da avenida215, erguendo-se quase 
como a torre de comando de um submarino ou de um batiscafo que emerge da 
água, evocando subtilmente o carácter náutico do programa do edifício (Fig. 167). De 
modo a integrar-se de uma forma respeitosa na envolvente – e de modo a incitar a 
curiosidade do utilizador em descobrir os espaços que se desenvolvem à sua volta – o 
cubo apresenta-se como um volume cego, pontuado apenas pela reentrância virada 
à Avenida de Montevideu, que permite a entrada para o seu interior. Esta opacidade 
impede qualquer contacto visual entre o interior e o exterior, instituindo um certo 
carácter de mistério relativamente ao programa que se desenvolve dentro dos seus 
limites. Este carácter de mistério – fortemente presente nos espaços à cota alta – vai-
se dissipando à medida que o utilizador se aproxima do Passeio Atlântico.

A terceira opção de itinerário consiste na continuação natural do percurso pelos espaços 
públicos, conduzindo o visitante até um grande miradouro pavimentado (5) que se 
abre para o mar e para as rochas, e que se apresenta como um espaço de “repouso 
contemplativo” com um carácter bastante distinto do jardim Norte. Este miradouro 
não corresponde, contudo, a um espaço estático, permitindo tanto a permanência dos 
utilizadores no seu espaço, como promovendo a continuação do movimento, através 
de uma ponte (6) que estabelece uma outra conexão com o jardim. O miradouro é 
ainda pontuado pela presença de umas escadas centrais que estabelecem a ligação 
vertical entre a cota alta da plataforma e a cota baixa do Passeio Atlântico. A nível 
programático, a área ajardinada desta zona incorpora, no seu interior, o espaço 
museológico, enquanto que a área pavimentada incorpora a cafetaria/restaurante.

A escadaria central (7), que se apresenta como o elemento de transição de maiores 
dimensões, concede o acesso a um pátio central (8), que conforma um espaço 
acolhedor, de carácter público, mas claramente pertencente ao domínio do edifício. 
Este pátio, enclausurado pelos volumes do equipamento e pela ponte que conecta 
o miradouro ao jardim, revela-se como um elemento de extrema importância, 
correspondendo ao espaço onde o visitante tem, pela primeira vez, uma apreensão 
completa do carácter do edifício, podendo observar, através dos envidraçados das 
fachadas, o desenvolvimento dos espaços interiores. Simultaneamente, o pátio 
estabelece-se como um vestíbulo ao ar livre, funcionando como um núcleo central 
distribuidor do movimento, que permite tanto a entrada, à cota baixa, para o átrio do 
edifício, como a transição para o Passeio Atlântico, a passagem para a esplanada e o 
retorno à Avenida de Montevideu.

Saindo do pátio para o Passeio Atlântico, é possível observar que o alçado poente (Fig. 
169) caracteriza-se pela presença de aberturas, de vãos, de cobertos e recuados que 
procuram criar uma sensação de desafogo no passadiço marítimo, evitando qualquer 
situação de estrangulamento – visual ou físico – que possa existir neste espaço à beira-
mar, e introduzindo alguma diversidade plástica no conjunto arquitectónico.

O recuo da fachada poente acentua-se na plataforma do miradouro pavimentado, de 
forma a que esta área possa receber, à cota baixa, a esplanada (9) – espaço muito 
procurado na zona marginal, tanto no Verão, como no Inverno. Contrariamente ao 
que se verifica actualmente, a esplanada encontra-se aqui delimitada por um muro 
baixo que pode ser utilizado como banco, inserindo-se numa área exterior à zona 
de circulação, por forma a evitar qualquer conflito de movimentações, ou qualquer 
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Na página anterior, Fig. 166: Planta 
do rés-do-chão (Cota 5.20) e da 
galeria de alimentação dos peixes 
(Cota 8.35). Escala 1:500. Para a 
legenda dos espaços interiores, 
consultar os desenhos D4 a D6.
Legenda:

1. Plataforma ajardinada que resulta do 
prolongamento do passeio da Avenida de 
Montevideu | 2. Prolongamento nivelado 
do Jardim da Avenida de Montevideu | 
3. Área ajardinada a Norte | 4. Cubo de 
entrada | 5. Miradouro pavimentado | 
6. Ponte | 7. Escadaria central | 8. Pátio 
central | 9. Esplanada | 10. Pérgola | 11. 
Terraço Sul | 12. Área expositiva exterior 
| 13. Escadas de tiro que ladeiam a 
plataforma ajardinada da Avenida de 
Montevideu | 14. Prolongamento do 
passeio marítimo | 15. Acesso à praia do 
Aquário | 16. Passadiço de nível que une o 
Aquário à praia do Homem do Leme

Fig. 168: Maquete da proposta. Em 
cima, vista do mar; em baixo, vista 
da Avenida de Montevideu.

215  A escolha de uma forma cúbica 
não foi o resultado de um processo 
aleatório, mas sim de uma vontade 
de enfatizar este carácter de marco 
visual chamativo que o cubo quer ter. 
O facto de o quadrado ser “a forma 
geométrica mais fundamental”, 
“que não é encontrada na natureza” 
e que resulta de uma construção 
“concebida pelo homem” (Michael 
Auping, Tadao Ando: Conversas com 
Michael Auping, p. 49), pretende criar 
um contraste entre as plataformas, 
que mimetizam a natureza, e o cubo, 
que emerge dessas formas como algo 
que se quer destacar.
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estreitamento do passadiço. Localizando-se numa zona com vista privilegiada para a 
paisagem natural, a esplanada apresenta espaços de sombra e espaços com incidência 
de luz directa, podendo ser acedida a partir do pátio, do Passeio Marítimo, ou da 
escada de tiro que estabelece a ligação directa com a Avenida de Montevideu.

O recuado da esplanada termina numa área coberta, mas vazada, que é acedida por 
via de um pequeno lanço de escadas que concede o acesso ao terraço Sul (11 – cota 
6.17). O espaço é coberto por uma pérgola (10), que permite que o atravessamento 
entre as duas áreas – Passeio Atlântico e terraço – seja realizado através de uma área 
em semipenumbra que se individualiza formalmente do conjunto. O percurso por 
entre o espaço iluminado da esplanada; o espaço em penumbra da pérgola; e de novo, 
o espaço iluminado do terraço Sul, estabelece mais uma analogia com o percurso da 
Piscina de Marés, cujo itinerário também se desenvolve através de um pátio aberto e 
iluminado, que conduz até uma passagem coberta e em sombra, que se abre sobre a 
paisagem. Esta sequência de luz-sombra-luz pretende introduzir mais uma “surpresa 
arquitectónica” no conjunto edificado, não anunciando ao visitante a presença óbvia 
do terraço, mas sugerindo antes a existência de uma área de interesse para lá do 
espaço coberto – anunciada através da mancha de luz que se observa por entre as 
paredes.216

O terraço Sul (11) – de carácter público – constitui ainda uma parte integrante do 
complexo museológico, possibilitando a interligação entre os espaços interiores e os 
espaços exteriores, e permitindo o prolongamento da área expositiva para o espaço 
externo (12), podendo albergar exibições de carácter gratuito que sejam capazes de 
incentivar à visita do aquário e museu.

A partir do terraço, é possível optar, novamente, por dois percursos. O primeiro 
percurso consiste nas escadas de tiro que ladeiam a plataforma ajardinada da 
Avenida de Montevideu (13), que permitem o retorno ao ponto de partida do percurso 
exposto neste subcapítulo – tendo-se concretizado, neste local, a extensão completa 
da promenade architecturale exterior que se refere ao edifício do novo aquário. Estas 
escadas – que apresentam, à semelhança da pérgola da plataforma Sul, um jogo de 
luz e sombra que enriquece o percurso do visitante –, surgem como o acesso vertical 
que estabelece uma relação de maior afinidade com os acessos verticais dos restantes 
“acontecimentos” da avenida marginal217, surgindo como um elemento claro e directo, 
que procura apenas vencer a diferença de cotas entre dois pontos.

O segundo percurso implica voltar a sair do terraço inferior, através das escadas que 
se implantam imediatamente em frente às escadas de tiro. Este lanço encontra-se 
alinhado pela reentrância que permite a comunicação entre o interior da área dos 
aquários e o exterior (12), garantindo, assim, uma leitura e uma sectorização mais 
clara das funções deste espaço externo. A partir deste ponto, o utilizador dirige-se em 
direcção ao mar, onde um prolongamento do passeio marítimo (14), emoldurado 
por um banco e pairando sobre as rochas (permitindo, assim, a permeabilidade visual 
do complexo metamórfico), acomoda um novo espaço de observação da paisagem. 
Afastando-se deste miradouro, o visitante é reencaminhado na direcção da avenida 
marginal, podendo optar por descer para o areal da Praia do Aquário ou continuar o 
seu percurso até à praia do Homem do Leme.
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Na página anterior, Fig. 169: Alçados 
poente, nascente, Sul e Norte. 
Escala 1:500

Fig. 170: O topo Sul. Maquete da 
proposta.

216 A construção de sensações 
através dos jogos de luz é um tema 
bastante recorrente nos planos do 
topo Sul da proposta. Le Corbusier 
referia-se, de uma forma bastante 
expressiva, às possibilidades 
sensoriais da luz, escrevendo, sobre 
a Casa del Noce, em Pompeia: “À 
nossa disposição estão paredes 
rectas; um chão que se prolonga, vãos 
que são passagens para o Homem 
ou para a luz: portas e janelas. Estes 
vãos iluminam ou escurecem: criam 
alegria ou tristeza. As paredes cintilam 
com a luz, ou estão em penumbra ou 
à sombra: causam alegria, serenidade 
ou tristeza. A sua sinfonia está 
preparada.” (Le Corbusier, Toward an 
architecture, London: Frances Lincoln, 
2008, p. 219-220 [Tradução livre])
217 Refere-se, neste ponto, as 
escadas e rampas que acompanham 
a Praia de Gondarém, a Pérgola da 
Foz e a Esplanada do Molhe, que se 
caracterizam como acessos verticais 
directos, sem qualquer retórica 
ou desdobramentos pelo espaço 
envolvente.
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Planta de implantação

Reestruturação do espaço público entre o Aquário e o Jardim do Homem do Leme Escala 1:500

Alçado poente

Planta de implantação

Fig. 171: As escadas que possibilitam 
o acesso à Praia do Homem do 
Leme.

Fig. 172: A descida junto da Avenida 
de Montevideu. É preciso descer 
uma rampa, para depois voltar a 
subir ligeiramente numa outra - 
situada a uma cota mais baixa - para 
poder aceder ao passadiço que 
liga ao Aquário, o que resulta num 
percurso pouco prático.

Fig. 173: Vista do Google Earth 
sobre o acesso que efectua a ligação 
entre a Praia do Homem do Leme e 
a Avenida de Montevideu. É possível 
reparar na falta de homogeneidade 
entre a escolha dos materiais, e a 
aparente falta de relação existente 
entre o passadiço do Passeio 
Atlântico e as rampas.

Fig. 174: A reestruturação do 
caminho que ladeia a Praia do 
Aquário. Sem escala.
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O acesso à Praia do Aquário (15) é efectuado por via de um conjunto de escadas que 
se integram na paisagem existente de uma forma subtil, deixando-se serem perfuradas 
pelos rochedos de maiores dimensões que pontuam o areal.218 Já a ligação à zona 
do Homem do Leme requereu uma intervenção de maior porte, consistindo na 
reestruturação da faixa que ladeia o muro que separa a Avenida de Montevideu da praia 
(Fig. 174). Nesta proposta, o passadiço metálico projectado pelo arquitecto Manuel de 
Solà-Morales cessa de existir, dando lugar a um passadiço de nível (16 – cota 5.18) 
que garante um maior conforto de circulação e um acesso mais universal às praias do 
Homem do Leme e do Aquário.219 Este passadiço encontra-se ladeado por uma faixa 
vegetal que se estende desde o novo edifício até ao Jardim do Homem do Leme, que 
procura replicar, igualmente, a imagem da “parede verde” do Jardim da Avenida de 
Montevideu, proporcionando uma leitura ininterrupta do mesmo. A presença deste 
passadiço obrigaria ainda à reestruturação da rampa da Praia do Homem do Leme (Fig. 
172), passando este acesso a apresentar uma transição mais suave para a cota baixa, 
através da extensão do seu comprimento. Para além das melhorias nas facilidades de 
acesso, uma intervenção neste espaço proporcionaria uma maior homogeneidade 
na escolha dos materiais de revestimento – actualmente correspondentes a uma 
miscelânea de áreas em cimento ou asfalto, distribuídas quase que aleatoriamente ao 
longo do percurso – procurando tornar, assim, a zona do Aquário da Foz mais atractiva 
e acessível.

O topo Sul da proposta surge, então, como um jogo de volumes que procura desconstruir 
a opacidade e a densidade do edificado, evitando a existência de empenas ou de 
muros que fechem a sua presença à envolvente, e promovendo o funcionamento 
do seu espaço como uma rótula, que interliga a Avenida de Montevideu ao Passeio 
Atlântico, ao passadiço do Homem do Leme, ao complexo metamórfico, e ao areal da 
Praia do Aquário. A implantação de volumes desfasados, de espaços de intersecção 
e de avanços e recuos ajuda ainda a criar uma maior sensação de dinâmica e de 
movimento, tornando este alçado mais interessante, e aliciando o visitante a explorar 
todas as ambiências e espacialidades que o mesmo cria. 

Finda a descrição da promenade architecturale exterior do Núcleo Museológico do 
Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre, pode constatar-se que a conformação do 
espaço público do novo equipamento resultou da ideia de que “é o movimento que 
domina a concepção [do espaço]”, sendo os visitantes “conduzidos pelos elementos 
(rampas, muros, coberturas e aberturas) que definem os espaços em sequência.”220 
Esta sequência proporciona um acesso ao complexo que se efectua através de uma 
transição gradual, que permite ao visitante a apreensão lenta de todas as suas 
qualidades espaciais, desenhando-se cada lugar por relação com o movimento e com 
as vivências previstas para o seu espaço.

“O que se deve fazer em cada caso é examinar as diferentes actividades que se devem 
realizar no edifício, absorvendo-se e «vivendo», quase na primeira pessoa, as várias 
figuras que tenham de se mover nos espaços a projectar, até que as qualidades 

necessárias sejam claras e o espaço óptimo para cada actividade”.221

218 A materialidade do granito que 
conforma estas escadas permite 
salientar esta integração subtil na 
paisagem, uma vez que este material 
se confunde com os rochedos pré-
existentes, encontrando-se a sua 
presença camuflada na envolvente.
219 Esta melhoria de acessibilidades, 
aliada a uma limpeza do areal do 
Aquário, seria capaz de revitalizar 
uma praia que não costuma ser 
a primeira opção dos banhistas, 
criando assim uma área de 
permanência de interesse renovado.
220 Michel Toussaint, Maria Melo, 
Piscina na praia de Leça, p. 32
221 Ludovico Quaroni, Proyectar 
un Edificio: Ocho Lecciones de 
Arquitectura, p. 54 (Tradução livre)
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Fig. 175: Estudos da articulação da 
ponte com os restantes volumes. 
Abril a Maio de 2020.

