
Projecto para um hotel na Boavista
Um exercício em contexto real

Orlando Manuel Meneses Guimarães

Orientador: Prof. Álvaro António Gomes Domingues
Co-orientadora: Prof. Ana Isabel da Costa e Silva

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura
FAUP
2016



A presente dissertação não foi escrita de acordo com o novo Acordo Ortográfico.



 Resumo

 Primeiro é preciso ter uma ideia. A ideia é o ponto de partida, tão etéreo 

quanto inesgotável. Um projecto é feito de ideias, e as ideias são o combustível do 

projecto. Surge a ideia e faz-se uma linha. Segue-se a linha como se de um mapa se 

tratasse. 

 Esta tese de dissertação é apresentada como um atlas: um conjunto ideias, 

que são temas, que são mapas. Uma colecção de reflexões sobre conteúdos dispersos 

que fundamentam e são, em simultâneo, geradas por um conjunto de materializações 

distintas e que culminam na última representação da ideia do projecto.

 O objectivo não é produzir uma solução concreta e definitiva para um novo 

hotel na Boavista. É antes o deambular em torno de uma ideia inicial que se vai 

moldando e transformando ao longo de um processo que contempla a participação 

de um cliente real.

 Assim, a formulação do conceito deste projecto oscila entre um pedido 

concreto, a vontade de um cliente, a leitura da especificidade do lugar e dá lugar, 

ao mesmo tempo, à exploração de um modo de pensar e de construir o próprio 

pensamento.

 Em vez de se construir o projecto, constrói-se aqui a afinação de um 

posicionamento subjectivo acerca da criação arquitectónica para um lugar específico.

Tomam-se opções e produz-se o argumento por detrás da procura de uma solução 

funcional, de uma imagem, da expressão de um novo edifício na cidade. Um hotel 

de sete pisos em frente à Casa da Música.





 Abstract

 First of all one needs to have an idea. The idea is the starting point as ethereal 

as inexhaustible. A project is made of ideas which are the fuel of the project. The idea 

emerges and one draws a line. One follows the line as if it were a map.

 This dissertation thesis is presented as an Atlas: a set of ideas which are 

themes and which are maps. An array of reflections on scattered contents which 

support and, at the same time, are generated by a set of different materializations that 

culminate in the last representation of the project idea.

 The main goal is not to produce a specific or an ultimate solution for a new 

hotel in Boavista. It is above all, the action of wandering around the initial idea 

which starts getting its shape and changing throughout a process that contemplates 

the participation of a genuine client.

 Thereby, the formulation of this project concept ranges between a particular 

order, the willingness of a client, the interpretation of the place and, simultaneously, 

it gives rise both to the exploration of a certain way of thinking and the way one 

builds one’s own way of thinking.

 Instead of building the project, one builds here the tuning of a subjective 

approach about the architectural creation for a specific place. Some options are made 

and the pitch is produced behind the pursuit of a flexible solution, a picture or of the 

expression of a new building in the city. A seven storey hotel in front of the famous 

“Casa da Música”.
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 I. Temas de introdução: o projecto e o processo
 A proposta | Ver através do espelho

 “O espelho ora aumenta o valor às coisas, ora o nega. Nem tudo o que parece 

valer muito por cima do espelho consegue resistir quando espelhado.”1

 O desafio de projectar um Hotel “mais fotografado que a Casa da Música” 

apareceu de uma forma inesperada. De repente, e dentro do período destinado à 

realização da tese de dissertação para a conclusão do ciclo de estudos do Mestrado 

Integrado em Arquitectura, surgiu um cliente real com um desafio específico e um 

programa concreto. Uma proposta polémica que carrega consigo questões e temas da 

disciplina da arquitectura que estão em constante discussão, em diferentes tempos e 

sob o olhar de diferentes “mestres”, e cuja resolução exige tempo, trabalho, estudo, 

pesquisa e desenvolvimento prático e teórico próprios de uma tese de dissertação. 

 No sítio destinado à construção deste projecto existe, hoje, um edifício que 

deverá ser demolido para lhe dar lugar. O lote em questão encontra-se situado em 

frente à Casa da Música do Porto [001][002] e conta com uma frente voltada para a 

Praça Mouzinho de Albuquerque e outra voltada para a Avenida da Boavista. Apesar 

de estar situado numa frente de casas do séc. XIX, este edifício não segue as mesmas 

linhas dos seus vizinhos; não tendo a mesma antiguidade nem um desenho notável, 

não se torna memorável nem particularmente interessante.

 O edifício actual tem quatro níveis de uso misto, com área de comércio de 

acesso directo no rés-do-chão e uma caixa de escadas que dá acesso a escritórios, 

habitações, um cabeleireiro e à Escola de Condução Boavista. O rés-do-chão, onde 

outrora operou a padaria Padouro, encontra-se agora encerrado. Este piso ao nível 

da rua tem acesso a um pátio de cerca de nove metros quadrados com uma chaminé 

industrial em tijolo maciço que terá servido uma indústria anterior que operava no 

local. Há ainda um outro pátio com uma caixa de escadas exterior de acesso aos 

vários níveis, acessível a partir da rua.

 Pretende-se a construção de um Hotel de sete pisos e um recuado, com 

comércio no rés-do-chão e apartamentos de diferentes tipologias nos seus vários 

níveis. O tipo e cariz de comércio que irá ocupar a área do piso térreo não está ainda 
1 CALVINO, Italo, As cidades invisíveis, trad. José Colaço Barreiros, Editorial Teorema, SA, 
Lisboa, 2010, p. 56.
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definido, e é possível que o desenho deste piso passe por várias mutações ao longo 

do processo de desenho do edifício sem que seja atribuído um uso aos seus diferentes  

espaços.  

 O objectivo para o andar recuado, previsto pelo plano director municipal 

para a área em questão, é tirar o máximo proveito das vistas do local e, se os edifícios 

da envolvente assim o permitirem, que os quartos que aí se instalem tenham vista 

para o mar.  

 O hotel não irá ter um restaurante ou café fixo no seu interior, por isso todos 

os quartos estarão equipados com kitchenette para que os clientes possam preparar 

as suas próprias refeições.  

 O check-in deverá ser feito através de uma plataforma digital online, que dará 

ao cliente todas as instruções no que diz respeito à entrada no hotel e no respectivo 

quarto. Como já é prática actual, a plataforma deverá gerar um código/palavra-chave 

para o cliente inserir na entrada do hotel, de modo a receber de forma instantânea 

e automática a chave/cartão de acesso ao seu interior. O hall/lobby do hotel não 

será, portanto, o do “típico” hotel, porque não irá contar com sistema de walk-in. A 

entrada será sempre feita mediante check-in e marcação prévia.  

 O estacionamento ainda é algo a definir: se se justificar a sua existência, 

poderá ser subterrâneo ou em regime de aluguer usando a garagem da Casa da 

Música mesmo em frente. Se não se justificar, o piso da cave servirá apenas para os 

espaços técnicos e arrumos das áreas comerciais do piso térreo.  

 Os serviços de limpeza e lavandaria funcionarão em regime de outsourcing, 

sendo que o hotel não deverá ter um espaço de lavandaria nas suas instalações.  