Fig. 176: A aproximação ao pátio, 
local onde o edifício revela o seu 
interior, pela primeira vez, ao 
visitante.
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4.4.3. A ponte, o cubo e o pátio

“O pátio não é apenas um elemento totalmente principal na história da arquitectura, 
desde a antiguidade até à idade moderna, como todos sabemos; é também a base 
de um verdadeiro sistema de composição, o suporte de um modo de projectar tão 

universal como variado.”222

O pátio central do Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre 
corresponde a uma parte bastante relevante do percurso da promenade architecturale, 
tendo sido concebido com o objectivo de fazer o visitante parar e pensar. Para além 
de gerar uma área desafogada onde os utilizadores podem abrandar o ritmo do seu 
percurso – parando para observar o edifício que finalmente se revela aos seus olhos, 
ou para simplesmente contemplar a paisagem marítima –, o pátio corresponde a um 
espaço exterior que se desenvolve como se fosse um vestíbulo de entrada do aquário 
público, “uma sala interior à qual se tinha suprimido a cobertura.”223 Este alargamento 
do espaço público permite ainda dar resposta a uma série de problemas que poderiam 
surgir na utilização do passeio marítimo, cessando o conflito entre o cruzamento 
do movimento rápido dos utilizadores do Passeio Atlântico e o movimento lento do 
visitante do aquário; e evitando o cruzamento entre os utentes que se encontram 
no processo de entrada e saída do edifício, e aqueles que estão simplesmente de 
passagem. Desta forma, o pátio foi concebido como um espaço apaziguador, que 
restringe a formação de filas e separa os diferentes modos de circulação, permitindo, 
simultaneamente, a definição de um espaço de repouso, de convívio e até de ensino, 
sendo possível utilizar a sua escadaria central como um auditório ao ar livre.224 O pátio 
ganha, assim, um carácter que o aproxima da natureza das praças públicas, agindo 
como um espaço onde as pessoas se podem reunir e confraternizar, bem como aceder 
ao novo equipamento cultural.

Para além de se apresentar como uma solução propícia a manifestações de carácter 
colectivo e social, o pátio desempenha um importante papel a nível formal e funcional, 
estabelecendo-se como um sistema de composição que permite estruturar a forma 
total do edifício. O pátio desenvolve-se, então, como o ligante que articula as diferentes 
plataformas e volumes, fazendo com que o edifício não seja lido como um conjunto de 
partes distintas, mas sim como um todo interligado por este espaço exterior. Assim, tal 
como um claustro une a igreja ao refeitório, à sala do capítulo e ao dormitório, o pátio 
do aquário une a cafetaria à esplanada, à escadaria, e ao cubo de entrada, ordenando 
e unificando todos os diferentes volumes num único conjunto coeso e singular.

“No planeamento urbano, a conexão é muito importante para mim. Não a passagem, 
não o ir de um lugar para o outro, mas simplesmente lugares, áreas que são tratadas 
como acontecimentos no plano e que dão uma sensação de ligar uma coisa à outra, um 

sentimento de pertencer tudo à cidade. Uma praça pode fazer isto.”225

A leitura unificada do conjunto arquitectónico é reforçada pela presença da ponte, 
que se apresenta como o quarto alçado do pátio. Desta forma, apesar do pátio ser 
definido, inicialmente, por um conjunto de espaços que se organizam em forma de C – 
correspondentes ao cubo de entrada, ao museu e à escadaria central e restaurante –, 
a ponte permite “fechar”, formalmente, o lado que se encontra aberto para o passeio 
marítimo e para a paisagem. Apesar deste “fecho”, o pátio continua a apresentar-

222 Antón Capitel, La arquitectura del 
patio, Barcelona: Gustavo Gili, 2005, 
p. 6 (Tradução livre) Recuando até à 
Antiguidade clássica, o pátio tem-se 
desenvolvido como um lugar ao ar 
livre, privado, que permite abrir o 
edifício ao exterior sem que nada nem 
ninguém possam aceder a ele mesmo. 
Por esta razão, o pátio consiste num 
elemento que se adapta a uma 
enorme variedade de edifícios, desde 
as casas-pátio gregas e romanas, aos 
hospitais e palácios renascentistas, 
entre outros, desempenhando um 
papel fulcral na organização do 
programa e na disposição dos espaços, 
sendo frequentemente empregue 
como um “modo claro e eficaz de dar 
luz, ventilação e uma certa ordem [às 
suas geometrias]” (Capitel, p. 153). 
A partir do Movimento Moderno, 
o pátio deixa de desempenhar o 
papel de organizador de acordo com 
o sistema claustral clássico, onde os 
compartimentos se conformavam 
em torno do seu perímetro. Os pátios 
voltam, neste momento, “a ganhar um 
sentido de lugar, desvinculados das 
formas e dos significados históricos, 
recorrendo a situações mais primitivas 
que continham o gérmen de formas 
novas e evocadoras” (Diaz-Y. Recasens, 
p. 71), passando, assim, a permitir uma 
maior variedade plástica e funcional.
223 Antón Capitel, La arquitectura 
del patio, p. 173 (Tradução livre)
224 A dimensão que as escadas centrais 
apresentam permite que as mesmas 
possam ser utilizadas para além da 
sua função inicial. Assim, a escadaria 
pode ser utilizada, por exemplo, 
como um “auditório” ao ar livre, onde 
os alunos em visitas de estudo se 
podem sentar e ouvir uma explicação 
prévia à entrada do aquário público. 
Em situações de visitas orientadas 
ao Complexo Metamórfico da Foz do 
Douro (visitas estas que podem ser, 
inclusive, promovidas pelo aquário), 
as escadas podem servir, igualmente, 
como espaço para uma palestra. 
Fora destas situações, a sua presença 
permite o descanso (através da 
utilização dos degraus como bancos), 
não desempenhando apenas o papel 
de um elemento de transição de 
cotas, mas promovendo o usufruto 
dos espaços exteriores da proposta.
225 Louis Kahn, citado por Robert C. 
Twombly (ed.), Louis Kahn: Essential 
texts, p. 120-121 (Tradução livre)
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Fig. 177: O enquadramento criado 
pela ponte e pela parede portante, 
na passagem entre o pátio e a 
esplanada.

Fig. 179: Fotomontagem que ilustra 
o enquadramento da paisagem 
provocado pela ponte.

Fig. 178: Vista da passagem para o 
pátio e para a esplanada, a partir 
do Passeio Atlântico.
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se como um espaço extraordinariamente aberto para a envolvente, com a vista das 
rochas e do mar a surgir enquadrada por uma moldura arquitectónica (Fig. 179), que 
direcciona o olhar dos visitantes para o exterior do edifício, de modo a que estes 
nunca percam de vista o contexto natural tão rico que os envolve. A integração deste 
elemento requereu também o desenho de um desfasamento de planos, uma vez que 
a ponte se desenvolve como um prolongamento da fachada poente do jardim Norte, 
estabelecendo a ligação com a plataforma do miradouro pavimentado, que se encontra 
recuada relativamente aos limites do passadiço. Desta forma, foi colocada uma parede 
portante no ponto de viragem da ponte, que tem como principais funções: reforçar a 
leitura do pátio – enquadrando, com maior vigor, a entrada principal do edifício à cota 
baixa; e marcar, visualmente, a passagem do pátio para a esplanada, produzindo uma 
impressão quase que cinematográfica no atravessamento de um pórtico que interliga 
duas áreas com atmosferas bastante distintas, enquadrando a vista das acções que se 
desenrolam em cada um dos espaços, como se se tratasse, novamente, de um plano 
determinado pelo arquitecto-cineasta. (Fig. 177)

A colocação de uma árvore com 10,5 metros de altura no interior do pátio foi também 
muito importante, na medida em que a sua presença permitiu marcar visualmente o 
espaço, através da amplificação da transparência entre o passadiço marítimo e o pátio 
central, o que permitiu evitar, simultaneamente, que a ponte criasse qualquer barreira 
física ou visual. A árvore surge plantada num canteiro de gravilha situado à mesma 
cota do pavimento do pátio, sendo que, dentro dos seus limites, brotam os resquícios 
de rochas que poderão ainda existir por baixo da cota da actual Estação de Zoologia 
Marítima.226

Dentro do pátio, o visitante encontra-se, de certo modo, fechado no universo próprio 
do aquário, delimitado por muros, envidraçados, panos de parede cegos, escadas 
e pontes; mas ao mesmo tempo, o som da rebentação das ondas e a vista que se 
encontra enquadrada pela ponte concedem uma percepção completa de que o 
mesmo ainda se encontra no espaço marginal. O pátio procura oferecer, deste modo, 
uma espacialidade variada e muito própria, que permite responder a necessidades 
funcionais do edifício, mas que também se estabelece como um lugar de usufruto e 
de reunião dos utilizadores da marginal, desenhando-se como um dos elementos de 
maior importância da promenade architecturale.227

“Os nossos edifícios também investigam o potencial dos espaços contidos na massa 
exterior do programa construído – pátios, terraços, colunatas: espaços que estendem 
o potencial do edifício, espaços que formam uma relação entre o interior e o exterior. 
Este processo envolve não só a manipulação do espaço exterior, localizando o edifício, 
como também fornece a condição onde o espaço interior pode ser estendido através 
de uma abertura para um exterior controlado, introduzindo um outro elemento na 

manipulação do espaço.”228

226 Recorde-se que, actualmente, 
o pavimento do espaço exterior 
da Estação de Zoologia Marítima 
implanta-se a uma cota mais elevada 
do que a do Passeio Atlântico.
227 Este duplo carácter do pátio 
– funcional e recreativo –, aliado 
às condições estabelecidas pela 
promenade architecturale – como 
a apreensão do interior do edifício, 
o enquadramento da paisagem, e a 
presença de sensações auditivas –, 
pretende elevar o espaço do pátio a 
um lugar privilegiado da marginal da 
cidade, como uma área de repouso 
e de lazer de eleição, capaz de 
surpreender constantemente o seu 
utilizador. “Criar espaço e tempo 
para todos os tipos de actividades é 
a tendência vulgar do Homem que 
trabalha. Criar espaço e tempo para 
«encantar e deixar-se encantar» é 
a tendência do Homem refinado.” 
(Luis Barragán, citado por Antonio 
Riggen, Luis Barragán: Escritos y 
conversaciones, p. 27 [Tradução livre])
228 David Chipperfield, Theoretical 
Practice, p. 50 (Tradução livre)

Fig. 180: A presença da árvore como 
elemento que exalta a transparência 
da ponte.
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Fig. 181: Estudos relativos aos 
contrastes entre o topo Norte e o 
topo Sul. Março a Maio de 2020.
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4.4.4. Os contrastes e o trabalho com os opostos

Um outro dispositivo que teve um peso considerável na elaboração do projecto de 
arquitectura, na definição da implantação e no desenho da promenade architecturale 
consistiu no trabalho com os opostos e no enaltecimento dos contrastes da proposta, 
de modo a introduzir um maior dinamismo no conjunto, e de forma a validar e 
fortalecer certas ideias de projecto.

“De facto, após um estudo prolongado, o plano parece ser tanto um meio para 
estabelecer pares de opostos, como para ordenar funções: desencadear tensões entre 
a parte e o todo, centro e periferia, simetria e desordem, figura e chão, o aditivo e o 

subtractivo, etc.”229

O estudo de situações onde se explora a oposição entre a regularidade e a confusão 
calculada; onde se define o confronto entre os espaços interiores e os exteriores; 
e onde se trabalha o contraste entre espaços de luz e espaços de sombra permite 
criar pólos de tensão que introduzem uma maior qualidade à vivência do espaço, 
densificando-o e enaltecendo os elementos mais significativos que ordenaram a sua 
concepção.

O contraste mais explícito da proposta em desenvolvimento corresponde à dualidade 
entre o carácter orgânico da envolvente e a geometria dos volumes que introduzem uma 
nova horizontalidade à escarpa ajardinada – volumes esses que definem uma fronteira 
construída que estabelece uma polaridade entre o natural e o artificial. Assim, o betão 
das paredes opõe-se às rochas que circundam o terreno costeiro, e a geometria dos 
volumes paralelepipédicos opõe-se à faixa verde que conforma o jardim, pretendendo 
conceder alguma ordem ao espaço natural ali existente, sem substituir a condição 
paisagística precedente, mas redesenhando-a através da geometria introduzida 
pelo novo edifício, fixando-o como uma imagem evidentemente pertencente à área 
marginal.230

O desenvolvimento do contexto envolvente como uma extensão do jardim permitiu a 
definição de uma simultânea negação e afirmação dos volumes: negação, na dissolução 
dos limites entre o construído e o jardim no topo Norte, onde o edifício se desenvolve 
de um modo discreto e quase não anunciado; e afirmação na presença de um limite 
claro e visível nos volumes do topo Sul, onde a fronteira entre o construído e o espaço 
público se anuncia com vigor, rompendo com a continuidade anteriormente presente. 
Associam-se, desta forma, duas naturezas nos limites da proposta: do lado Norte, algo 
“pesado” que nasce do terreno e se prolonga discretamente; e do lado Sul, algo mais 
“leve”, que se solta do chão, apresentando-se como um corte na horizontalidade da 
proposta.231

O topo Sul, sendo mais complexo do que o topo Norte, incentiva a um desenho que 
permita que o mesmo se afirme com maior exuberância e simplicidade, sem a carga 
excessiva de elementos que o conformam actualmente. De modo a libertá-lo da relação 
íntima com o terreno que a parte Norte estabelece, trabalhou-se a força plástica deste 
topo de uma forma mais cuidada, de modo a que o edifício se tornasse mais delgado, 
tanto no sentido transversal, como no sentido longitudinal. Longitudinalmente, a 
densidade que se concentra no topo Norte, onde o edifício “mergulha” no terreno, é 

229 Louis Kahn, citado por Michael 
Merrill, Louis Kahn: Drawing to find 
out: The Dominican Motherhouse 
and the patient search for 
architecture, p. 8 (Tradução livre)
230 A intervenção no espaço natural 
existente não pretendeu violentar 
ou destruir a paisagem, mas sim 
readaptá-la. “Ajuda-se [a natureza], 
direcciona-se para novos caminhos. 
Deixa-se a beleza selvagem das 
rochas, das plantas, aumenta-se essa 
beleza através dos contrastes, por 
interrupções de grandes planícies de 
prado e gigantescos muros simples. 
Procura-se a coordenação da mão de 
obra humana com aquele panorama 
cósmico, num sentido livre, mas 
pleno de espírito profundo. (…) 
Harmonia absoluta entre a natureza 
e o espírito humano”. (Luis Barragán, 
citado por Antonio Riggen, Luis 
Barragán: Escritos y conversaciones, 
p. 195 [Tradução livre])
231 Pretende-se, ainda, que esta 
leveza não seja exclusiva dos 
volumes referentes ao edifício, 
fazendo-se com que a mesma “salte” 
para fora do topo Sul, contaminando, 
de igual forma, o novo passadiço que 
se desenvolve como um passeio 
marítimo aberto e suspenso sobre 
as rochas, permitindo a visibilidade 
e a conservação destes elementos 
naturais.



156 | Entre a cidade, o jardim e o mar: Reflexões sobre o processo de projecto de um Aquário Público para a Foz

Fig. 184: Escadas de tiro do 
topo Sul, com os rasgos que 
acompanham a subida dos 
primeiros degraus. Para as escadas 
do topo Sul foram tidas como 
principais referências as escadas 
da Casa Efraín González Luna, que 
se anunciam, através dos degraus 
salientes e do jogo de luz e sombra, 
para depois desaparecerem por 
entre os muros. Este jogo de luz 
influenciou, também, o desenho 
da pérgola.

Os efeitos de sombra e luz 
produzidos pelas “ranhuras” do 
muro das escadas tiveram também 
alguma influência da Casa Koshino, 
de Tadao Ando, cujos rasgos 
provocam uma ambiência bastante 
especial no corredor que ladeia a 
parede perfurada

Fig. 182: Casa Koshino, Tadao Ando 
(1980-1984). Kobe, Japão.

Fig. 183: Casa Efraín González 
Luna, Luis Barragán (1929-1930). 
Guadalajara, México.
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232 Michel Toussaint, Maria Melo, 
Piscina na praia de Leça, p. 56

233 Flora Samuel, Le Corbusier and 
the architectural promenade, p. 32 
(Tradução livre)

dissolvida à medida que este se desenvolve paralelamente à Avenida de Montevideu, 
até se soltar efectivamente do terreno no topo Sul, desvinculando-se da superfície 
horizontal. Transversalmente, a densidade que se concentra junto da Avenida de 
Montevideu – onde o complexo arquitectónico volta a integrar-se no espaço público 
pré-existente, replicando a sensação de “peso” do topo Norte – é dissolvida no alçado 
poente, que se abre para o mar e que estabelece uma permeabilidade entre os cheios 
e vazios da proposta, incentivando à entrada dos visitantes nos seus espaços.

Para que os volumes do topo Sul exibissem um corte assertivo com a horizontalidade 
da proposta, foi necessário desenvolver uma oposição plástica efectivamente 
contrastante na parte Sul. Assim, as escadas que estabelecem a ligação entre a Avenida 
de Montevideu e o Passeio Atlântico definiram-se como escadas de tiro perpendiculares 
às plataformas, sendo a descida acompanhada por um muro com cota idêntica à da 
plataforma mais elevada. Para evitar que este muro constituísse uma barreira visual 
demasiado pesada à cota do passadiço, optou-se por perfurar parte do mesmo com 
vãos estreitos, que acompanham a subida dos primeiros degraus. Estes “rasgos”, para 
além de quebrarem com qualquer sensação claustrofóbica que possa existir durante 
a utilização das escadas, permitem introduzir um maior interesse plástico nesta 
passagem, dando origem a um jogo de luz e sombras que pode ser observado tanto 
à cota baixa como à cota alta. O muro que acompanha estas escadas prolonga-se, 
depois, pelo parapeito do terraço inferior, reforçando a leitura da transversalidade e a 
sensação de corte que se pretende que exista nesta zona. A articulação deste terraço 
com a horizontalidade predominante resolve-se no pequeno lanço de escadas que 
permite aceder à esplanada, localizado sob a pérgola e ocultado pelo alçado poente, 
realçando-se, assim, a intenção de fazer prevalecer a sensação de corte neste lado do 
edifício.

À semelhança do muro das escadas de tiro, a pérgola estabelece também uma nova 
ambiência no terraço inferior, através do desenvolvimento de jogos de luz e sombra 
que variam ao longo do dia, tornando esta passagem mais atractiva e convidativa. 
Assim, quando o utente se dirige para a pérgola, entra num espaço de penumbra 
circundado por muros opacos e pontuado por feixes de luz, sendo que esse espaço 
permite, na aproximação da esplanada, uma libertação repentina sobre a paisagem. 
A entrada de luz controlada pela pérgola impele, assim, o utilizador a descobrir este 
espaço de penumbra, onde a luz é “tratada como mais um objecto, mais uma forma 
que ocupa espaço.”232 Deste modo, pode constatar-se que os locais de transição do 
patamar Sul procuram quase como que desmaterializar-se, permitindo uma interacção 
mais forte entre os elementos naturais – como a luz e a paisagem –, e a geometria que 
os conforma.

“Para Le Corbusier, a luz servia uma série de importantes propósitos práticos, sensoriais 
e simbólicos, a sua coreografia sujeita a um refinamento infinito. «A chave é a luz, e a 
luz ilumina as formas e as formas têm um poder emocional.» Durante a experiência da 
promenade, o leitor experimenta sequências altamente esculpidas de luz e escuridão. 
«Observe-se o jogo de sombras, aprenda-se o jogo… Sombras precisas, bem definidas 
ou que se dissolvem. (…) Sombras projectadas, precisamente delineadas, mas que 

arabescos e atritos encantadores. Contraponto e fuga. Óptima música.»”233
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Fig. 185: A entrada para a pérgola, 
elemento opaco, mas perfurado 
por feixes de luz que incitam à sua 
descoberta.

Fig. 186: Os efeitos de luz e sombra 
provocados pela pérgola. Ao fundo, 
a reentrância da sala multiusos e as 
escadas de tiro.
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Os contrastes foram ainda explorados na organização dos volumes da proposta, 
através do jogo de cheios e vazios que permite articular os espaços exteriores públicos 
com os volumes edificados. Foi no confronto entre o pátio central e o “cubo” que se 
procurou amplificar a dualidade entre o “cheio” e o “vazio”, sendo a massa sólida do 
“cubo” – conformada por um desenho denso e definido – apresentada em contraste 
com a leveza do vazio – ou do espaço negativo –, do pátio. Esta dualidade permite 
enfatizar, visualmente, este núcleo da proposta, atraindo a atenção dos utentes para 
este importante espaço público que surge por entre a massa de plataformas contínuas.

O “cubo” estabelece, também, a presença de um elemento vertical que se opõe à 
horizontalidade das plataformas, desempenhando um importante papel na apreensão 
da presença de um equipamento que se desdobra para baixo da cota da Avenida de 
Montevideu. Este elemento protuberante é, então, muito importante do ponto de vista 
formal, uma vez que a sua presença permite estabelecer um marco visual na paisagem, 
que permite identificar a existência do objecto arquitectónico. Assim, o “cubo” é visto, 
inicialmente, ao longe, como um simples volume que cativa a atenção dos visitantes 
e os impele à aproximação, e só posteriormente é que é observado numa situação de 
maior proximidade, onde os utentes já podem observar o conjunto arquitectónico em 
toda a sua extensão. O “cubo” pode também criar uma sensação de surpresa quando 
observado a partir do passeio da Avenida de Montevideu, surgindo de repente, por 
detrás de um muro alto ou de um conjunto de vegetação densa. Esta sensação de 
surpresa, com o confronto repentino com o objecto, pode ser especialmente sentida 
pelos utilizadores que se deslocam até ao aquário a partir do Castelo do Queijo, que 
observam, primeiro, o cubo ocultado pela mancha densa dos metrosíderos. Só após 
uma aproximação ao terreno do edifício, é que o mesmo se revela como um volume 
que se destaca das plataformas que são perceptíveis apenas numa situação de maior 
proximidade. Já os utentes que chegam do lado Sul, a partir da avenida e do passadiço, 
têm uma experiência bastante distinta, observando primeiro a sequência de planos 
do topo Sul do edifício, que anunciam imediatamente a presença de um programa 
construído à cota inferior da avenida.

Fig. 187: O topo Sul, visto a partir 
da Avenida de Montevideu.
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234 Ludovico Quaroni, Proyectar 
un Edificio: Ocho Lecciones de 
Arquitectura, p. 67 (Tradução livre)
235 Paul von Naredi-Rainer, Museum 
building: A design manual, p. 34 
(Tradução livre)

4.5. A experiência do espaço interior

Apesar da organização do presente documento apresentar a proposta a partir de 
um percurso que conduz do exterior até ao interior do edifício, é importante ter 
presente o facto de que o projecto de arquitectura foi concebido através de um 
diálogo constante entre estas duas entidades, a partir de situações em que o contexto 
exterior condicionava certas características do interior, e com o interior a informar o 
exterior das necessidades que os seus espaços requeriam a nível da sua organização, 
da exposição solar, do contacto com o espaço externo, da ventilação, e até a nível da 
dimensão dos seus compartimentos.

“Mas apesar desta relação de reciprocidade, as qualidades do espaço interior são 
próprias do edifício, enquanto que as qualidades do espaço exterior são próprias do 
ambiente urbano (ou natural) onde o edifício se integra. Por isso o aspecto espacial e 
figurativo do que aparece no exterior (e, por conseguinte, não só as «fachadas») deve 
expressar, a quem está fora, os valores sociais, institucionais, e os correspondentes 

valores espaciais e figurativos contidos dentro.”234

Assim, pode afirmar-se que as superfícies externas do novo edifício constituem um 
sistema que se adapta ao programa, envolvendo, conformando e dividindo os espaços 
interiores e exteriores. É especialmente importante salientar este carácter divisório, 
dado que estas superfícies dividem, mas não separam estas duas entidades, uma vez 
que os espaços interiores procuram estabelecer uma comunicação contínua com os 
espaços exteriores, reforçando, assim, a conexão e a interdependência entre estas 
duas qualidades de espaço.

A organização programática foi disposta tal como representada no organigrama 
exposto no capítulo do programa (Fig. 135), que ilustra o modo como o pátio central 
surge como o principal estruturador dos espaços comuns, reunindo, à sua volta, o 
átrio, a área de exposições temporárias, a cafetaria/restaurante e a esplanada – todos 
estes compartimentos definindo-se como espaços que beneficiavam de um contacto 
forte e directo com a área externa, numa “interpenetração de espaço exterior e interior 
[que] mostra que aqui, a arquitectura quer ser mais do que um invólucro elementar.”235

As restantes áreas apresentam espaços que também são favorecidos pela presença 
desta comunicabilidade com o exterior, pese embora esta se represente de uma forma 
bastante mais contida, como é o caso do museu e da sala multiusos – que se abrem 
para a plataforma Sul –, e da administração – organizada em torno de um pátio interior 
que garante condições de iluminação e ventilação natural. A zona de exposição dos 
aquários, correspondendo a um espaço que requer condições de resguardo e de 
iluminação artificial controlada, não estabelece qualquer relação de proximidade com 
as áreas externas, tal como sucede com as áreas técnicas, que devido ao seu cariz, 
correspondem a espaços escondidos da vista dos visitantes.

Fig. 188: Esquema de circulações e 
da distribuição das áreas de acesso 
público e privado. Escala 1:1000.

Legenda

ÁTRIO
A.1. Pára-vento | A.2. Átrio | A.3. Balcão 
de atendimento | A.4. Bengaleiro | A.5. 
Compartimento técnico

ESPAÇOS COMUNS
B.1. Instalações sanitárias gerais | B.2. Loja | 
B.3. Arrecadação da loja

ADMINISTRAÇÃO
C.1. Gabinete do director | C.2. Arrumos 
do director | C.3. Instalações sanitárias 
do director | C.4. Sala de reuniões | C.5. 
Gabinetes de trabalho | C.6. Sala do pessoal 
| C.7. Instalações sanitárias dos funcionários 
| C.8. Arquivo administrativo | C.9. Arquivo

LABORATÓRIOS
D.1. Laboratório seco | D.2. Laboratório 
húmido | D.3. Instalações sanitárias do 
laboratório | D.4. Área de quarentena dos 
peixes

ÁREAS EXPOSITIVAS
E.1. Museu - Área das exposições 
temporárias | E.2. Museu - Área das 
exposições permanentes | E.3. Aquários 
- Sala das medusas | E.4. Aquários - Sala da 
zona litoral e costeira | E.5. Aquários - Sala da 
zona nerítica | E.6. Aquários - Sala da zona 
oceânica | E.7. Sala multiusos| E.8. Arrumos 
da sala multiusos

CAFETARIA | RESTAURANTE
F.1. Entrada / Recepção dos clientes | F.2. 
Balcão | F.3. Instalações sanitárias gerais | 
F.4. Salão de chá / cafetaria | F.5. Restaurante 
| F.6. Esplanada
Cozinha
F.7. Área de empratamento | F.8. Despensas 
frias | F.9. Despensa | F.10. Lava-pratos 
| F.11. Compartimento de lixos | F.12. 
Gabinete do chefe | F.13. Área de confecção 
| F.14. Instalações sanitárias dos funcionários

ÁREAS TÉCNICAS
G.1. Sala do segurança | G.2. Galerias de 
alimentação dos peixes e zona técnica 
superior (Aquários) | G.3. Sala de máquinas 
1 | G.4. Sala de máquinas 2 | G.5. Sala de 
máquinas 3 | G.6. Sala de tratamento da 
água do mar e máquinas | G.7. Oficina

ESPAÇOS EXTERIORES
H.1. Pátio central | H.2. Pátio dos funcionários 
| H.3. Terraço Sul | H.4. Jardim Norte
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Fig. 189: A construção do átrio. 
Escala 1:500

1. O mezanino resulta do desenho 
de um círculo tangente a uma linha 
perpendicular à parede interna do 
cubo; que coincide com o canto da 
face interior da parede que faz o 
limite com o pátio central.

2. A partir do centro da curva do 
mezanino, traçaram-se duas rectas 
que definiram os limites dos vãos 
interiores e exteriores do pára-
vento.

3. Uma outra circunferência, 
também tangente a uma linha 
perpendicular à parede interna do 
cubo, e coincidente com o canto da 
face interior da parede que faz o 
limite com o pátio central, definiu a 
posição do balcão de atendimento 
e o limite dos restantes vãos 
internos do pára-vento.

4. Partindo do centro da curva 
do mezanino, traçou-se o eixo 
da escada e o centro do patamar 
curvo.

5. A partir do eixo da escada, 
definiu-se a posição do tanque de 
água que recebe as escadas, que 
se articula com o pára-vento, que 
promove a continuidade do seu 
desenho.