 Tendo em conta a área do lote, o cliente estabeleceu que o hotel deverá 

ter um mínimo de cinquenta quartos no total, sendo que o ideal seria conseguir-se 

setenta quartos (dez por piso). Foi pedido que cada piso contemple o maior número 

de quartos possível de forma a rentabilizar ao máximo este espaço. Irá haver um 

espaço de arrumos de acesso exclusivo a funcionários do hotel, com elevador e 

acesso próprios. 

 Este edifício irá situar-se no coração da denominada zona da Boavista, num 

local de fácil referencialidade e excelente visibilidade. Esta é uma zona de elevado 

potencial para a localização de um sem número de funções, ficando o hotel muito 

próximo do lote por desenvolver entre a Avenida de França e a Rua de 5 de Outubro 
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e perto do metro, da ligação ao aeroporto, e de outras acessibilidades e transportes 

colectivos. A rotunda é também um distribuidor que se articula com a escala macro 

do território e a rede de vias rápidas que o serve – VCI e auto-estradas.

 O primeiro desafio proposto pelo cliente tem em conta precisamente a 

localização deste edifício - o da vontade de que este venha a ser “mais fotografado 

que a Casa da Música” edifício projectado pelo gabinete de arquitectura OMA, sendo 

o arquitecto Rem Koolhaas (prémio Pritzker do ano 2000) a figura que se lhe associa. 

Esta proposta teve como base a proximidade e a forte relação visual mútua entre os 

dois edifícios, factores que interessam ao cliente e dos quais o seu hotel poderá tirar 

proveito, podendo beneficiar da visibilidade e atractividade do edifício vizinho.  

 Não foram feitas exigências particulares ou especiais no que diz respeito 

ao desenho do hotel, apenas que este tire o máximo partido deste factor de modo 

a chamar a atenção para si e que sobressaia no contexto independentemente da 

sua linguagem. Ao mesmo tempo quer-se um edifício que exista por si só e não 

como parasita da fama do seu vizinho, que funcione por si só e integre o contexto 

e o conjunto dando resposta às necessidades do lugar. Que seja, portanto, único no 

conjunto e tenha em atenção todos os aspectos da envolvente, e não apenas deste 

emblemático vizinho. 

 O projecto é um mapa mental

 “Proyectar es crear una distancia sujeto-objeto para que, en este espacio 

intermedio, se de el proceso de creación.”2 O mais difícil é começar. Começar 

implica visitar o lugar, lê-lo e interpretá-lo, para depois lançar a primeira ideia. 

Compreender que tudo o que é preexistente ao projecto está em jogo e que, apesar de 

virtualmente a ideia poder significar qualquer coisa, não se deve fazer do lugar “tábua 

rasa”. Construir a ideia sem negar o lugar implica perceber o sistema preexistente, 

constituído por elementos que estabelecem relações complexas entre si, e que fazem 

2 VALDERRAMA APARICIO, Luz, La Construcción de la Mirada: Trés Distancias, Univer-
sidad de Sevilla/Secretariado de Publicaciones, Sevilha, 2004, p. 21.



003 Maqueta de uma cidade que não existe, do autor, 2010.
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parte da realidade.

 Dito de outra forma, o que quer que a ideia traga de novo, e o que quer 

que aconteça ali, naquele lugar, é da responsabilidade do arquitecto. A natureza do 

lugar não desculpa uma má solução - muito menos uma solução que tenha sido 

implementada desprezando a realidade. É por isso que é preciso imaginar o que 

não existe tendo em conta aquilo que existe, de forma a perceber o que é que a 

arquitectura tem para oferecer, de acordo com todas as limitações do projecto, do seu 

programa e constituição, ao lugar. 

 O primeiro desafio que nos propuseram enquanto alunos da Faculdade de 

Arquitectura foi o de imaginar e materializar uma cidade que não existe [003], 

construída com sólidos geométricos de esferovite. Um exercício virtual que contempla 

um lugar inexistente: não há preexistências, não há regra e não há chão.  Uma cidade 

que vem do espaço, do vazio, cuja história surge a partir de inspirações congeladas 

nas gavetas da memória. Trata-se de uma cidade que vem do nada, pensada por cada 

um de nós, resultante de todas as possíveis combinações que se possam fazer, com 

conjuntos de blocos que são quarteirões, e negativos que são ruas entre edifícios (que 

não o são).

 Um exercício desprovido de qualquer estudo prévio, de qualquer base 

teórica específica e que depende exclusivamente da nossa intuição, capacidade de 

abstracção, memória visual e cultura geral. Neste ponto, todos são principiantes e 

ter mais ou menos cultura arquitectónica não é pré-requisito para entrar no curso. 

Este gesto primário de se enfrentar uma primeira ideia, que se vai materializar num 

conjunto de espaços dependendo apenas da própria criatividade e eventual, mas não 

obrigatória, bagagem arquitectónica, é primitivo, mas é muito mais verdadeiro do 

que um qualquer gesto artificial sustentado posteriormente por teorias que ajudam a 

contextualizar e justificar o produto final.

 Um processo que é explicado por Zumthor: ”Pessoas jovens chegam à 

universidade, querem ser arquitectos ou arquitectas, querem descobrir se têm 

as capacidades necessárias. O que se lhes transmite primeiro? Desde logo deve-

se explicar que perante eles não tem nenhum professor que faz perguntas cujas 

respostas já sabe de antemão. Fazer arquitectura significa colocar questões a si 

próprio, significa aproximar-se, cercar, encontrar a própria resposta com o apoio do 



004 Desenho de uma cidade que não existe. Broadacre City, Frank Lloyd Wright, 1932.
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professor. Vezes sem conta.”3

 Na verdade, neste ponto, ninguém sabe o que é produzir arquitectura. Mas 

qualquer pessoa pode aprendê-lo, e esta experiência conta como primeiro gesto e 

primeiro risco. É necessário correr o primeiro risco para que se perceba o que está 

em jogo quando se planeia o espaço. Estão em jogo volumes, luzes, e materiais, que 

são pólos causadores de diferentes sensações e elementos fundamentais que fazem 

parte do quotidiano e do contexto físico onde vive o ser humano. O contexto é o 

espaço, e é o cenário onde a vida passa, que apesar de ser material e mensurável, 

ganha, naturalmente, uma carga emocional muito forte. A necessidade de qualificar 

esse espaço onde corre a vida, e ocorre a fundamental interacção e comunicação com 

o meio e com o próximo, justifica a existência da arquitectura enquanto disciplina e 

prática.

 Quando se imagina o espaço, imaginam-se os seus limites, e subdivide-se a 

sua área em vários outros espaços que cabem dentro deste. Se de uma cidade apenas 

se souber o seu nome, o subconsciente procura adjectivos para caracterizar os seus 

eventuais espaços, ainda que nunca vistos, e tenta encontrar significados para estes 

lugares imaginários. 