6. Aspecto final do átrio do Núcleo 
Museológico do Mar e Aquário 
Público Dr. Augusto Nobre.
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236 Peter Chermayeff, Oceanário de 
Lisboa, p. 13
237 Paul von Naredi-Rainer, Museum 
building: A design manual, p. 32 
(Tradução livre). Tal como afirma 
Tadao Ando, “(…) a entrada, claro, 
é sempre importante. É ali que 
nasce a experiência e ali se resume 
o tipo de experiência que você 
vai ter. A localização da entrada é 
sempre uma questão prática que 
envolve o sítio e o fluxo do tráfego, 
mas a maneira com que a ordem 
do edifício é revelada ao se entrar 
nele é muito importante.” (Michael 
Auping, Tadao Ando: Conversas 
com Michael Auping, p. 39)

4.5.1. O mergulho no Atlântico. O percurso do visitante

“Júlio Verne é a imagem acabada do Homem que se insere na Natureza de forma a 
ser invisível. As Vinte Mil Léguas Submarinas concretizam o sonho de um homem que 
constrói o seu próprio mundo no fundo do mar, em locais escondidos que só alguns 
privilegiados haveriam de conhecer um dia. Os nossos aquários são a outra face da 
moeda. Não estamos a tentar ser invisíveis no meio da Natureza. Estamos a tentar 

recriar a Natureza no meio da civilização urbana, no meio das cidades. Proporcionar 
um encontro teatral com o mundo selvagem.”236

O primeiro contacto que o visitante estabelece com o interior do aquário público 
é através do átrio, um espaço com pé-direito duplo que ocupa o interior do cubo, 
sendo acessível tanto à cota alta, como à cota baixa. Devido à sua importância como 
lugar de chegada e como entidade distribuidora de movimento, a entrada para o 
edifício deve consistir num lugar onde as aspirações de desenho “ambicionam muito 
além de simplesmente cumprir os requisitos funcionais.”237 Por esta razão, o átrio foi 
desenhado como um espaço de maior complexidade, capaz de surpreender o visitante, 
desencadeando no mesmo uma certa expectativa, e aguçando a sua curiosidade em 
descobrir os restantes espaços e exposições.

Com o intuito de projectar um átrio que garantisse uma experiência arquitectónica 
estimulante, compelindo o leitor a envolver-se e a participar na sua vivência, optou-
se por desenhar o seu espaço a partir de um único elemento de grande importância 
– o mezanino –, de forma a estabelecer, desde o primeiro momento, uma correlação 
forte entre os dois momentos de entrada no edifício (Fig. 189). O mezanino é definido 
por uma circunferência tangente a uma linha perpendicular à parede interna do cubo, 
sendo essa circunferência também coincidente com o canto da face interior da parede 
que estabelece o limite com o pátio central, formando um espaço de pé-direito duplo 
junto da fachada virada ao mar. A partir do centro dessa circunferência foram traçados 
a posição do patamar curvo da escada que conecta os dois pisos de entrada, e os limites 
do pára-vento do rés-do-chão – que se abre para o pátio central. A implantação do 
balcão de atendimento e a definição do fecho interno do pára-vento foram delineadas 
através do traçado de uma outra curva, também tangente a uma linha perpendicular 
à parede interna do cubo, e coincidindo, novamente, com o canto da parede que 
estabelece a divisão entre o átrio e o pátio central. Deste modo, todos estes elementos 
surgem de uma mesma origem, conferindo uma coesão e lógica de composição dentro 
do átrio. O tecto deste espaço encontra-se, também, perfurado por lanternins virados 
a Norte, que garantem a presença de uma luz constante ao longo do dia.

Dentro do átrio, importa ainda aludir ao canto caracterizado pela presença das escadas 
que se articulam com o pára-vento, que consistem no elemento arquitectónico de 
maior relevo deste espaço. Estas escadas “repousam” sobre um tanque raso, cuja 
implantação é definida a partir do eixo deste elemento vertical. O tanque articula-se 
depois com o pára-vento, rematando visualmente esta fracção do espaço de entrada, 
e estabelecendo o primeiro contacto que o visitante tem com o programa do aquário 
público e com os peixes em exposição.

O acesso pelo piso superior desenvolve-se como um prolongamento da promenade 
architecturale exterior, sendo que a entrada neste espaço introduz o visitante numa 

Fig. 190: A procura pela essência 
dos espaços. Estudo do espaço 
interior do átrio. Maio de 2020.
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238 De acordo com a análise que Beatriz 
Colomina realizou sobre a obra de Le 
Corbusier, “Ao enquadrar a paisagem, 
a casa coloca a paisagem num sistema 
de categorias. A casa é um mecanismo 
de classificação. Colecciona vistas e, ao 
fazê-lo, classifica-as. A casa é um sistema 
para tirar fotografias. O que determina 
a natureza da imagem é a janela. (…) 
a janela é vista como uma lente da 
câmara.” (Beatriz Colomina, Privacy and 
publicity: Modern architecture as mass 
media, p. 311 [Tradução livre])
239 Flora Samuel, Le Corbusier and 
the architectural promenade, p. 
106 (Tradução livre)
240 Peter Chermayeff, Oceanário de 
Lisboa, p. 15
241 Importa reparar que a natureza das 
exposições patentes contribui de um 
modo muito forte para a diversidade 
da experiência, dado o carácter 
não-estático e vivo da mesma, que 
garante uma observação distinta a 
cada visita ao aquário.

nova ambiência, profundamente distinta daquela onde o mesmo se encontrava 
anteriormente, perdendo-se a presença do mar, das rochas e do jardim, devido ao 
facto do cubo se conformar por paredes cegas que impedem a visibilidade da paisagem 
envolvente. Esta configuração torna a presença dos lanternins ainda mais evidente, 
uma vez que a ausência de janelas impele a que o utilizador foque a sua atenção nas 
entradas de luz que se desenvolvem sobre a sua cabeça. Prosseguindo em direcção à 
escada, o visitante começa a adquirir a percepção da atmosfera do espaço inferior, com 
o movimento dos visitantes, com a presença do balcão e com os jogos de luz projectados 
pelos lanternins no pavimento de pedra. O processo de descida – que é acompanhado 
pelas plantas trepadeiras que “escorrem” desde o canteiro do mezanino até ao rés-
do-chão, pelo som da água a correr no tanque raso, pela presença dos peixes que se 
movem sob os passos do visitante, e pela presença da imagem da paisagem natural das 
rochas e do oceano, captada e enquadrada pelos vãos exteriores238 –, pretende criar 
uma experiência sensorial muito particular nos usuários do átrio. Assim, este lugar 
desenvolve-se através de um conjunto de elementos cuidadosamente organizados, 
que “dividem o espaço e as superfícies do átrio em camadas com eixos implícitos numa 
espécie de xadrez tridimensional”239, que introduz uma maior densidade ao espaço 
construído.

No rés-do-chão, o visitante pode ainda deslocar-se até às instalações sanitárias gerais 
e até à loja – compartimento que conforma, tal como o átrio, a fachada poente 
correspondente à plataforma do jardim Norte, permitindo inclusive um acesso directo 
ao exterior. A loja caracteriza-se pela presença de uma sanca de luz e de um vão que 
desconstrói o canto que se forma no encontro entre o corredor de acesso e o átrio, 
o que garante um contacto visual contínuo entre os dois espaços. Atrás do balcão de 
atendimento do átrio, situam-se um bengaleiro aberto e um compartimento técnico. 
Adquiridos os bilhetes, os visitantes prosseguem para a área de exposições.

A área de exposições organiza-se a partir de dois espaços que convergem para 
o átrio, o que permite ao visitante optar por entre dois percursos – o percurso do 
museu, ligado à cultura piscatória da região; ou o percurso dos aquários, ligado à 
mostra da biodiversidade. Apesar do seu carácter distinto, ambas as galerias fluem 
uma na outra, promovendo um percurso ininterrupto ao longo das exposições, que 
permite ao utilizador experimentar o espaço arquitectónico em toda a sua amplitude, 
independentemente da ordem de visita que o mesmo escolha.

A área dos aquários proporciona uma experiência mais didáctica e experimental, 
cujo desenvolvimento “tem mais a ver com a experiência que se vive, com o aspecto 
emocional ou poético do que com o aspecto arquitectónico, científico ou técnico”240, 
uma vez que a aquisição do conhecimento amplifica-se mais por via de uma 
experiência emocional, do que através da simples absorção de informação. Neste 
sentido, a arquitectura das salas dos aquários deve fundir o divertimento com o ensino, 
transformando-as em locais únicos e diversificados241, cujo percurso temático introduz 
uma série de surpresas ao visitante.

A entrada principal para os aquários realiza-se através do prolongamento da larga 
galeria que une o átrio aos dois espaços de exposição, distinguindo as duas entradas 

Na página anterior, Fig. 191: Compilação 
de imagens interiores do átrio.

1. Vista para a entrada | 2. As escadas 
que estabelecem a ligação entre o rés-
do-chão e o mezanino | 3. Vista geral 
do átrio, com a fachada poente ao 
fundo | 4. O átrio, observado desde 
o balcão | 5. Vista do mezanino e do 
lanço superior da escada | 6. Vista 
do balcão e da passagem para a 
loja, para os sanitários e para a área 
administrativa | 7. O átrio, visto a partir 
da entrada para a área de exposições 
! 8. A galeria que estabelece a ligação 
entre o átrio e a área de exposições.GSEducationalVersion
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Fig. 192: Cortes pelo átrio. 
(Correspondentes aos cortes BB' e 
FF', nos desenhos em anexo)
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Fig. 193: A sequência das salas dos 
aquários. 

Em cima, a sala dos Aquários 
da Zona Litoral e Costeira, com 
o tanque aberto e interactivo 
implantado numa posição central.

Ao centro, a sala dos Aquários 
da Zona Nerítica, com tanques 
centrais já fechados.

Em baixo, a sala dos Aquários da 
Zona Oceânica, que apresenta os 
tanques de maiores dimensões. 
O tanque principal, com uma 
janela que excede os 12 metros 
de comprimento, encontra-se 
localizado à direita.
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através do desenho de um tecto falso – com uma cota mais baixa no acesso aos 
aquários, e com uma cota mais alta no acesso ao museu. O final desta galeria é 
pontuado pela presença de um tanque de medusas semiescondido, que antecede o 
percurso temático que sectoriza os aquários em três grandes áreas que replicam o 
oceano Atlântico. A divisão tripartida destas salas permite organizar uma exposição 
em torno de três ambientes temáticos distintos, optando-se, nesta proposta, pela 
definição expositiva de uma sala para a zona litoral e costeira, outra sala para a zona 
nerítica, e uma última sala para a zona oceânica.

A primeira área expositiva exibe os Aquários da Zona Litoral e Costeira, focando-se 
nos habitats rochosos que se desenvolvem entre as linhas de preia-mar e baixa-mar – 
isto é, a fauna e flora das praias do Norte com a qual milhares de pessoas contactam 
frequentemente, mas cuja presença pode passar despercebida a um olhar desatento. 
Esta primeira sala apresenta, então, os tanques de menores dimensões, que se adaptam 
ao porte dos animais expostos, e que possibilitam uma maior variedade de mostra 
de espécies. Ao centro, incorporam-se tanques abertos e interactivos – à semelhança 
dos tanques que se podem observar no Aquário Vasco da Gama –, onde os usuários 
podem interagir, através do toque, com determinadas espécies, explorando, de um 
modo mais intuitivo e cativante, os habitats onde estas vivem.

A passagem para a segunda sala é efectuada através de dois pórticos ladeados por um 
tanque que se abre para as duas salas. Neste novo espaço, os utilizadores confrontam-
se com os Aquários da Zona Nerítica, que apresentam a fauna e flora que se distribui 
entre a linha da costa e o talude continental, descendo até uma profundidade de 200 
metros. Esta zona é especialmente interessante por apresentar alguns dos seres vivos 
com que os visitantes estão mais familiarizados – através do mercado das pescas –, 
numa situação que reproduz o seu habitat natural. A organização do espaço desta sala 
difere da primeira, na medida em que os tanques adossados às paredes apresentam 
dimensões superiores, podendo albergar cardumes e peixes de maior porte. Os 
aquários centrais acomodam tanques encerrados que requerem que o visitante 
circunde o seu perímetro, de modo a visualizar os diferentes ambientes reproduzidos.

A terceira e última sala apresenta os Aquários da Zona Oceânica, que representam o 
habitat dos animais e plantas que habitam abaixo dos 200 metros de profundidade, 
ou na zona de mar aberto, exibindo exemplares como os moluscos, alguns peixes 
e os tubarões que habitam a costa portuguesa. Esta sala é, assim, pontuada pela 
presença de um menor número de tanques, mas que apresentam dimensões bastante 
superiores em comparação com os anteriores, incluindo o tanque principal, cuja janela 
de observação se desenvolve ao longo de mais de doze metros de comprimento. Os 
tanques dispostos ao centro, também encerrados, apresentam dimensões superiores 
que permitem alojar um maior número de espécies.

O aumento da dimensão dos tanques à medida que se avança da primeira sala para 
a última provoca uma sensação de imersão no utilizador, sendo que, à medida que o 
mesmo avança pelo espaço, o aumento do volume da água contida em cada aquário 
simula a entrada pelo mar adentro, representada pelo incremento da dimensão das 
janelas de observação dos tanques. As três salas apresentam ainda características 
formais semelhantes, tanto a nível do alinhamento dos seus tanques, como a nível 
da definição de paredes e tectos escuros, iluminados apenas pela luz emitida pelos 

Fig. 194: Estudos das salas dos 
aquários. Maio de 2020.
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Fig. 195:A sala multiusos e a galeria 
do museu.

Em cima, a sala multiusos, vista 
a partir do palco que efectua a 
transição para o terraço Sul.

Ao centro, a galeria de exposições 
temporárias, que é iluminada 
naturalmente pelo pátio.

Em baixo, a galeria de exposições 
permanentes, com uma ambiência 
bastante distinta, marcada pela 
presença de uma sanca de luz e pela 
saída de emergência, ao fundo.
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242 Paul von Naredi-Rainer, Museum 
building: A design manual, p. 69 
(Tradução livre)
243 Ilda Seara, José Manuel Pedreirinho, 
Siza: Não construído, p. 102
244 Importa referir que, a coexistência 
destes dois acessos requer a 
necessidade de se estabelecer 
algum controlo nas entradas e saídas 
efectuadas para a galeria do museu, 
podendo esse controlo ser efectuado 
por um segurança ou funcionário do 
Aquário, ou por um mecanismo de 
validação de bilhetes.

aquários – o que por si só já cria uma ambiência muito própria. A definição do percurso 
da exposição segue a organização mais frequente da arquitectura museológica, 
seguindo os princípios de continuidade e linearidade, através de conexões de salas 
em fileira.242 Por fim, os seus corredores amplos, com 2,75 metros de largura, evitam 
a existência de conflito entre os observadores dos aquários e os utilizadores que se 
encontram apenas de passagem, permitindo, inclusive, realizar actividades lúdicas 
semelhantes às que se realizam em aquários públicos como o Oceanário de Lisboa ou 
a Estação Litoral da Aguda, como as visitas guiadas, ou até mesmo o pernoitamento de 
grupos de crianças em frente ao tanque principal.

Terminado o percurso pelo aquário, o visitante pode optar por sair para a galeria do 
museu, através de um percurso em ziguezague que oculta a vista entre os dois espaços 
– proporcionando, assim, uma sensação de surpresa aos utilizadores que estão entrar 
ou a sair do espaço aquático –; ou pode prosseguir para a sala multiusos, equipada 
com mesas redondas, um palco, uma sanca de luz e um pequeno laboratório para 
experiências e/ou mostras em workshops. Junto deste laboratório, surge ainda um vão 
circular, com uma temática marítima reminiscente de uma vigia (ou escotilha) de barco, 
que proporciona uma visão do interior do tanque principal, interligando visualmente 
estes dois espaços. O palco pode ser utilizado para pequenas palestras informativas, 
para apresentações em visitas de estudo, para a realização de pequenos eventos, e 
até para a reprodução de vídeo – transformando-se a sala num pequeno auditório. A 
sua localização possibilita, também, a existência de uma passagem de nível contígua 
ao terraço Sul, o que permite estender as actividades da sala multiusos para o espaço 
exterior.

A organização do espaço da galeria do museu opõe-se, formalmente, à dos aquários, 
desenvolvendo-se como um open space que possibilita uma instalação de exposições 
flexível e variada, uma vez que, tal como Álvaro Siza afirma, “a arquitectura dos museus é 
idealmente sem paredes, nem portas nem janelas, nem todas essas defesas por demais 
evidentes, pensadas e repetidas.”243 Dentro deste espaço expositivo, o desenho dos 
tectos e do pátio central permite estabelecer uma área para exposições temporárias e 
outra área para exposições permanentes. A sala de exposições temporárias instala-se no 
espaço compreendido entre os limites do pátio, sendo iluminada, naturalmente, pelos 
vãos recuados que percorrem a sua fachada, prevenindo, desta forma, a incidência de 
luz directa nas exposições. A sala de exposições permanentes desenvolve-se na galeria 
mais comprida, que apresenta uma atmosfera bastante diferente, sendo iluminada 
pela luz artificial de uma sanca de luz comprida. A Sul, estabelece-se uma saída de 
emergência para a plataforma inferior, protegida por uma parede que impede que a 
luz natural invada o espaço expositivo. A galeria de exposições permanentes incorpora 
ainda uma entrada interna para a cafetaria/restaurante, possibilitando, novamente, 
que os utentes elejam entre terminar a sua visita neste espaço de restauração, ou 
retornar ao átrio.

A cafetaria e o restaurante localizam-se num espaço enquadrado pelo museu e pelo 
Passeio Atlântico, sendo possível aceder ao seu interior a partir destes dois espaços.244 
Esta área de restauração corresponde, provavelmente, ao sector onde é possível 

Fig. 196: Estudo da sala multiusos. 
Maio de 2020.
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Fig. 198: Esquema de formação das 
ondas, que inspirou o desenho do 
tecto de madeira.

Fig. 197: Conjunto de diferentes 
vistas do restaurante e cafetaria.

Em cima, a área de restaurante, 
observada a partir do fundo da 
sala, na proximidade do pátio 
central.

Ao centro, a sala de chá / cafetaria, 
com tecto ondulado que replica a 
formação de uma onda.

Em baixo, a sala de chá, vista a 
partir do balcão, onde é possível 
observar o modo como o tecto 
de madeira se funde com os 
pilares e com o pavimento, dando 
origem a uma espacialidade muito 
característica na fachada virada ao 
mar, marcada pela unidade dos 
elementos revestidos a madeira.

Fig. 199: Corte pelo restaurante, 
onde é possível observar o perfil 
do tecto que replica o rebentar da 
onda. (Correspondente ao corte 
KK', nos desenhos em anexo).
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observar, de uma forma clara, a presença de três influências muito fortes: a da Casa 
de Chá da Boa Nova, de Álvaro Siza, obra notável pelo seu virtuosismo, organização 
e tratamento formal do espaço; e a da Maison Louis Carré e da Biblioteca de Viipuri, 
de Alvar Aalto, obras que se destacam pelo tratamento dos tectos ondulados, 
conjugados com o reboco branco. À semelhança destas obras, pretendia-se construir, 
no restaurante, uma ambiência muito própria, onde a madeira se destacasse como 
o elemento principal, dando forma a um tecto que se funde com os pilares, com os 
lambrins, com o pavimento e até com o próprio mobiliário, dando a este espaço um 
carácter de conforto e aconchego que fosse capaz de convidar ao repouso prolongado 
do utilizador.

Este espaço organiza-se em dois momentos distintos: a cafetaria, que se desenvolve 
logo após o momento de entrada; e o restaurante, que se desenvolve num local mais 
discreto e protegido, ladeando as escadas centrais exteriores e abrindo-se sobre a vista 
do mar. A área de refeições estende-se ainda para o espaço exterior através de uma 
esplanada compreendida entre a parede portante da ponte e a entrada exterior para 
a cafetaria.

O afastamento dos elementos estruturais em relação à fachada permitiu estabelecer 
um pano envidraçado contínuo que garante o enquadramento permanente da 
paisagem no espaço interior, registando-se, novamente, a posição recuada destes vãos 
em relação ao plano da fachada, como forma a evitar a incidência de luz solar directa 
nas mesas dos utilizadores. O elemento formal que mais se destaca corresponde ao 
tecto de madeira ondulado, que surge como uma analogia das ondas do mar a rebentar 
no leito da praia, estabelecendo uma afinidade directa com a paisagem natural que se 
desenvolve em frente ao próprio restaurante.

A zona de serviço desenvolve-se junto do topo Sul, organizando um conjunto de áreas 
de confecção de comida, despensas, compartimento de lixos, gabinete e instalações 
sanitárias. A porta de serviço que estabelece a ligação com o exterior situa-se na 
proximidade da pérgola, abrindo para a parede opaca que conforma esse volume 
exterior – o que possibilita alguma privacidade nos movimentos de serviço. As cargas 
e descargas podem ser efectuadas através do novo passadiço que ladeia a Praia do 
Aquário e que sobe para a Avenida de Montevideu através do conjunto de rampas 
do Homem do Leme; ou então através do elevador do átrio, no período em que o 
equipamento se encontre fechado ao público. Por fim, importa referir que a chaminé 
da cozinha se encontra integrada na pérgola, numa posição afastada do miradouro 
pavimentado (cota 10.13), e elevada em relação ao passeio marginal (cota 5.17), 
como forma a evitar a presença de cheiros ou fumo no espaço público. As plantas 
trepadeiras que pontuam a pérgola permitem ainda “ocultar” a presença da chaminé, 
de modo a que esta se camufle por entre a vegetação, passando despercebida ao olhar 
dos visitantes.

Fig. 202: Auditório da Biblioteca de 
Viipuri, de Alvar Aalto (1927-1935). 
Viipuri, Rússia.

Fig. 200: Salão de refeições da Casa 
de Chá da Boa Nova, de Álvaro Siza 
(1958-1963). Matosinhos, Portugal.

Fig. 201: Vestíbulo de entrada da 
Maison Louis Carré, de Alvar Aalto 
(1959). Bazoches-sur-Guyonne, 
França.
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Fig. 203: Axonometria cortada pela 
sala dos aquários, pelo museu e 
pelo restaurante, sendo possível 
observar o modo como a galeria 
de alimentação dos peixes se 
desenvolve sobre o tecto falso da 
sala de exposição da fauna e flora 
marinhas.

GSEducationalVersion

Fig. 204: O pátio dos funcionários, 
que permite iluminar e ventilar 
naturalmente os compartimentos 
da administração.

Fig. 205: A sala de reuniões.
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245 Peter Chermayeff, Oceanário de 
Lisboa, p. 43
246 O programa dos laboratórios 
foi baseado na observação das 
áreas técnicas da Estação Litoral 
da Aguda, expostas com grande 
detalhe em: Mike Weber, Novo guia 
da Estação Litoral da Aguda, p. 28

4.5.2. Por detrás da exposição. O percurso dos funcionários

“É teatro. Se pensar na maior parte das boas peças de teatro, é exactamente o que 
o encenador e o cenógrafo fazem com o cenário e os actores e os seus movimentos, 
para que nunca se veja os bastidores e o universo técnico que lá se esconde. A ilusão é 

mantida.”245

Ao visitar um aquário ou museu, o utilizador não se apercebe, geralmente, de toda 
a amplitude de funções que se desenvolvem nos bastidores dos espaços de acesso 
público. Este conjunto de compartimentos desempenha um papel de extrema 
importância, possibilitando o bom funcionamento de toda a estrutura, garantindo 
o bem-estar de todos os animais que se encontram em exposição, e planeando e 
organizando as exibições que cativam a atenção do visitante, entre muitas outras 
funções. No caso do Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre, 
os bastidores consistem na área administrativa, nos laboratórios e nas diferentes áreas 
técnicas que servem os aquários e o museu.

A área administrativa desenvolve-se sob a plataforma do jardim Norte, distribuindo-
se em torno de um pequeno pátio interior, que dá origem a uma situação espacial 
introvertida, que fecha estes compartimentos ao espaço exterior da paisagem costeira, 
salientando, deste modo, o carácter privado destas divisões. Simultaneamente, o 
pátio permite que estes compartimentos repousem sobre uma iluminação zenital, o 
que garante boas condições de iluminação natural e a possibilidade de ventilar estes 
espaços interiores. A presença do pátio, com vãos em toda a sua extensão, garante 
ainda o contacto visual permanente entre os espaços deste núcleo interno, assim 
como um acesso rápido e prático ao exterior.

A organização dos compartimentos da administração, em redor de uma galeria 
claustral, permite separar a zona dos funcionários – composta pelos gabinetes de 
trabalho, arquivo, instalações sanitárias, sala de pessoal e copa –, da sala de reuniões e 
do gabinete do director, através da definição de acessos independentes para cada uma 
destas áreas. Desta forma, a circulação nas zonas de trabalho e de conservação das 
exposições fica restrita aos funcionários, podendo o trabalho do director e as reuniões 
com clientes externos realizar-se com bastante independência e privacidade, sem que 
estes tenham de contactar directamente com a área mais privada do aquário. Apesar 
do conjunto arquitectónico ter sido pensado com o intuito de conceber uma sensação 
de fluidez espacial, permitindo que todos os compartimentos funcionassem em pleno, 
como espaços amplos, contíguos e abertos, estabeleceu-se a possibilidade de encerrar 
o acesso à zona de trabalho recorrendo ao fecho de uma porta pivotante. Os gabinetes 
e sala do pessoal podem também adquirir alguma privacidade extra através do fecho 
de portas de correr. 

A galeria claustral permite ainda o acesso aos laboratórios e ao arquivo do museu. 
A área dos laboratórios – cujo desenho beneficiou da investigação do programa de 
outros equipamentos similares –, regista a presença de um laboratório seco, de um 
laboratório húmido e de uma área destinada à quarentena dos peixes recém-chegados, 
equipada com instalações de tratamento para espécies de aquário, manutenção de 
alimentos vivos, e armazenamento e preparação de alimentos congelados.246 A partir 
deste último espaço, desenvolve-se o aceso às áreas técnicas inferior e superior.
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A área técnica superior, acedida através de escadas de serviço, integra o percurso do 
mergulhador, fornecendo acesso aos tanques em exposição, para que seja possível 
proceder à sua limpeza, conservação e ao apoio dos espécimes em exibição. Este piso 
técnico desenvolve-se num pavimento em grelha, instalado sobre o tecto falso das 
salas dos aquários, que permite o escoamento de águas.

A área técnica inferior, que pode ser acedida através das escadas de serviço ou do 
elevador, organiza-se na cave, sendo ventilada naturalmente pelas aberturas presentes 
na parede virada ao mar, protegidas por uma rede que interdita qualquer acesso por 
via do exterior. O seu espaço alberga uma oficina, arrumos e várias salas de máquinas, 
organizando-se sob o espaço dos aquários, numa posição recuada e afastada do leito 
do mar. Esta configuração deve-se à imprevisibilidade da acção deste elemento que, 
em dias de tempestade, consegue galgar o quebra-mar e invadir o espaço que se 
desenvolve por baixo do Passeio Atlântico, evitando-se, assim, qualquer possibilidade 
de inundação do espaço interior técnico. As variadas aberturas que pontuam as 
paredes estruturais deste nível surgem também como uma resposta às características 
inerentes desta localização particular, de forma a permitir que, também em dias de 
tempestade, as ondas possam passar por debaixo do edifício e distribuir-se pelo 
terreno, limitando-se, assim, o impacto destrutivo que as mesmas poderiam ter ao 
embater numa superfície compacta, fazendo ricochete e arrasando o construído, tal 
como sucedeu com as tempestades dos finais dos anos 70, que arruinaram o antigo 
Aquário da Foz.

Ambas as áreas técnicas possuem ainda espaços destinados à colocação de um sistema 
de circulação de água que, à semelhança da Estação Litoral da Aguda, poderá funcionar 
como um sistema semifechado com filtragem biológica, escumação de proteínas com 
ozono, esterilização por luz violeta, aerificação e refrigeração247, com fornecimento 
directo de água do mar, através de um colector que se desenvolva por baixo do areal 
mais próximo – de forma a não interferir com os rochedos pré-existentes, e de forma 
a permitir a captação de água salgada directamente do oceano Atlântico, promovendo 
assim um funcionamento mais sustentável e ecológico do equipamento proposto.

Na página anterior, Fig. 206: 
Alçados interiores dos aquários e 
cortes pelas salas dos aquários e 
pelo pátio dos funcionários. Escala 
1:500
(Correspondentes aos cortes GG', 
HH', KK', LL' e PP', nos desenhos 
em anexo).
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247 Mike Weber, Novo guia da 
Estação Litoral da Aguda, p. 28
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Rufo em zinco

Isolamento térmico, Wallmate 80 mm

Telas de impermeabilização (betuminosa e asfálticas)

Isolamento térmico 40 mm

Relva

Base de areia 40 mm

Areia fina 50 mm

Areia grossa 100 mm

Terra vegetal 120 mm

Telas geotêxtil

Manta drenante com retenção de água

Isolamento térmico, Roofmate 80 mm

Dreno

Camada de regularização

Camada de forma (pendente 1%)

Montante de tecto falso

Tecto falso com revestimento absorsor sonoro Baswaphon

Placa dupla de gesso cartonado 15 mm

Parede de betão aparente, cofragem realizada com tábuas de madeira, 350 mm

Pavimento em mármore Crema Marfil

Cimento cola

Camada de regularização

Caixilho de madeira

Soleira em granito cinza alpalhão

Pavimento em mármore Crema Marfil

Cimento cola

Camada de regularização

Camada de forma

Pavimento em granito cinza alpalhão

Telas de impermeabilização

Ralo de pinha

Camada de regularização

Camada de forma

Pintura asfáltica

Betão de limpeza Fig. 207: Corte construtivo pela 
fachada poente. Sem escala.
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248 Ludovico Quaroni, Proyectar 
un Edificio: Ocho Lecciones de 
Arquitectura, p. 18 (Tradução livre)
249 idem, p. 123
250 Michel Toussaint, Maria Melo, 
Piscina na praia de Leça, p. 73
251 É certo que esta capacidade 
de resposta deverá ser ampliada 
através de tratamentos específicos 
de impermeabilização e de defesa 
contra o ar atlântico e o salitre do 
mar.