 Broadacre City [004] é uma cidade e ao mesmo tempo um conceito. Foi 

uma ideia desenvolvida pelo arquitecto Frank Lloyd Wright e explicada no livro 

The Disappearing City de 1932. Neste projecto, que nunca deixou de ser apenas um 

conceito, Wright retoma algumas ideias já muito abordadas na área da arquitectura, 

como a da Cidade-Jardim, e aplica-as de uma forma utópica. Aqui o aquitecto faz o 

“papel de deus” e implementa totalmente a sua visão, tendo apenas em conta uma 

previsão do futuro muito própria, baseada em regras e ideias que, para o autor, eram 

essênciais para o bom funcionamento da sociedade americana. Desta forma, idealizou  

uma dinâmica específica para aquilo que seria a nova “típica” casa americana. Na 

sua visão seria dado um acre de terreno a cada família e cada indivíduo detinha o 

poder de estender ainda mais a sua parcela. De Broadacre City importa retirar o facto 

de este ter sido um projecto ambicioso que nunca poderia ter sido realizado, feito por 

um arquitecto que julgava que todos os problemas da cidade poderiam ser resolvidos 

se as suas infraestruturas fossem redesenhadas - um erro que ainda é comum nos 

dias de hoje; não é possivel “redefinir-se” toda uma sociedade recorrendo apenas 
3 ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura, trad. de Astrid Grabow, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009, p. 65.
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ao poder do design. Representa um conceito utópico, tipicamente americano e que 

nunca poderia ser considerado num contexto europeu mais limitado. A falsa ideia de 

que o universo é a folha em branco, o planeta não tem limites, de que a arquitectura, 

artificial, se naturaliza e extrai recursos ilimitados da natureza e de que o território 

não acaba.

 “Os sonhos das cidades utópicas parecem surgir do nada e não dar em nada. 

Os teóricos revolucionários não têm grande noção do que deve ser uma cidade 

quando a revolução for concretizada. Os planificadores ‘científicos’ põem de lado 

todos esses disparates. Concentram-se no modo como tudo se altera actualmente e 

em como se deve manobrar para se conseguir sobreviver no contexto presente. E, 

contudo, as suas formulações também estão repletas de  valores não examinados. Os 

profissionais propõem soluções de trabalho de alcance limitado para os problemas 

físicos com que se deparam. Raramente têm tempo para raciocinar ponderadamente 

e encontrar uma solução. Se uma solução for adequada a um tempo, local ou cultura 

específicos, pode, no entanto, ser mal aplicada num outro espaço. Os modelos de 

design das cidades tentam alcançar lucros insignificantes.”4

 A visão de Wright não se concretizou, mas é interessante observar como 

algumas das suas ideias estão presentes nas cidades americanas contemporâneas, 

ainda que em escalas muito diferentes e com limites menos definidos. Não é 

possível fazer uma comparação directa com algo que nunca viu a luz do dia, mas 

é interessante perceber que o caos contemporâneo dos grandes espaços urbanos é 

ainda maior do que aquele que poderia surgir na cidade futurista de Wright onde 

todos andam “sobre rodas” ou em máquinas voadoras. E fica a sensação de que tudo 

parece menos organizado e certamente mais acidental do que seria se tivesse sido 

um único “arquitecto-deus” a impor a sua visão e a redesenhar a vida das famílias 

americanas.

 É no meio de todo este raciocínio e constatação, entre o real e o imaginário,  

entre visões subjectivas que resultam em soluções concretas e observações 

irrelevantes para lugares problemáticos, que surge o projecto, que em vez de ser 

uma receita predefinida para resolver por completo os problemas da sociedade e 

moldar o mundo com uma ideia muito “própria” de perfeição, é antes uma forma 

de estudar e de pesquisar possíveis, aplicáveis, e realistas soluções, produzindo, 

4 LYNCH, Kevin, A Boa Forma da Cidade, trad. Jorge Manuel Costa Almeida e Pinho, 
Edições 70, Lisboa, 2015, p. 99.
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fundamentalmente, uma reflexão. Nas palavras de Paola Viganò, “le projet est une 

forme d’étude et de recherche; c’est une reconstruction, une contextualisation et une 

réorganisation de la réalité.”5

 Como também afirma Paola Viganò, o arquitecto compõe com dois factores 

que são decisivos e entram, inevitavelmente, na equação do projecto: o tempo e 

a incerteza. “La condition de l’incertitude qui, selon de nombreux observateurs, 

est typique de l’époque contemporaine, correspond à un état des choses que les 

architectes et les urbanistes connaissent depuis toujours: le projet a inévitablement 

un rapport avec le temps, avec des interruptions et des changements, avec une 

pluralité d’acteurs et de sujets qu’il n’est pas toujours possible de rencontrer, avec 

des pratiques et des modes de vie constamment en mouvement. Leur effort oscille 

entre deux extrêmes: entre la tentative d’intégrer le changement au projet, en tablant 

sur sa possible flexibilité et, à l’autre extrême, la tentative d’identifier des éléments 

qui peuvent traverser le temps, résister aux modifications, orienter et guider les 

processus de transformation. Dans les deux cas, on compose avec le temps et avec 

l’incertitude.”6 

 Para projectar é preciso saber lidar com essa incerteza. A primeira lição a 

aprender é que o espaço é mutável e é o cenário onde vivemos as nossas vidas, onde 

estabelecemos relações e interagimos com outras pessoas. Basta realizar um gesto, 

um primeiro movimento com a intenção primária de mudar um qualquer contexto 

espacial para que se produza um resultado que, mesmo que tenha sido realizado 

por mimetismo e repetição e mesmo que não tenha sido mais do que um reflexo do 

conhecimento adquirido por conta própria através da observação do outro, acaba 

por mudar o espaço para sempre. Este é um processo contínuo e eterno, para o qual 

todos contribuem, uns mais e outros menos, independentemente da sua origem, 

intenção, profissão, posição, independentemente da sua vontade. Todos têm o papel 

de observadores e agentes do espaço, porque o espaço “é tudo”.

 “Coloquemo-nos numa montanha e olhemos em redor, sobrevoemos uma 

cidade, percorramos uma rua, sentemo-nos numa praça, observemos a sala em que 

nos situamos, reparemos neste móvel, naquele tapete ou ainda no candeeiro que 

nos ilumina; os nossos olhos encontram sempre espaço organizado, organizado por 
5 VIGANÒ, Paola, Les territoires de l’urbanisme: le projet comme producteur de connais-
sance, trad. de Anne Grillet-Aubert, MētisPresses, Genebra, 2014, p. 13.
6 VIGANÒ, Paola, Les territoires de l’urbanisme: le projet comme producteur de connais-
sance, op. cit., p. 12.



005 Mapa de um Hotel que não existe. From the Choirgirl Hotel, Tori Amos e Katerina Jebb, 1998.
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homens e organizado tão solidariamente que não é fácil distinguir o que cabe ao 

construtor civil, ao agrónomo, ao lavrador, ao operáro, ao presidente da câmara ou 

da junta de freguesia, ao político, ao adminstrador, ao arquitecto, ao carpinteiro, à 

dona de casa, ao pintor, ao jardineiro, ao engenheiro, ao economista, ao escultor 

ou, para não especificar profissões ou actividades, o que cabe exactamente a cada 

homem. É assim o espaço organizado, tão contínuo nas suas dimensões físicas como 

no processo da sua organização.”7

 Qualquer pessoa consegue imaginar um espaço, podendo, ou não, ter 

ferramentas para o representar. Os instrumentos de desenho, manual ou digital, e os 

elementos usados pelo arquitecto para representar os espaços, como, por exemplo, 

a maqueta, são os meios que se associam mais facilmente (e mais rapidamente) 

à representação de um qualquer espaço, mas não são os únicos instrumentos que 

existem, nem pertencem exclusivamente ao arquitecto. 