4.6. A materialidade e o sistema construtivo

Não sendo o principal foco deste trabalho incidir sobre a vertente técnica e construtiva 
do projecto de arquitectura – até porque essa escolha implicaria a participação de outras 
disciplinas –, considerou-se ser de interesse mencionar apenas os aspectos referentes 
à selecção de materiais e de um sistema construtivo que se adaptasse aos objectivos 
pretendidos. A inexistência de limites de orçamento concedeu a oportunidade de 
escolher livremente estes elementos, tendo como principais objectivos empregar 
sistemas adequados ao contexto arquitectónico actual, que permitissem exaltar as 
qualidades dos espaços e adaptar a estrutura às necessidades formais, técnicas e 
programáticas dos seus espaços.

“(…) a estrutura espacial que o arquitecto imaginou como a mais adequada para 
responder à demanda social deverá conceber-se em términos construtivo-tecnológicos 
(firmitas), isto é, realizar-se através do emprego de materiais adequados para que 
possa resistir estaticamente e possa proteger-se do calor, do frio, do ruído, do sol e dos 

olhos e mãos indiscretas;”248

A nível estrutural optou-se pelo desenvolvimento de uma estrutura em betão armado, 
uma vez que este material apresenta qualidades excepcionais que permitem que o 
mesmo se adapte a todos os tipos de comportamento249, podendo variar livremente 
a sua dimensão e a sua forma. O betão permite, assim, explorar com maior liberdade 
os jogos de “cheio” e “vazio”, de luz incidente e de sombras profundas, através de 
uma maleabilidade e plasticidade quase infinitas. O carácter deste material concede, 
também, uma grande homogeneidade na leitura do edifício, permitindo que o mesmo 
seja lido como uma massa una e contínua, onde a passagem das estruturas verticais 
para as horizontais se resolve com grande simplicidade, transformando-se toda a 
construção num sistema reticular ininterrupto.

O “quinto alçado” desenhou-se através de coberturas ajardinadas ou pavimentadas, que 
recebem o manto vegetal do Jardim da Avenida de Montevideu ou que criam espaços 
impermeáveis e pavimentados de miradouro. As paredes interiores correspondem, 
regra geral, a paredes portantes de betão, que se interligam, em determinadas 
situações, com paredes de alvenaria; e os caixilhos são construídos em madeira – um 
material bastante comum nas construções marítimas250 –, que apresenta, tal como o 
betão, uma boa resposta às condições climatéricas desfavoráveis e à proximidade com 
o mar que o passeio marginal da Foz apresenta.251 Desta forma, a selecção adequada e 
criteriosa dos materiais de construção e a escolha de um sistema construtivo simples 
e claro, capaz de se adaptar às condições inerentes do sítio, pretendem dar origem a 
um equipamento que apresente uma estabilidade e qualidade arquitectónica superior, 
quando comparado com o antigo edifício da Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto 
Nobre.

No exterior, as paredes de betão surgem com marcas de cofragem aparentes, 
que pretendem reforçar os traços longitudinais da proposta. A escolha do betão 
aparente permite, ainda, que o edifício se aproxime, em cor e textura, do complexo 
metamórfico envolvente, procurando estabelecer um encontro adequado entre o 
novo e o existente, onde a cor do betão se confunde com a cor da areia e com a cor 
dos rochedos, integrando-se, assim, o conjunto arquitectónico de uma forma quase 
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Fig. 208: Paleta de materiais.

1. Betão com marcas de cofragem 
horizontais;

2. Granito Cinza Alpalhão;

3. Madeira de Cerejeira;

4.  Mármore Crema Marfil
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252 Peter Chermayeff afirma que, no 
Oceanário de Lisboa, “decidimos 
pintar todo o tanque central de 
preto. (…) Sendo o preto a negação 
da cor, torna-se mais eficaz 
como fundo. E se não houver luz 
a incidir sobre ele, o painel de 
acrílico transparente fica preto, o 
caixilho do painel de acrílico fica 
preto, tudo fica preto. E todas as 
coisas que aparecem pelo meio, as 
rochas e os corais transformam-se 
num cenário iluminado, suspenso 
no vazio. E tem-se a ilusão de se 
estar a olhar para um cenário que 
se prolonga através do vazio até 
ao infinito”. (Peter Chermayeff, 
Oceanário de Lisboa, p. 39)

natural no lugar marginal. O pavimento exterior, que consiste em lajetas de granito 
cinza Alpalhão areado, procura a mesma articulação respeitosa com o seu entorno, 
distinguindo-se do passadiço de madeira já existente e anunciando a sua presença 
como um espaço novo, mas integrando-se de um modo quase natural no seu contexto.

No interior, procurou-se aplicar, de igual modo, os materiais como uma forma de gerar 
coerência e sentido no edificado. Assim, os espaços interiores caracterizam-se pela 
presença de paredes revestidas a gesso cartonado ou paredes estucadas e pintadas 
a branco – dependendo da situação em questão. Os espaços de acesso comum 
que albergam as áreas de recepção ou exposição caracterizam-se pela utilização de 
pavimento e lambrim em mármore crema marfil. A utilização do lambrim sugere uma 
uniformização e continuidade do espaço expositivo, permitindo efectuar uma leitura 
una dos espaços que conformam o átrio e o museu. A escolha do mármore constitui 
também uma solução adequada para estas áreas de grande movimento, dotando os 
espaços de uma maior nobreza. Já a cafetaria, a loja e a administração apresentam 
pavimentos e rodapés de madeira de cerejeira que, contrariamente ao mármore, criam 
uma atmosfera de carácter doméstico e privado, sugerindo espaços de permanência 
e de conforto.

Nas restantes zonas – aquários, área de serviço do restaurante e áreas técnicas – 
foram aplicados pavimentos em resina epóxi, como forma a acentuar a leitura fluída 
do espaço, sem juntas, e como meio para aumentar a resistência do piso, que está 
sujeito a grandes movimentações de pessoas e de máquinas, bem como a limpeza 
frequente. Os tanques, cujas paredes se encontram revestidas por tinta preta – cor 
que sugere uma maior profundidade do espaço e que evita a criação de reflexos252 –, 
são construídos em betão, com painéis acrílicos transparentes que permitem observar 
a fauna e flora marítimas.
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Fig. 209: A proposta para o Núcleo 
Museológico do Mar e Aquário 
Público Dr. Augusto Nobre.
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Fig. 211: Maquete do Núcleo 
Museológico do Mar e Aquário 
Público Dr. Augusto Nobre.
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“Tendo o Douro por berço de embalar e espelho do destino além mar, o Porto ribeirinho 
e dos esteiros, estende-se também para (…) a Foz – relíquia de velhas ressonâncias 
piscatórias e rurais, depois transfigurada de veraneios e elegâncias, espraiada para 
Norte, com um arzinho de «riviera», frente ao mar, entre molhes e rochas onde se 

escondem e abrigam résteas de areia dourada e ponteiam pérgolas e jardins.”253

O presente trabalho partiu da vontade de aprofundar a realidade do processo do exercício 
de projecto, procurando compreender a natureza dos vários factores – prácticos e teóricos 
– que movem o seu desenvolvimento; e reflectindo, simultaneamente, a vontade de 
encerrar o percurso académico com uma última oportunidade de experimentação da 
arquitectura num processo livre, abstracto e didáctico, que encara o papel do arquitecto 
como uma entidade que lê (interpreta) e escreve (constrói) a cidade.

Desta forma, utilizou-se como pretexto para a realização desta experiência a vontade 
expressa pelo Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto de 
recuperar o antigo edifício da Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre – um 
imóvel que sempre se apresentou como uma peça dissonante no seu contexto de frente 
de mar, e que, desde muito cedo, revelou não ser capaz de servir as necessidades dos 
seus utilizadores nem do seu programa científico e expositivo. A insatisfação com o modo 
como este edifício se desenvolveu ao longo dos anos, com o degradamento contínuo 
da sua situação e com a falta de interesse na sua recuperação (agravada, actualmente, 
pelo abandono e fecho efectivo das suas instalações); aliado a uma proximidade afectiva 
com o local de intervenção – como área balnear frequentada desde a infância, e como 
uma zona da cidade reconhecida pelo modo como se desenvolveu com um carácter 
muito próprio, marcado pela forte presença do mar, das rochas e dos jardins –, motivou 
a concepção de uma proposta que fosse capaz de restaurar a dignidade e o prestígio 
que o Aquário da Foz procurou alcançar desde a sua fundação – tendo surgido como 
um equipamento inovador, único e atractivo, que seria capaz de dinamizar uma faixa 
marginal marcada apenas pela presença de edifícios de restauração. A reintrodução do 
aquário público como equipamento de carácter lúdico, educativo e expositivo, permitiria, 
assim, conformar uma área de renovado interesse no litoral da cidade do Porto.

Reconhecendo-se a impossibilidade de “fechar”, no sentido definitivo, o desenvolvimento 
de um projecto de arquitectura, a proposta apresentada neste documento não pretende 
representar um fim, mas sim um dispositivo de estudo que não se esgota na sua forma 
e conteúdo, dado representar uma procura incessante que permite desenvolver temas 
de arquitectura, princípios e conceitos de projecto, modos de ler e intervir no terreno, 
entre muitos outros factores que contribuirão para o enriquecimento da práctica da 
arquitectura no futuro. Este trabalho representa, assim, a comunicação da evolução 
de uma proposta ao longo de um período de tempo pré-determinado, aliada a uma 
reflexão sobre o processo criativo, comunicada através da apresentação dos métodos 
que permitiram construir a armação crítica que informa, mobiliza e dá força ao projecto. 
O exercício apresentado serve, então, como um contributo para o pensar e repensar da 
cidade, surgindo como uma oportunidade para reflectir sobre uma série de temas que 
englobam questões programáticas, urbanísticas e arquitectónicas.

253 Helder Marques, Porto. Percursos 
nos espaços e memórias, p. 100
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Fig. 212: Maquete do Núcleo 
Museológico do Mar e Aquário 
Público Dr. Augusto Nobre.
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Procurou-se, assim, conceber uma proposta que fosse capaz de interpretar o contexto 
existente, dando origem a um edifício que compreendesse o modo como a arquitectura 
corresponde a uma arte combinatória, na qual “o modo de realizar uma construção 
consiste em obter, de diversos materiais dispostos numa certa ordem e conjugados 
habilmente, uma estrutura compacta e – dentro dos limites do possível – íntegra e 
unitária”, de modo a constituir um “conjunto que não contenha partes dividas ou 
separadas das outras, ou fora de lugar, mas que demonstre, em toda a extensão das 
suas linhas, coerência e necessidade.”254

Dentro dos mecanismos que informam o processo criativo, salientam-se três elementos 
de elevada importância, que deram origem à organização dos conteúdos desta 
dissertação: a compreensão do lugar, o estudo do programa, e o contributo de memórias 
e experiências arquitectónicas prévias no desenvolvimento dos temas de projecto.

A leitura do lugar permitiu observar, descobrir e identificar os problemas e os elementos 
de valor do território costeiro da Foz255, que influenciaram a concepção da implantação 
e a conformação da proposta, de modo a que esta se integrasse da forma mais 
respeitosa quanto possível, estabelecendo relações de afinidade com o seu contexto 
envolvente, para que não se perdesse a homogeneidade desta parte consolidada da 
cidade. Deste modo, pode constatar-se que o contexto real surge como um elemento 
potenciador de transformações, sendo no confronto com a realidade que o arquitecto 
encontra o método, o modelo, a linguagem e a forma que possibilitam a elaboração de 
uma resposta arquitectónica mais completa e fundamentada.

O conhecimento profundo do programa permitiu também estabelecer a essência 
dos seus espaços, e reconhecer as necessidades e objectivos inerentes à natureza 
de um determinado equipamento. Neste caso, o estudo do programa foi crucial na 
definição do tipo de intervenção a realizar no edifício pré-existente, reconhecendo-se 
a sua incapacidade para albergar um programa expositivo com qualidades funcionais, 
formais e até mesmo estruturais. Deste modo, pode constatar-se que a compreensão 
das necessidades programáticas permite dar origem à concepção de um invólucro 
que seja capaz de articular os diferentes compartimentos entre si, e em relação com 
a cidade envolvente; promovendo, simultaneamente, a construção de um espaço 
funcional e atractivo para a população visitante.

Por fim, a participação das memórias e experiências arquitectónicas prévias na 
concepção da proposta permitiu aproveitar as grandes lições da arquitectura de 
diversas culturas, incorporando esse conhecimento no processo de projecto e dando 
origem a uma obra que fosse capaz de responder aos problemas expostos da forma 
mais completa quanto possível, incorporando um maior significado e lógica à proposta.

Pode afirmar-se que o processo de projecto consiste, então, numa sucessão de 
operações variadas, algumas com uma vertente mais racional, e outras com uma 
vertente mais abstracta ou intuitiva, mas todas com o mesmo objectivo de dar origem 
a uma arquitectura que seja capaz de tornar “as nossas vidas mais fáceis, mais 
confortáveis, [oferecendo] uma visão de ordem num mundo caótico. Pode intensificar 
os nossos sentidos, a nossa expectativa, e a nossa experiência [sendo que a] sua 
modesta ambição é tornar os espaços que habitamos mais bonitos e as coisas que 
tocamos mais significantes.”256 Deverá procurar-se, assim, conceber uma arquitectura 

254 Ludovico Quaroni, Proyectar 
un Edificio: Ocho Lecciones de 
Arquitectura, p. 47 (Tradução livre)
255 A identificação dos problemas 
de um determinado terreno ou 
programa é crucial para a elaboração 
de uma boa resposta arquitectónica: 
“Arquitectura, como escreveu Le 
Corbusier, significa formular com 
claridade os problemas; tudo 
depende disto, este é o momento 
decisivo.” (Aldo Rossi, Arquitectura 
para los museus, in Teoría de la 
proyectación arquitectónica, p. 192 
[Tradução livre])
256 David Chipperfield, Theoretical 
Practice, p. 28-29 (Tradução livre)
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capaz de responder às necessidades da sua época, e que se desenvolve conforme a 
cultura da sua época, evitando-se, deste modo, a criação de obras que surjam como 
desarmonias ou descontinuidades do seu espaço e tempo.

Assim, o Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre 
desenvolveu-se a partir da análise dos pontos de interesse da paisagem natural da 
Foz – nomeadamente, as rochas, o mar, o jardim e a topografia – que surgiram como 
catalisadores da incorporação da experiência do espaço e da resolução do programa num 
edifício que fosse capaz de se adaptar ao seu entorno, ao mesmo tempo que moldava 
e transformava profundamente o território envolvente, com o intuito de promover 
uma continuidade de espaço que não existia com a presença do antigo edifício da 
Estação de Zoologia Marítima. A compreensão do contexto arquitectónico envolvente 
– com as construções pouco densas que pontuam a avenida marginal – foi, também, 
fulcral na definição de um edifício desenvolvido à cota baixa, que visava integrar-se na 
paisagem como um elemento capaz de respeitar a leitura una do seu território. Com 
este objectivo, o edifício desenvolveu-se como um organismo incorporado no próprio 
terreno, surgindo como um prolongamento do jardim e do passeio da avenida, que dá 
ênfase à visibilidade contínua da paisagem e do mar, e à topografia do local.