 “Do mais impressionante na música de Johann Sebastian Bach  é - como 

sabemos - a sua ‘arquitectura’. A sua construção é clara e transparente. É possível 

seguir em particular os elementos melódicos, harmónicos e rítmicos da música, 

sem perder o sentido da composição no seu todo, em que todas as particularidades 

encontram o seu sentido. Uma estrutura clara parece estar subjacente a esta obra; e 

quando se segue os fios singulares do tecido musical é possível adivinhar as regras 

que determinam a sua concepção.”8 

 Para se perceber completamente o espaço físico, é preciso vivê-lo. Para 

se perceber outros tipos de espaço mais conceptuais, metafísicos que não são 

mensuráveis mas que existem, e que podem, como um qualquer espaço arquitectónico, 

ser lidos e compreendidos, é preciso ter alguma capacidade de abstracção. Todos os 

projectos  de arquitectura são abstractos até ao momento em que são concretizados. 

Pensar o espaço é o mesmo que planear sensações e conduzir os sentidos, e é ser-se 

maestro das dimensões e dos volumes, das cores e das texturas. Descrever um espaço 

conceptual é percorrê-lo em pensamento. 

 No álbum From the Choigirl Hotel a cantora Tori Amos cria um hotel virtual 

[005] com o objectivo de alojar canções. Cria-se aqui um edifício com vários quartos 

ocupados pelas músicas do álbum e cada música representa, ao mesmo tempo, uma 

personagem que tem a sua própria personalidade, que fez check-in no lobby do hotel 

7 TÁVORA, Fernando, Da organização do espaço, Faup Publicações, Porto, 2006, p. 20.
8 ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura, op. cit., p. 10.
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e que vai permanecer nesta residência temporária. Músicas que são personagens, que 

convivem mas que não se misturam.  Surge aqui a necessidade de se criar um espaço 

físico como metáfora para o espaço de pensamento do autor, a mente e o corpo físico 

que é também um contentor, de onde provêm todas as músicas e onde habitam e 

convivem estes alter-egos tão diferentes.  

 O destaque vai para o mapa desenhado à mão que está incluído no álbum 

e que explica exactamente qual é o lugar que cada entidade ocupa neste hotel. Este 

mapa, que não é mais do que a explicação do conceito,  é uma espécie de organigrama 

do hotel. Um mapa que explica o hotel, um hotel que é muito mais do que um simples 

edifício. É um “hotel-território”, um hotel com montanhas, florestas e labirintos. Um 

hotel que é também uma pauta onde cabem vários conceitos de espaço, desenhados 

em papel, e que apenas existem na cabeça da intérprete.  

 Um músico pode criar um espaço, e um arquitecto pode escrever as suas 

ideias numa pauta. Pode criar ritmos e guiar os elementos, pode ser maestro e conduzir 

as variáveis. O conceito pode ser apresentado através de várias ferramentas, e usando 

várias linguagens, desde que a mensagem passe. Como afirma João Santos, “é no 

envolvimento da linguagem que se processa a comunicação”9, e a comunicação revela 

ser uma ferramenta extremamente importante em todo este processo de exposição 

de uma ideia que é complexa mas que se traduz em desenho de uma forma bastante 

simples, e que tem o significado que lhe quisermos dar e representa o que quisermos 

que represente.

 A realidade não oferece tempo para leituras demasiado extensas, composições 

elaboradas e teorias que justifiquem todas as decisões. Projectar em contexto real é 

uma mistura de estudo e de risco, e implica ter a capacidade de dar uma resposta que 

apesar de imediata, não pode ser um tiro no escuro, e não pode ser confundida com 

o exercício da cidade imaginária. Depende do diálogo com o cliente, das exigências, 

das condicionantes do projecto e do orçamento. Depende do teor da proposta, da 

interpretação do problema, da praticabilidade e legitimidade do projecto e da tão 

específica e incontornável legislação. Depende de tudo isto e de muitos outros 

factores, internos e externos, mas todos, de uma forma, ou de outra, relacionados 

com o lugar. 

 

9 SANTOS, João, Ensinaram-me a Ler o Mundo à Minha Volta, Assírio & Alvim, Lisboa, 
2007, p. 20.
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 No contexto real é preciso agarrar o primeiro impulso, a primeira ideia e o 

primeiro gesto sem perder tempo. O factor tempo pode definir se o arquitecto fica com 

a obra ou não. Não há tempo para sebentas com listagens exaustivas dos exemplos 

que o arquitecto guarda no seu subconsciente em tantos anos de curso. Os exemplos 

são importantes porque ajudam o cliente a encontrar uma imagem mental de um 

edifício que não é, ainda, real, podendo ser apresentados como ilustração de coisas 

mensuráveis no que diz respeito à aplicação de materiais, cores, escalas e dimensões 

dos espaços. No entanto, para o arquitecto estes não poderão significar nunca uma 

base científica que justifique decisões do projecto que se faz. As decisões de projectos 

realizados em contextos completamente diferentes são sempre específicas, e não são, 

portanto, replicáveis.  

 É fácil de perceber que projectar no Porto é diferente de projectar na China, 

mas é preciso também ter em consideração que projectar num lugar específico do 

Porto também é diferente de projectar num outro qualquer lugar nesta cidade. As 

condicionantes variam, a envolvente muda por completo, os factores não são os 

mesmos. 

 Os exemplos estão, desta forma, presentes no pensamento de quem 

projecta a obra e ajudam a tomar decisões com base no que já se fez, muitas vezes 

subconscientemente, e não são “a” justificação para a resolução do problema. Se 

assim fosse, a pática da arquitectura seria inócua, não havia lugares especiais e 

justificava-se tudo da mesma maneira.

 O espaço urbano apresenta lugares distintos que se tornam familiares. É por 

isso que quando pensamos no seu conjunto e a nível do território, sabemos onde 

estão as montanhas, as florestas e os labirintos.

 O projecto como construção conjunta

 

 Quando se projecta em contexto académico, surge uma ideia que é estudada, 

explorada, desenhada e posta à prova, vezes sem conta, pelo aluno, para ser 
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posteriormente apresentada ao professor. A crítica do professor, arquitecto, vai ser 

sempre baseada no seu conhecimento e entendimento da arquitectura. Pressupõe-

se que tenha uma bagagem sólida de cultura arquitectónica, que tenha vindo a 

ter contacto com várias experiências realizadas em contexto académico, que está 

familiarizado com o programa, sabe entender a linguagem do aluno e está preparado 

para lhe fazer uma crítica construtiva. 

 O cliente não tem formação na área da arquitectura, nem tem, à partida, 

uma bagagem ou cultura arquitectónicas extensas. Surge com um pedido específico 

e, independentemente da sua vontade, cria, mesmo que subconscientemente, uma 

ideia mental da possível resposta baseada noutros espaços e edifícios que viu em 

experiências passadas, em imagens que lhe despertaram especial curiosidade, em 

outras artes e mesmo em áreas completamente diferentes da arquitectura, como por 

exemplo, a sua própria profissão.

 Todas as sugestões que possa trazer à ideia são importantes. São importantes 

para que o arquitecto perceba o que é que se pretende e são também sugestões 

fundamentais para que o projecto funcione. Acrescenta-se uma visão que não é de 

arquitecto mas que é a visão de alguém igualmente responsável pelo projecto.  

 Alguém que para além de “querer”, passa a “criar” o projecto, intervindo, 

até, no seu desenho, formando uma equipa com o arquitecto. Alguém que está dentro 

do processo, não sendo arquitecto, mas que se distancia o suficiente para analisar o 

projecto como utilizador e como actor que presencia, entra, vive e critica um espaço 

que não consegue materializar sozinho.  

 Se o arquitecto se resume a uma ideia, fechada numa bolha, e não abre 

espaço nem dá margem de manobra para que se possam introduzir variações a essa 

mesma ideia, corre o risco de colocar todo o projecto em causa. O cliente pode 

não gostar da ideia, por razões formais, conceptuais, religiosas, por convicções, por 

razões tão complexas que não consegue explicar, ou por razões bastante simples 

que simplesmente não consegue aceitar. Para além disso, a arquitectura é um campo 

tão vasto, e para o qual todos contribuem, que é um erro por si só não envolver o 

cliente quando este se mostra interessado. Não se está perante um produto que o 

arquitecto se limita a vender, mas sim do resultado de um processo de comunicação 

que envolve discussão e interacção das partes. 

 Como só um elemento desta equipa é arquitecto, foi importante escolher uma 



21

série de projectos que servissem como exemplo de comunicação da materialização de 

partes específicas da ideia para que todos percebessem o que estava a ser discutido. 

Estes exemplos não foram apresentados com o intuito de justificar escolhas de 

projecto, mas sim para ajudar o cliente, que não é arquitecto, a construir uma ideia 

mental da imagem e materialidade da fachada do edifício.

 O cliente surge como um activo de extrema importância no desenrolar de todo 

o processo. Entre reuniões, viagens de carro, almoços, conversas casuais, formais 

e informais, o cliente envolveu-se no processo de desenvolvimento do projecto, 

contribuiu com ideias, sugestões e novos dados, e até desenhou algumas variáveis 

em planta. Compreendeu que o que está em jogo neste espaço é um pedaço de cidade, 

e que o edifício integra um conjunto preexistente que tem de ser obrigatoriamente 

considerado para que o projecto resulte. 

 A arquitectura é uma arte, e é interessante considerar a possibilidade de se 

estabelecer um paralelo entre a forma como o arquitecto comunica as suas ideias e 

chega ao seu público e a forma como as outras artes o fazem.  

 The Artist is Present [006] foi uma exposição/performance da artista 

Marina Abramović. O display continha apenas uma mesa e duas cadeiras, uma para 

Abramović se sentar durante toda a exibição e outra rotativa para os elementos 

do público se sentarem durante um curto período de tempo. O objectivo desta 

performance foi a criação de algo em conjunto. “Algo” como substantivo que nomeia 

indiscriminadamente qualquer coisa, porque aqui o produto é a própria comunicação, 

feita sem palavras. O diálogo tinha apenas como base o olhar, e o produto era a 

criação desse diálogo.  

 A artista criou a ideia e proporcionou o espectáculo, mas a execução esteve 

inteiramente dependente do seu público. A bagagem profissional e a experiência 

de vida de Abramović levaram-na à criação de uma peça onde, independentemente 

do seu objectivo, o seu corpo de trabalho não é considerado, é posto de lado, e 

serve apenas como guia interno do controlo das emoções, que escolhe mostrar ou 

esconder. No entanto, a interacção é feita de igual para igual, independentemente 

do mediatismo de cada interveniente, e o público sente-se de tal forma envolvido 

no espectáculo, que há imensos registos de pessoas que não conseguiram esconder 

as suas emoções e começaram a chorar apenas com o impacto do momento: estar à 

mesa com o artista e produzir “algo” em conjunto.  



006 The Artist is Present, Marina Abramović, MoMA, 2010.
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 Performance é um substantivo feminino com origem na língua inglesa 

associado a palavras como executar, completar e efectivar.  

 Uma reunião pressupõe uma narrativa, uma história para contar, com bases 

concretas mas que advêm do pensamento do projecto. Um processo que ao ser 

amplamente discutido numa mesa, frente a frente com o cliente, leva à inevitabilidade 

da produção e realização de um objecto que, na realidade, nunca pertenceu apenas ao 

seu criador. 

 As conversas sucedem-se, exposições têm lugar e chega-se ao ponto de 

entendimento mútuo. O processo de se estabelecer uma boa comunicação com 

o cliente está inteiramente ligado à existência de uma ideia bem fundamentada e 

representada, com desenhos que ilustrem a dinâmica do edifício. 

 Quando se materializa a ideia e se atribui uma etiqueta ao resultado final, 

cria-se um produto concreto, longe da indefinição que está presente nas várias fases 

do projecto e que atravessa o processo criativo como parte viva da criação. As ideias 

são elásticas e móveis, e a própria percepção do cliente em relação ao projecto acaba 

por mudar. Surgem novas informações, novos conceitos, mudam-se os objectivos 

e surgem novas ideias, que começam a falar por si e a moldar o projecto, até ao 

momento em que o arquitecto e o cliente chegam a um ponto de equilíbrio e, 

finamente, consenso.

 Saber ver o lugar

 “Mi interés radica en lo que hay entre las cosas y en lo que hay entre ellas y 

nosotros. El ámbito de operación de la arquitectura o de la pintura es el mundo físico, 

la materia, las energías, el cuerpo. Nos dedicamos a la fabricación de cosas pero mi 

atención se dirige al espacio complementario, a lo que las circunscribe, las rodea, 

las sostiene o las funda. Las cosas se vinculan entre sí y nosotros a ellas por algo 

dificilmente abarcable como la gravedad o la luz.”10

10 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, Col-legi d’Arquitectes de Catalun-
ya, Girona, 2001, p. 37.
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 Saber ver o lugar, compreender o contexto do lote e toda a envolvente onde 

o edifício se encontra é de extrema importância para começar a pensar no desenho 

de qualquer projecto. Perceber o que existe e o que está em questão quando se trata 

de reinterpretar e reinventar o contexto físico do(s) nosso(s) mundo(s). Em termos 

concretos, o espaço do projecto não diz apenas respeito aos limites do lote em que 

se insere, é todo o cenário envolvente, ocupado ou não por outras construções com 

as quais o projecto também irá interagir. A introdução de uma nova forma no espaço 

molda e modifica a paisagem. Obriga a reinterpretar a imagem mental que se tem 

do lugar. Uma mudança intencional, quer seja ligeira quer seja drástica, deve ser 

ponderada, e não pode surgir do acaso. Sendo a arquitectura uma arte que tem tanto 

de objectiva como de subjectiva, seja aos olhos de quem a faz seja aos olhos de 

quem a vê e usa, torna-se um desafio para o arquitecto que a planeia saber o que deve 

incluir e o que deve deixar de fora. 

 No processo de arquitectura, é preciso querer aprender, procurar, ver e 

rever o espaço, ver outros espaços e ver o que se fez antes de nós, dentro e fora 

do contexto e buscar referências do que se tem feito. Se na arquitectura, o inverso 

é, também, verdade, é preciso encontrar em cada projecto uma base sólida que o 

justifique independentemente do caminho e das escolhas do arquitecto que o está 

a projectar. Torna-se importante que o edifício obedeça à função para a qual está 

destinado independentemente dessas escolhas estéticas e funcionais. É também 

importante, especialmente nas primeiras fases do trabalho, que o propósito que serve 

de fundamento para a sua existência se traduza de alguma forma na sua imagem, que 

a ideia parta de um princípio que contempla o propósito e o reflicta desde logo no 

projecto. Depois, essa ideia irá ser traduzida numa mensagem que irá comunicar com 

clareza os objectivos fundamentais: tudo é pensado antes de ser dito e o que é, por 

nós, traduzido por palavras e por desenhos é materializado mais tarde pela própria 

arquitectura.  