Esta implantação “camuflada” requereu o desenho de um equipamento que fosse 
capaz de cativar a atenção dos seus utilizadores, de forma a que o edifício não se 
deixasse simplesmente diluir, de uma forma totalmente imperceptível, na paisagem. 
Por esta razão, o desenho dos percursos – ou da promenade architecturale – surgiu 
como um elemento de elevada importância na concepção da proposta, permitindo 
criar situações que convidassem à experiência do espaço e à interacção com os 
utilizadores do Aquário. Desta forma, o desenho dos pátios, das escadas, da rampa e 
das diferentes plataformas permitiu introduzir um factor de maior interesse no edifício, 
criando áreas de permanência e de circulação que fossem capazes de interagir com os 
utentes através dos jogos de escalas, de luz e sombra, de contrastes e de aberturas 
para a paisagem. Este mecanismo permitiu, assim, dar origem a um edifício que se 
mostra, à cota alta, como um simples prolongamento do espaço verde, pontuado por 
um volume de entrada; mas que se torna cada vez mais complexo e atractivo à medida 
que o utilizador percorre o seu espaço, num sentido descendente, em direcção ao mar.

O programa – de uma natureza pouco divulgada e publicada – organizou-se de acordo 
com as informações recolhidas através da análise e da visita de casos de estudo que 
permitissem compreender a natureza dos espaços expositivos e técnicos de um 
equipamento de exibição de fauna e flora marinhas. Os compartimentos organizaram-
se, então, em quatro grupos principais: a administração, com as áreas de trabalho 
administrativo e laboratorial; as áreas de exposição, com os aquários e as galerias do 
museu; os espaços comuns, com as áreas de acesso livre e os espaços de restauração 
e de comércio; e as zonas técnicas, que garantem o bom funcionamento do edifício e 
a conservação dos espécimes vivos que habitam os tanques do aquário.

Por fim, o redesenho desta parcela de território levou a considerar a realidade 
envolvente mais próxima, de forma a que toda a marginal pudesse dialogar em plena 
harmonia e continuidade. Esta observação deu origem à reestruturação do percurso à 
cota baixa que estabelece a ligação com a praia do Homem do Leme, pretendendo-se 
que esta zona deixasse de consistir numa rótula de elevada complicação, tanto a nível 
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formal como funcional. Constata-se, assim, que a evolução da proposta teve origem 
numa leitura ponderada dos problemas evocados pelo território existente, procurando-
se que a mesma surgisse como uma resposta capaz de simplificar as complexidades 
que pontuam este espaço, dando vida a um edifício consistente, cujo programa lhe 
determina o destino da vida da cidade.

No caso do Núcleo Museológico do Mar e Aquário Público Dr. Augusto Nobre, o programa 
que a cidade lhe determina vai além do carácter lúdico e expositivo, surgindo o edifício 
com uma natureza dupla: como a recuperação de uma identidade desaparecida – a 
do primeiro Aquário Público da cidade do Porto –; e como um mecanismo para dar 
a conhecer a história da cidade, as culturas passadas e a biodiversidade do seu mar, 
pretendendo construir um lugar onde os utilizadores se deixem impressionar pelo 
espaço e pelas exposições, de forma a ficarem sensibilizados para a conservação e 
preservação dos ecossistemas que os envolvem:

“Crescer, melhorar as nossas condições económicas, tudo isso é legítimo. Mas não à 
custa da Natureza, da destruição do nosso planeta. Por isso procuramos encontrar novas 
maneiras de transmitir este tipo de valores. Sem dar lições ou infligir sermões do alto 
de um púlpito. Vamos deixar as pessoas irem para casa comovidas com qualquer coisa 
que viram ou ouviram ou sentiram. E depois talvez façam um exame de consciência, 

talvez pensem em protecção ambiental, nas maravilhas das coisas vivas.”257

257 Peter Chermayeff, Oceanário de 
Lisboa, p. 47
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Amílcar Mateus, A Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, 
Coimbra: [s.n.], 1962, p. 1

Figura 45. O laboratório de trabalhos práticos, instalado no 
volume principal, já sem o tanque central
Augusto Nobre, Instituto de Zoologia da Universidade do Porto, in Anais 
do Instituto de Zoologia da Universidade do Porto, vol. I, 1924, Porto: 
Tipografia do Instituto de Surdos Mudos "Araujo Pôrto", 1924, Est. IV

Figura 46. O tanque central do edifício principal
Universidade do Porto 100 Anos: Abertura ao público do Aquário da 
Foz, disponível em: http://centenario.up.pt/ver_momento5380.html?id_
momento=41

Figura 47-48. Gabinete de trabalho (em cima) e laboratório (em 
baixo)
Amílcar Mateus, A Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, 
Coimbra: [s.n.], 1962, p. 2-3

Figura 49. As propostas de implantação do novo Instituto de 
Zoologia Marítima
Processos de Obras, pasta 3022, do Repositório Temático da Universidade 
do Porto, 1979 – 1988

Figura 50. Proposta de implantação do arquitecto Carvalho Dias, 
nos terrenos do futuro Parque da Cidade.
Maria Eugénia Matos Fernandes (coord.), A Universidade do Porto e a 
cidade: Edifícios ao longo da história, Porto: Universidade, 2007, p. 153

Figura 51-52. Duas vistas do laboratório de histologia
Em cima, Augusto Nobre, Instituto de Zoologia da Universidade do Porto, in 
Anais do Instituto de Zoologia da Universidade do Porto, vol. I, 1924, Porto: 
Tipografia do Instituto de Surdos Mudos "Araujo Pôrto", 1924, Est. III / Em 
baixo, Universidade do Porto 100 Anos: Abertura ao público do Aquário da 
Foz, disponível em: http://centenario.up.pt/ver_momento5380.html?id_
momento=41

Figura 53. O interior da secção do Aquário Público, após as 
tempestades do final da década de 70, sendo possível observar o 
estado ruinoso em que o edifício se encontrava
Apresentação TEDxVilaNovadeGaia, "O longo caminho até ELA / The long 
journey to ELA", de Mike Weber (Minuto 3:15)
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Figura 54. Registo dos estragos provocados pela tempestade de 
1979
Fotografia cedida por Mike Weber

Figura 55. Portão de entrada para a Estação de Zoologia Marítima, 
que dá acesso à rampa
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 56. Alçado Norte da Estação, onde se pode observar a 
fissuração do reboco e a passagem de tubagens pelo exterior das 
janelas
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 57. Fachada nascente, que apresenta os rebocos mais 
degradados
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 58. Vista de sudoeste, onde se pode observar o acrescento 
que foi construído na fachada poente, bem como a má condição 
do pavimento, que apresenta o crescimento de vegetação 
rasteira, fruto da falta de manutenção do edifício
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 59-60. Fachada poente
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 61. A Estação de Zoologia Marítima, sobranceira ao mar, 
vista a partir da cobertura de um dos anexos
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 62. Vista dos anexos, construídos a Norte do edifício 
principal, que apresentam uma condição muito degradada, 
vendo-se, inclusive, algumas caixilharias já caídas
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 63-64. Salão central da Estação de Zoologia Marítima
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 65.  Outra vista do salão central, com o acrescento da 
fachada poente ao fundo
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 66. A copa, instalada na mansarda, sem presença de luz 
natural
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 67-68. Vista de dois laboratórios da Estação de Zoologia 
Marítima, adaptados à área disponível
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 69.  A Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre 
em Setembro de 2020, surgindo como um volume emparedado 
e devoluto que pontua uma das zonas mais atractivas da cidade
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 70. Planta de Ordenamento. Carta de Qualificação do Solo
Plano Director Municipal da cidade do Porto (2006)

Figura 71. Planta de Condicionantes
Plano Director Municipal da cidade do Porto (2006)

Figura 72. Cronologia da Estação de Zoologia Marítima Dr. 
Augusto Nobre
Fontes das imagens apresentadas na Figura. Todas as imagens que não 
foram referenciadas anteriormente correspondem a fotografias da autora

Figura 73. A Avenida de Montevideu, entre os anos 2000 e 2001, 
antes da intervenção do Programa Polis
Francisco Nunes Correia, Passeio Atlântico, Lisboa: Gabinete Programa 
Polis, 2002, p. 30-31

Figura 74. O Projecto de Melhoramento e Embelezamento da 
Avenida de Montevideu e Rotunda do Castelo do Queijo (1930), 
com a ligação ao Aquário da Foz assinalada a vermelho
Arquivo Municipal do Porto, disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/
units-of-description/documents/23774/

Figura 75-76. Projecto d'obras a fazer na Estação de Zoologia 
Marítima (Universidade do Porto), de 2 de Maio de 1930
Digitalizações do processo "Foz do Douro: várias obras", Subsérie 
1940/06 – 1957/05, cedidas pelo Arquivo Municipal do Porto

Figura 77. Planta geral da intervenção do Passeio Atlântico, nas 
cidades do Porto (com projecto de Manuel de Solà-Morales) e 
Matosinhos (com projecto de Eduardo Souto de Moura)
Francisco Nunes Correia, Passeio Atlântico, Lisboa: Gabinete Programa 
Polis, 2002, p. 31

Figura 78. A Estação de Zoologia Marítima, vista a partir do 
Passeio Atlântico
Fotografia da autora, Junho de 2020

Figura 79.  O muro que delimita o terreno da Estação de Zoologia 
Marítima, a poente, que não permite estabelecer qualquer 
contacto visual com o edifício
Fotografia da autora, Janeiro de 2020

Figura 80. O conjunto de escadas que ladeiam o topo Sul da 
Estação de Zoologia Marítima
Fotografia da autora, Outubro de 2020

Figura 81. A esplanada do bar instalado no interior do conjunto 
de escadas
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 82. Vista para o interior do tanque principal do Oceanário 
de Lisboa
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 83. As bases para o projecto de construção de um novo 
edifício para a Estação de Zoologia Marítima «Dr. Augusto 
Nobre», da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de 
10 de Janeiro de 1962
Tabela realizada pela autora, com base na informação apresentada no 
documento: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: Instituto de 
Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, in Processos de Obras, pasta 565, 
do Repositório Temático da Universidade do Porto, 1977
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Figura 84. O pólo central do Museu de História Natural e da Ciência 
da Universidade do Porto
FCUP, disponível em: https://sigarra.up.pt/fcup/pt/noticias_geral.ver_
noticia?p_nr=650

Figura 85. O segundo pólo, que acolhe a Galeria da Biodiversidade 
– Centro Ciência Viva
Revista Visão | "«Pour ma Sofie»: A exposição para descobrir Sophia 
de Mello Breyner Andresen através da sua biblioteca", disponível em: 
https://visao.sapo.pt/visaose7e/ver/2019-01-25-pour-ma-sofie-a-
exposicao-para-descobrir-sophia-de-mello-breyner-andresen-atraves-
da-sua-biblioteca/

Figura 86. Mapa dos transportes públicos e do estacionamento, na 
proximidade da Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre
Desenho da autora, Agosto de 2020

Figura 87. Compilação de registos da Estação de Zoologia 
Marítima durante a depressão "Fabien", em Dezembro de 2019
Fotografias da autora, Dezembro de 2019

Figura 88. O Pátio das Estátuas, de Donato Bramante - o primeiro 
espaço arquitectónico a ser construído especificamente para a 
exposição de arte, em 1508
Disponível em: https://4.bp.blogspot.com/-VWYCNB31Vrc/W_6zaXeM45
I/AAAAAAAACRQ/VfQXtgQ_9swVbAV7vBdP3pon7FoCJcZSQCLcBGAs/
s1600/cortile%2Bottagono.png

Figura 89. O modelo unitário de Jean-Nicolas-Louis Durand, que 
integrava espaços como galerias, salões, sequências lineares de 
salas, rotundas, cúpulas, pátios, pórticos e escadarias monumentais
Paul von Naredi-Rainer, Museum building: A design manual, Basel: 
Birkhäuser, 2004, p. 21

Figura 90. A Gliptoteca de Munique, de Leo von Klenze (1916-1830)
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/
Glyptothek_in_M%C3%BCnchen_in_2013.jpg

Figura 91. O Altes Museum, de Friedrich Schinkel (1823-1830)
Fotografia da autora, Dezembro de 2017

Figura 92. O Museu de Crescimento Ilimitado, de Le Corbusier 
(1939)
Raúl Rispa (ed.), Barragán: The complete works, London: Thames & 
Hudson, 1996, p. 24

Figura 93. O Museu para uma Pequena Cidade, de Mies van der 
Rohe (1942)
Disponível em: https://www.famagazine.it/public/journals/1/images/50/
m3.jpg

Figura 94.  O Museu Guggenheim de Nova Iorque, de Frank Lloyd 
Wright (1943-1959)
Fotografia da autora, Setembro de 2018

Figura 95. O Boîte en valise, de Marcel Duchamp (1936-1941)
MoMA, disponível em: https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE5NDky
OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJ
dXQ.jpg?sha=5b3fa45bca137b46

Figura 96. A London Fish House, por volta de 1875
Zoological Society of London, disponível em: https://www.zsl.org/sites/
default/files/styles/wysiwyg/public/media/2015-11/IMG.jpg?itok=JAWQyRxJ

Figura 97. O Aquário do Jardin d’Acclimatation
Gallica (Biblioteca Nacional de França), disponível em: https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k6368255q/f1.highres

Figura 98. Reprodução do aquário da Exposição Universal de 1867, 
sendo possível observar-se a decoração reminiscente das grottos 
que envolvia os vidros
Disponível em: https://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=SR/SR_028/
SR_028_0253/SR_id9782847364811_pu2009-02s_sa19_art19_img002.jpg

Figura 99. Localização dos aquários públicos em Portugal 
Continental
Desenho da autora

Figura 100. O Aquário Vasco da Gama, visto a partir da entrada 
para o complexo
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 101. Planta do Aquário Vasco da Gama
Desenho da autora, sobre a base da planta do Aquário Vasco da Gama 
de 1976, disponível em: A.V.G., Aquário Vasco da Gama, Lisboa: A.V.G., 
1983, p. IV

Figura 102. O Salão Nobre do Museu do Aquário Vasco da Gama
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 103. A sala do tanque das otárias e foca
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 104. O tanque interactivo, que promove a descoberta das 
praias arenosas e das poças rochosas através da experiência do 
toque
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 105. No tanque exterior que antecede a entrada no 
Aquário, é disponibilizada a oportunidade de alimentar as carpas, 
através da compra de pequenas porções de alimento
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 106. No interior, a área técnica dos aquários desenvolve-se 
sobre os tanques, sendo acedida a partir das galerias de exposição
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 107. O Oceanário de Lisboa, como construído em 1998
Esquema da autora, sobre a base da planta do Oceanário de Lisboa 
disponível em: Luiz Trigueiros, Claudio Sat (ed.), Lisboa Expo ‘98: 
Projectos, Lisboa: Blau, 1996, p. 124-125

Figura 108-110. O Oceanário de Lisboa, visto desde o exterior
Fotografias da autora, Setembro de 2020