 A arquitectura nasce a partir da vontade de moldar o espaço, criando novos 

conceitos de espaço a partir de uma intenção. Nas palavras de Fernando Távora “(...) 

porque o espaço é contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é, 

igualmente, irreversível, isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal 

marcha acarreta e significa, um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, 
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donde ainda a afirmação de que o espaço está em permanente devir.”11 

 A “paisagem” apresenta-se, desta forma, não como mero cenário, mas sim 

como um instrumento de trabalho, que, nas mãos do homem, sendo este arquitecto 

ou não, se foi reconstruindo e “desnaturalizando” através dos tempos. A disposição 

de novos elementos num qualquer sítio, que se apresentam como corpos estranhos 

e novos, faz com que estes se apropriem do espaço e que o (re)organizem, dando 

origem a novos conceitos de espaço. Este processo pode actuar a vários níveis e a 

preocupação “paisagem-espaço-lugar” difere de arquitecto para arquitecto. 

 A subjectividade de se projectarem inúmeras soluções, dadas como 

possíveis, para um mesmo lugar, levanta várias questões. Poder-se-á “julgar”, com 

toda a legitimidade, que entre duas soluções pensadas, estudadas e bem resolvidas, 

uma é “melhor” para o lugar? 

 Sobre as inspirações que motivam a ideia, nas palavras de Louis I. Kahn, 

“while one person may see inspiration in things as they are, another may see 

deplorable situations. This is why I think it is imperative to speak of them. I don’t 

believe that one is wrong and the other is right, but I will try to say something 

about the inspiration within us, wich motivate us to continue. There is inspiration 

to live, to question, to learn, and to express.”12 Como Kahn afirma, é importante 

realçar a visão de que não há apenas “um caminho” a ser tomado no processo de 

projectar arquitectura, em conjunto com a noção, também defendida por Kahn, de 

que a natureza não espera nada a não ser que obedeçamos às suas leis.  

 É de notar o teor subjectivo que diz respeito à interpretação espacial em 

conjunto com a visão artística, que depende inteiramente do arquitecto, e da vontade 

ou desejo de mostrar uma intenção arquitectónica que pode introduzir diferentes 

níveis de mudança, e até no limite, renovar por completo a imagem do território.  A 

imagem deste espaço citadino/território/“paisagem” não se resume, como já foi aqui 

referido,  ao conjunto de elementos de fundo na cidade, porque estes integram o 

grande cenário onde vivemos as nossas vidas. Surge desta forma um paradoxo onde 

existe, por um lado, a cidade, vista como cenário estável que resulta do edificado 

e, por outro, como um grande puzzle constituído por várias peças, onde o edifício 

surge como paisagem contando com locais mais amplos e de respiração com e sem 

11 TÁVORA, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p. 19.
12 LATOUR, Alessandra,  Louis I. Kahn: wrightings, letters, interviews, Rizzoli, Nova Iorque, 
1991, p. 153.
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vegetação. 

 Numa disciplina como a de Projecto, em que o resultado depende, em grande 

parte, da solução que o próprio arquitecto desenhou para o local, é possível afirmar-

se que é sempre um risco intervir numa malha urbana já consolidada, mas é de 

realçar que a solução não passa por encarar cada pedaço de cidade como um espaço 

intocável e imutável.  O desafio é fazer com que um projecto funcione face a certos 

obstáculos que lhe são colocados, muitas vezes em lugares dispersos e com uma 

imagem que já faz parte do quotidiano das pessoas. A imagem da cidade, a imagem 

mental que se cria e que se tem de um qualquer espaço urbano é o resultado de todas 

as relações/tensões que se observam em todos os espaços da cidade, e só existe 

porque os vários elementos/objectos da envolvente convivem mas são, ao mesmo 

tempo, independentes, funcionam por si só, são únicos e carregam consigo diferentes 

significados, sendo percebidos de diferentes formas.

 “Muchas decisiones de proyecto responderán a la necesidad de equilibrar 

la vitalidad de las formas que obedecen a sus propias leyes, que surgen y existen 

separadas y lo que, obligadamente, ha de orientarlas a un fín común. El proyecto 

manifiesta ese equilibrio en la tensión entre el vivir independiente de las partes 

intervinientes en cada nivel físico y un designio unitario. Proyectar es como erigir 

una de esas festivas pirámides humanas cuyo momento culminante se cifra en el 

trepar de un niño a lo más alto. Al llegar arriba, en pié sobre el último anillo humano, 

el niño mira en torno suyo y nos hace ver cómo se ha adueñado de todo el espacio 

en el alcance de su horizonte. Una obra, una suma de equilibrios, estará enmarcada 

por lo fortuito y lo necesario, pero parecerá estable y fácil y hará suyo lo que se 

encuentra a su alrededor. Cada elemento, cada forma particular, poseerá su plenitud 

y deberá manifestarse así, conviviendo con otras, en una apariencia gobernada por 

la equidad. La equidad nos dice que estos elementos han de ser tratados con la 

misma importancia, que han de ser empujados hacia adelante para estar igualmente 

presentes, como ojos bien abiertos.”13

13 NAVARRO BALDEWEG, Juan, La habitación vacante, op. cit., p. 43.
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 A envolvente do projecto

 Os elementos arquitectónicos que rodeiam este edifício são de natureza 

muito diversa. A Casa da Música está posicionada num contexto muito semelhante 

ao do futuro hotel (mas sem vizinhos imediatos) já que faz também frente à 

Avenida da Boavista e à Praça Mouzinho de Albuquerque. Trata-se de um elemento 

contemporâneo, recente, de grande escala e com um grande espaço só para si. Neste 

contexto, surge ao fundo o novo edifício da EDP, de escala equiparável e de uma 

linguagem igualmente contemporânea. Do outro lado da avenida está a frente de 

casas, em cuja extremidade o hotel se vai inserir, e que é definida no PDM como 

parte integrante da “cidade consolidada”.  

 Tratam-se de edifícios de três pisos com cave, de vários usos, por vezes 

contemplando comércio no piso térreo, com varandas no primeiro piso e revestidos 

a azulejos de cores variadas. O edifício actual situa-se no lote limítrofe desta fileira, 

apresentando uma empena voltada para o lote vizinho, contíguo, onde opera a Casa 

Sindical dos TVC. Do outro lado, o edifício apresenta uma empena voltada para 

uma rua privada e para o Tabernáculo Baptista. Esta rua possui portões nos seus dois 

extremos, de acesso restrito e condicionado, controlado por um porteiro, e é uma via 

de entrada para garagens e áreas de comércio que aqui operam, daí que o seu uso se 

intensifique durante o dia. É no início desta rua, junto ao lote do futuro hotel e ao 

edifício do tabernáculo, que a Escola de Condução Boavista estaciona os seus carros. 

 A Praça Mouzinho de Albuquerque, conhecida como rotunda da Boavista, 

é apenas acessível por passadeiras para peões desenhadas nas vias de trânsito que a 

circundam. Apesar de não possuir limites verticais físicos, estando apenas delimitada 

pelas vias de circulação viária em todo o seu perímetro, encontra-se visualmente 

encerrada por um maciço de árvores altas e com copas de grande dimensão.  

 Durante o dia é frequentada por vários transeuntes que nela passam 

ou permanecem, sentados nos pontuais bancos de jardim que lá se encontram, 

alimentando os pombos ou simplesmente aproveitando os dias de sol. Há ainda neste 

espaço uma concentração de pequenas feiras sazonais, de destacar a de S. João que 

tem trazido consigo uma roda gigante que permite ver a Avenida da Boavista de um 

ponto de vista privilegiado.  

 Os edifícios que rodeiam esta praça já obedecem em larga maioria ao plano 



008 O edifício actual e parte da Avenida da Boavista vistos a partir da entrada da Casa da Música.

007 O edifício actual visto a partir da Praça de Mouzinho de Albuquerque.
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PDM a que o hotel terá de dar resposta - edifícios de sete pisos com recuado (rés-

do-chão + 6 + 1) que apresentam uma frente fechada que acompanha as vias de 

circulação da rotunda. Esta frente construída estende-se em todo o perímetro das vias 

de circulação e “respira” no terreno vazio e encerrado por muros da antiga estação 

de comboios que ligava o Porto à Póvoa do Varzim, e no grande e aberto vazio que é 

o espaço da Casa da Música. Dois vazios de carácter muito diferente: um que serve 

o propósito de assegurar o perímetro que rodeia a Casa da Música, um edifício de 

grande escala que pede muito espaço para ser contemplado e alguma distanciação 

para se implementar sem incomodar as preexistências, e o terreno aparentemente 

abandonado e expectante da antiga estação de comboios, devoluta, que se prolonga 

até ao metro da Casa da Música e pela Avenida de França até chegar ao edifício do 

Capitólio, e para onde se negociou a ida do centro comercial El Corte Inglés antes 

deste se implantar em Gaia.

 A Praça Mouzinho de Albuquerque, para onde estará voltada a fachada de 

maiores dimensões do futuro hotel [007] tem um carácter bastante distinto do enorme 

(e, em grande parte, vazio) lote da Casa da Música, para onde está voltada a segunda 

fachada do futuro edifício [008]. O primeiro espaço, grande plataforma de desenho 

elíptico, com percursos pedonais radiais em terra batida, entre os quais se preenche 

com árvores de grande porte e espécies várias e zonas relvadas, contém ainda - à 

semelhança do segundo - um elemento central: o Monumento aos Heróis da Guerra 

Peninsular, coluna ou obelisco de simbólica presença que o identifica. O segundo,  

mais amplo e preenchido apenas com a Casa da Música, deixa, em deteminados 

momentos, de ser plano, e levanta ondas que resultam do impacto do (meteorito) 

central, e que albergam duas lojas. Há dois movimentos perpétuos que caracterizam 

estes espaços: na rotunda, as árvores e os movimentos que o vento dá aos seus ramos 

dão vida à praça, e na Casa da Música os skaters e as suas manobras, que deslizando 

pelo travertino, dinamizam este espaço. 

 À noite estes lugares apresentam um ambiente completamente diferente. As 

árvores encobrem os candeeiros da rotunda que se torna escura, sombria e que não 

convida a uma travessia ou passeio nocturno. Quase não se avistam pessoas nesta 

praça e quase só se ouvem os taxistas estacionados em frente ao shopping Brasília. 

A rotunda tem iluminação no seu interior, que ilumina, embora pouco, ao contrário 

dos focos colocados nas construções que ocupam o seu perímetro.  



009 Vista de pássaro com a representação do edifício actual (a vermelho), o contexto do lote e a envolvente próxima.

010 Corte imaginário a partir da Praça Mouzinho de Albuquerque que contempla a frente de maior extensão do hotel.
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 Neste cenário destaca-se sempre todo o espaço exterior  da Casa da Música, 

completamente iluminado. Em dias de espectáculo é normal ver-se o interior da sala 

Suggia a partir do exterior através da enorme janela voltada para a rotunda, e em dias 

de verão, para além do movimento trazido pela esplanada do café que se prolonga 

para o exterior, há sempre eventos a acontecer neste lugar.

 Condicionantes para o projecto 

 O hotel irá ocupar o terreno até aos seus limites: a avenida, a rotunda, a 

rua privada e o muro da casa vizinha [009], de modo a rentabilizar o espaço ao 

máximo. O lote tem uma área de cerca de 430m2, e se o edifício se posicionar nos 

seus extremos independentemente do seu desenho, duas das suas fachadas não 

apresentarão distância suficiente dos edifícios vizinhos para que se possam fazer 

aberturas para o exterior. Desta forma, apenas duas das quatro fachadas poderão 

ter janelas: uma que faz frente com a rotunda de cerca de 31m de extensão [010] e 

outra voltada para a Avenida da Boavista (e para a Casa da Música) com 12,67m de 

extensão. Tudo o que não precisar de luz e ventilação natural, irá ser colocado no 

interior, preferencialmente junto às fachadas de empena. 

  O vizinho imediato do hotel é um prédio de meados do séc. XX, de quatro 

pisos, que integra a frente de casas do séc. XIX da avenida. O hotel vai ter o dobro 

da altura destas casas - um enorme contraste com o preexistente e por isso a transição 

entre o novo edifício e o do lado é uma questão delicada. Não se trata apenas de um 

confronto/contraste entre o novo e o antigo, ou seja, não é apenas uma questão de 

linguagem arquitectónica.  

 A tentativa de imitação de um estilo ou cópia de uma linguagem preexistente 

que já não faz sentido nos dias de hoje corre sempre o risco de cair no ridículo, e o 

contraste pode ser a solução para aquilo que não pode ser atenuado ou resolvido de 

outra forma. Neste caso, a diferença de alturas dos edifícios é tão grande, e resulta, 

ainda para mais, numa enorme empena, que a transição entre os dois, do lado da 



011 Primeiro organigrama do projecto, elaborado com o cliente.

012 O contexto do edifício, vista aérea.
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avenida, deve ser de alguma forma atenuada.  É preciso tentar perceber de que forma 

é que estes edifícios se podem relacionar porque vão interagir inevitavelmente um 

com o outro. Vão ser “para sempre” dois edifícios que estão colados numa frente 

de casas que se tocam da mesma forma, seguindo a mesma lógica, que continua ao 

longo desta avenida e é quebrada por um enorme prédio de revestimento em granito 

e metal verde. Uma construção que contrasta com esta realidade e que se desliga da 

mesma, sem se ligar a nada em concreto, nem mesmo à rua, abrindo um meio piso 

térreo mais baixo que a avenida e acessível apenas através de escadas.

 Tem-se, por um lado, esta linha de casas com as quais o edifício contacta e a 

que tem de dar resposta e, por outro lado, a Casa da Música, que faz frente com este 

alçado e absorve todas as atenções do lugar. É essa a premissa da sua existência. É 

preciso perceber como é que esta fachada vai dar resposta a estas realidades. Tem-se 

também a esquina do edifício, tão importante para quem chega da/à rotunda, e que é 

charneira entre estas realidades e a rotunda da Boavista. A fachada que estará voltada 

para a rotunda é a maior de todo o edifício, e para onde irão estar voltados quase 

todos os quartos. 