Figura 111. O tanque central,  visto a partir de um dos mezaninos 
do quarto piso
Fotografia da autora, Setembro de 2020
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Figura 112. Uma das quatro zonas costeiras do piso superior 
(Habitat do Oceano Pacífico temperado), que oferece múltiplas 
vistas para os espécimes vivos
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 113. As vistas laterais para o tanque central
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 114. As galerias com espaços para exposições multimédia
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 115. A saída da exposição, pela rampa exterior
Fotografia da autora, Setembro de 2020

Figura 116. A Estação Litoral da Aguda, vista desde a praia
Fotografia da autora, Agosto de 2019

Figura 117. Planta da Estação Litoral da Aguda
Esquema da autora, sobre a planta da Estação de Zoologia Marítima, 
disponível em: Mike Weber, The Littoral Station of Aguda, in the North of 
Portugal, in Helgoländer Meeresuntersuchungen 49, 1995, p. 433

Figura 118. O Museu das Pescas, que exibe utensílios, 
equipamentos e a arte tradicional da pesca artesanal
Fotografia da autora, Agosto de 2019

Figura 119. A sala dos aquários, que oferece um percurso pelas 
espécies que habitam o litoral da praia da Aguda
Fotografia da autora, Agosto de 2019

Figura 120.  O auditório / sala de aulas
Fotografia da autora, Julho de 2020

Figura 121. A área de serviço nos bastidores do Aquário, que 
permite aceder aos tanques em exposição, à esquerda
Fotografia da autora,  Julho de 2020

Figura 122. O laboratório seco, onde se efectuam análises à água 
e trabalho com sondas ou microscópios, entre outras actividades
Fotografia da autora,  Julho de 2020

Figura 123. Uma outra vista da área técnica, com os tanques de 
controlo da qualidade de água
Fotografia da autora, Julho de 2020

Figura 124. A integração do Aquarium Finisterrae no território 
costeiro. 
Fotografia aérea cedida por José Manuel Barrio Losada

Figura 125. Planta do piso de entrada e do piso inferior do 
Aquarium Finisterrae, na Corunha
Esquema da autora, sobre as plantas cedidas por José Manuel Barrio 
Losada

Figura 126. Os aquários interiores, acompanhados por um 
conjunto de degraus que formam uma espécie de anfiteatro para 
observação das espécies marinhas
Fotografia cedida por José Manuel Barrio Losada

Figura 127. A sala Nautilus, construída abaixo do nível de água, 
criando uma sensação de imersão completa do visitante
Fotografia da autora, Dezembro de 2018

Figura 128. A sala de exposições permanentes
Fotografia da autora, Desembro de 2018

Figura 129. O habitat das focas, que se desenvolve na área 
exterior do complexo zoológico
Fotografia da autora, Dezembro de 2018

Figura 130. A cafetaria, com envidraçados que abrem para a 
grande plataforma sobre as rochas
Fotografia da autora, Dezembro de 2018

Figura 131. A área técnica, no piso inferior
Fotografia cedida por José Manuel Barrio Losada

Figura 132. A evolução da construção do programa
Desenho da autora, Novembro de 2019

Figura 133. A evolução da construção do programa
Desenho da autora, Dezembro de 2019

Figura 134. A evolução da construção do programa
Desenho da autora, Maio de 2020

Figura 135. Esquema final da relação espacial entre as diferentes 
partes do edifício
Esquema da autora, Agosto de 2020

Figura 136. Tabela do programa para o novo Aquário da Foz
Tabela da autora, Agosto de 2020

Figura 137. Estudos da proposta, no local
Desenho da autora, Fevereiro de 2020

Figura 138. Mapa mental da estrutura do trabalho, elaborado 
após a definição do tema da dissertação
Esquema da autora, Maio de 2019

Figura 139. O carácter "escondido" da Estação de Zoologia 
Marítima, com o edifício ocultado pelas copas das árvores
Fotografia da autora, Outubro de 2018

Figura 140. A Estação de Zoologia Marítima e a sua relação com 
a cidade
Fotografia da autora, Agosto de 2020

Figura 141. Registo de uma das primeiras visitas ao terreno
Desenho da autora, Outubro de 2019

Figura 142. Registo do contexto real da Estação de Zoologia 
Marítima, com alguns apontamentos relativos a uma hipótese de 
desenvolvimento da proposta
Desenho da autora, Outubro de 2019
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Figura 143. Experiências iniciais, ainda muito presas aos limites 
do terreno pré-existente
Desenhos da autora, Dezembro de 2019

Figura 144. Maquete do terreno, onde é possível observar os 
limites irregulares que conformam o local onde a Estação de 
Zoologia Marítima se implanta
Maquete da autora, Novembro de 2019

Figura 145. Maquete de estudo de uma das primeiras propostas
Maquete da autora, Dezembro de 2019

Figura 146. Estudos da procura pela essência do lugar, 
pretendendo-se compreender como é que o território em 
questão se poderia organizar se não existisse qualquer edifício 
construído no local da Estação de Zoologia Marítima
Desenhos da autora, Janeiro de 2020

Figura 147. A Estação de Zoologia Marítima e o seu contexto
Fotografia aérea do Google Earth, 2019

Figura 148. A Estação de Zoologia Marítima como edifício que 
remata o Jardim da Avenida de Montevideu
Fotografia da autora, Agosto de 2020

Figura 149. O topo Sul como espaço que estabelece a 
continuidade do Passeio Atlântico - através do passadiço metálico  
-, e que permite efectuar a transição entre a cota alta da Avenida 
de Montevideu e a cota baixa da marginal
Fotografia da autora, Outubro de 2020

Figura 150. Planta da Piscina de Marés, de Álvaro Siza (1961-1966)
Álvaro Siza Vieira, Piscina na praia de Leça de Palmeira: 1959-1973, 
Lisboa: Blau, 2004, p. 73

Figura 151. Vista aérea sobre a Piscina de Marés, onde é possível 
observar o modo como o edifício se desenvolve paralelamente à 
Avenida da Liberdade, e a uma cota inferior a este eixo
Fotografia de Fernando Guerra, disponível em: https://
ultimasreportagens.com/13.php

Figura 152. A Piscina de Marés, vista a partir do areal
Fotografia da autora, Dezembro de 2016

Figura 153. A saída para o areal, pelo pórtico vazado
Fotografia da autora, Dezembro de 2016

Figura 154. A Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright (1935-1939)
Disponível em Dezeen: https://static.dezeen.com/uploads/2017/06/
fallingwater-frank-lloyd-wright-pennsylvania-1935-150th-birthday_
dezeen_2364_ss_4-1704x1119.jpg

Figura 155. A vista do alçado, que ilustra muito claramente o 
modo como os terraços introduzem a leitura da horizontalidade 
da proposta
Edgar Kaufmann, Fallingwater: a Frank Lloyd Wright country house, 
London: Architectural Press, 1986, p. 179

Figura 156. Evolução da proposta, com a introdução da 
continuidade do jardim e a integração do edifício na paisagem
Desenho da autora, Fevereiro de 2020

Figura 157. O contínuo verde da avenida marginal de Leça da 
Palmeira, interrompido apenas para conceder o acesso às praias, 
à Piscina de Marés e à Casa de Chá da Boa Nova
Richard C. Levene, Fernando Márquez Cecilia (ed.), Álvaro Siza: 2008-
2013, Madrid: El Croquis, 2013, p. 82-83

Figura 158. O Atlas Mental de Arquitectura: O Museu de Arte 
Contemporânea de Naoshima, de Tadao Ando (2004)
Fotografia superior disponível em: https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/
assets/180606165403-chichu-art-museum-3.jpg

Fotografia inferior disponível em: https://i0.wp.com/iwan.
com/wp-content/uploads-iwan/2013/07/0606Benesse-3762.
jpg?fit=1600%2C1067&quality=100&ssl=1

Figura 159. Vista do ponto mais alto do Jardim da Avenida de 
Montevideu, que se apresenta como um espaço nivelado e 
aberto para o mar
Fotografia da autora, Janeiro de 2020

Figura 160. Vista do mesmo jardim, à cota do Passeio Atlântico, 
podendo observar-se o efeito de "barreira vegetal" que o mesmo 
cria, sem qualquer acesso à cota da avenida
Fotografia da autora, Março de 2020

Figura 161. As camadas do espaço público
Desenho da autora, Fevereiro de 2020

Figura 162. Estudos da articulação do novo edifício com o 
contínuo verde
Desenhos da autora, Janeiro a Fevereiro de 2020

Figura 163. Frames de "L'Architecture d'Aujourd'Hui" (1930), de 
Pierre Chenal e Le Corbusier
Disponível em: https://vimeo.com/67793221 (Primeiro frame ao minuto 
13:52; segundo frame ao minuto 11:28)

Figura 164. O percurso na Piscina de Marés, reproduzindo a 
passagem gradual do exterior, para uma zona de penumbra que 
conduz o utilizador para as rochas, areal e piscinas
Fotografias da autora, Dezembro de 2016

Figura 165. Planta de coberturas e planta do primeiro piso
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 166. Planta do rés-do-chão
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 167. Alçado poente e nascente, onde é possível observar o 
modo como o edifício se desenvolve à cota inferior da Avenida de 
Montevideu, sendo que apenas o cubo de entrada é visível à cota 
alta, evocando a imagem do submarino que emerge da água
Desenhos da autora | Imagem do submarino disponível em: https://www.
armytimes.com/resizer/eXOIQiXlBrWTCLAG30JZT1P9vDg=/1200x0/
filters:quality(100)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/mco/
RJYA5MJKBRAMXOTBACL6QRRC7E.jpg
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Figura 168. Maquete da proposta
Maquete da autora, Novembro de 2020

Figura 169. Alçados poente, nascente, Sul e Norte
Desenhos da autora, Outubro de 2020

Figura 170. O topo Sul. Maquete da proposta
Maquete da autora, Novembro de 2020

Figura 171. As escadas que possibilitam o acesso à Praia do 
Homem do Leme
Fotografia da autora, Outubro de 2020

Figura 172. A descida junto da Avenida de Montevideu
Fotografia da autora, Agosto de 2020

Figura 173. Vista do Google Earth sobre o acesso que efectua a 
ligação entre a Praia do Homem do Leme e a Avenida de Montevideu
Fotografia aérea do Google Earth, 2020

Figura 174. A reestruturação do caminho que ladeia a Praia do 
Aquário
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 175. Estudos da articulação da ponte com os restantes 
volumes
Desenhos da autora, Abril a Maio de 2020

Figura 176. A aproximação ao pátio, local onde o edifício revela o 
seu interior, pela primeira vez, ao visitante
Imagens 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 177. O enquadramento criado pela ponte e pela parede 
portante, na passagem entre o pátio e a esplanada
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 178. Vista da passagem para o pátio e para a esplanada, a 
partir do Passeio Atlântico
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 179. Fotomontagem que ilustra o enquadramento da 
paisagem provocado pela ponte
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 180. A presença da árvore como elemento que exalta a 
transparência da ponte
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 181. Estudos relativos aos contrastes entre o topo Norte 
e o topo Sul
Desenhos da autora, Março a Maio de 2020

Figura 182. Casa Koshino, Tadao Ando (1980-1984)
Disponível em: https://cdna.artstation.com/p/assets/images/
images/007/702/816/large/mine-yilmaz-ulas-lighting1.jpg?1508104850

Figura 183. Casa Efraín González Luna, Luis Barragán (1929-1930)
Raúl Rispa (ed.), Barragán: The complete works, London: Thames & 
Hudson, 1996, p. 50

Figura 184. Escadas de tiro do topo Sul, com os rasgos que 
acompanham a subida dos primeiros degraus
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 185. A entrada para a pérgola, elemento opaco, mas 
perfurado por feixes de luz que incitam à sua descoberta
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 186. Os efeitos de luz e sombra provocados pela pérgola
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 187. O topo Sul, visto a partir da Avenida de Montevideu
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 188. Esquema de circulações e da distribuição das áreas 
de acesso público e privado
Desenho da autora , Outubro de 2020

Figura 189. A construção do átrio
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 190. A procura pela essência dos espaços
Desenho da autora, Maio de 2020

Figura 191. Compilação de imagens interiores do átrio
Imagens 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 192. Cortes pelo átrio
Desenhos da autora, Outubro de 2020

Figura 193. A sequência das salas dos aquários
Imagens 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 194. Estudos das salas dos aquários
Desenhos da autora, Maio de 2020

Figura 195. A sala multiusos e a galeria do museu
Imagens 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 196. Estudo da sala multiusos
Desenhos da autora, Maio de 2020

Figura 197. Conjunto de diferentes vistas do restaurante e 
cafetaria
Imagens 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 198. Esquema de formação das ondas, que inspirou o 
desenho do tecto de madeira
Disponível em: https://www.alevelgeography.com/wp-content/
uploads/2018/04/Characteristics-Of-A-Wave.png

Figura 199. Corte pelo restaurante, onde é possível observar o 
perfil do tecto que replica o rebentar da onda
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 200. Salão de refeições da Casa de Chá da Boa Nova, de 
Álvaro Siza (1958-1963)
Fotografia da autora, Julho de 2017
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Figura 201. Vestíbulo de entrada da Maison Louis Carré, de Alvar 
Aalto (1959)
Fotografia da autora, Agosto de 2016

Figura 202. Auditório da Biblioteca de Viipuri, de Alvar Aalto 
(1927-1935)
Disponível em: https://images.adsttc.com/media/images/547e/49ed/
e58e/ce8b/6f00/001f/large_jpg/ninara.jpg?1417562593

Figura 203. Axonometria cortada pela sala dos aquários, pelo 
museu e pelo restaurante
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 204. O pátio dos funcionários, que permite iluminar e 
ventilar naturalmente os compartimentos da administração
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 205. A sala de reuniões
Imagem 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 206. Alçados interiores dos aquários e cortes pelas salas 
dos aquários e pelo pátio dos funcionários
Desenhos da autora, Outubro de 2020

Figura 207. Corte construtivo pela fachada poente
Desenho da autora, Outubro de 2020

Figura 208. Paleta de materiais
Betão disponível em: https://i.pinimg.com/originals/89/45/
d4/8945d4220ac41e904b342a698a108bbe.jpg

Granito cinza Alpalhão disponível em: https://www.granitos-maceira.
com/images/site/acabamentos/13-SPI-Amaciado.jpg

Madeira de cerejeira disponível em: https://www.sketchuptextureclub.
com/textures/architecture/wood/fine-wood/medium-wood/cherry-
wood-fine-medium-color-texture-seamless-04414

Mármore crema marfil disponível em: https://www.gresart.pt/temp/
JPG_641da6ef98bd583ea00d7e9a4cb8901f.png

Figura 209. A proposta para o Núcleo Museológico do Mar e 
Aquário Público Dr. Augusto Nobre
Imagens 3D da autora, Outubro de 2020

Figura 210. A evolução da proposta
Desenhos e maquetes da autora, Novembro de 2019 a Novembro de 2020

Figura 211-212. Maquete do Núcleo Museológico do Mar e 
Aquário Público Dr. Augusto Nobre
Maquete da autora, Novembro de 2020
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