 Para começar a desenvolver a ideia é necessário desconstruir/dividir a 

complexidade da envolvente em partes mais pequenas, e para isso torna-se necessário 

também pensar no edifício por partes, tendo sempre em conta o seu programa [011]. 

Um edifício que apresenta duas fachadas distintas e que lida, ele mesmo, com partes 

distintas da cidade, que integram e partilham um mesmo espaço independentemente 

do seu carácter.  

 Para além de lidar com as diferentes partes que integram a realidade à sua 

volta, o edifício terá, ele mesmo, de ser lido como um todo e de uma forma unitária, 

e a sua essência compreendida no total, e não apenas após a análise de cada uma das 

suas partes. Desta forma, é preciso evitar um edifício fragmentado e cuja existência 

descaracterize ainda mais o local. Deve ser uma peça cuidadosamente colocada no 

seu lote [012], de forma a dar mais sentido ao conjunto, mesmo que a intenção seja 

a de desestabilizar o existente para dar um novo significado ao lugar de uma forma 

positiva e inovadora, que questione e ajude a reinventar o significado deste pedaço 

de malha urbana.

 Quando se fala em frente urbana contínua e ininterrupta fala-se 

inevitavelmente de proximidade, contacto e encaixe de diferentes peças. Os edifícios 



013 O contexto do edifício, visto a partir da Sala VIP da Casa da Música.

014 Uma fotografia da Casa da Música, vista do alçado Norte do edifício.
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públicos e as arquitecturas de excepção aparecem mais pontualmente no território e 

assumem-se na envolvente. Neste caso fala-se de afastamento e isolamento, atributos 

que conferem a estes edifícios uma identidade, um carácter “especial”.

 Este é um lugar cheio de contrastes - contrastes que vão ser transportados, 

inevitavelmente, para o projecto. As coisas existem, ocupam o seu espaço e 

invadem o espaço alheio, porque estão lá, mesmo ao lado ou mesmo em frente, 

numa permanência que tem a duração do seu tempo de vida, estanques, imóveis mas 

perpetuamente mutáveis. A dificuldade não é apenas a de saber ver e lidar com todas 

estas coisas, mas sim a de as ouvir e interpretar, levando-as para o projecto através 

do diálogo de forma a filtrar uma constante, permanente e passiva existência que 

se manifesta e não pode ser inteiramente controlada. Um diálogo que contempla os 

diferentes sons, dos elementos vivos e dos elementos mortos, que aqui pertencem às 

pessoas, aos transportes e aos outros elementos, animados e inanimados. O captar  

de uma luz, o jogar com as estereotomias e as cores. Um conjunto que apresenta o 

betão, o mármore e o alcatrão. O azulejo, a pedra e o ferro. O vidro e a cerâmica. 

Formas quadradas e rígidas, e outras facetadas e ondulantes. Formas permanentes 

e temporárias, estanques e em movimento, que coincidem, coexistem e, por isso, 

convivem como são [013].

 “Mostram-se fotografias de um edifício de formas complexas. Campos, 

planos e volumes diferentes parecem sobrepor-se, apresentam-se inclinados e 

direitos, encaixam-se uns nos outros. O edifício, cuja aparência invulgar não me dá 

nenhum indício directo sobre a sua função, dá-me a sensação de ser estranhamente 

sobrecarregado e atormentado. Parece-me de qualquer modo bidimensional. Por um 

momento penso ter fotografias de uma maqueta de cartão pintada de várias cores 

à minha frente. Mais tarde chego a saber o nome do arquitecto e sou sacudido por 

um susto rápido. Será que me enganei, que o julguei antecipadamente por falta de 

conhecimento? O arquitecto tem um nome com reputação internacional. Os seus 

desenhos arquitectónicos de estilo refinado são conhecidos e as suas observações 

escritas sobre a arquitectura do presente, que também abrangem temas filosóficos, 

são frequentemente públicadas.”14 [014]

14 ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura, op cit., p. 60.



015 Fotografia da Casa da Música, Philippe Ruault, 2005.



37

 A imagem do edifício e a imagem da cidade, 

 a simbologia do espaço e a simbologia da imagem

 “Edifícios que nos impressionam transmitem-nos sempre uma sensação 

forte do seu espaço. Circundam de uma maneira especial este vazio misterioso a que 

chamamos de espaço e fazem-no oscilar.”15 

 O desafio de se projectar um edifício “mais fotografado que a Casa da 

Música” só pode ser atingido se, na tentativa de se superar o que não é, à partida, 

sequer igualável, se perceber como é que este simbólico edifício é fotografado, e 

porquê. Das várias fotos tiradas para várias publicações, artigos e livros que existem e 

que mencionam a Casa da Música, entre cenários nocturnos e diurnos, de luz mais ou 

menos manipulada, é seguro afirmar que praticamente todos os fotógrafos escolhem 

mostrar este edifício como um elemento central na composição da fotografia, com 

um enorme céu, muito pouco chão e quase nenhuma envolvente. O destaque vai 

quase sempre única e exclusivamente para a obra e aparecem poucos indícios do 

lugar, tornando-se difícil para aqueles que não conhecem este “ícone” perceber que 

se trata de uma fotografia tirada no Porto.  

 De entre as várias fotografias da obra, escolheu-se uma em particular para a 

qual se quer dar algum destaque e atenção. Uma fotografia da autoria do fotógrafo 

Philippe Ruault para os OMA [015] tirada antes da existência do edifício da EDP, 

que apresenta a Casa da Música no centro da composição vista do outro lado da 

Avenida da Boavista, focando o edifício a partir de sudoeste. A Casa da Música 

apresenta-se como um elemento central monumental, fantástico, extremamente 

fotogénico, bonito, contemporâneo, inesperado, curioso, com um desenho único e 

uma execução excepcional. 

 Levantadas as qualidades daquela que é a razão de ser da fotografia, 

percebem-se, também, muitas outras coisas. Esta fotografia transmite um certo 

sentimento de solidão e também de estranheza. Neste ângulo, a Casa da Música surge 

como um elemento flutuante, estático e que nada ter a ver com o resto da imagem, 

não se percebendo inclusive qual é o ponto de contacto com o chão. Não se percebe 

onde é a entrada, não se percebe qual é a sua forma e muito menos a sua escala. Nem 

mesmo tendo em consideração os carros estacionados e a existência da pessoa que 

15 ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura, op cit., p. 2.
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ocupa a posição central, porque não se percebe a distância a que se encontram do 

edifício. Se não se conhecer a Casa da Música ou o Porto torna-se difícil localizar 

este edifício recorrendo a esta imagem, e como se vê muito mais do céu do que da 

sua envolvente, também não se percebe para onde é que as janelas estão apontadas.

  Esta fotografia pode ser encarada como um meio de promoção daquele 

objecto enquanto produto arquitectónico, enquanto imagem e enquanto entidade, 

cuja visibilidade importa promover e estimular e reflecte um regime de visibilidade 

que lhe está subjacente. A Casa da Música precisa de público - e a sua imagem 

também vende. Nos dias de hoje, em que a cultura é feita de imagens, uma casa de 

espectáculos atrai não só pelo espectáculo em si mas também pela espectacularidade 

do próprio edifício. É através de meios como a fotografia que a comunicação social 

e os media difundem e publicitam objectos, entidades e produtos.

 No que diz respeito à fotografia, como refere Camiel van Winkel no artigo 

The Regime of Visibility, “The appeal of photography is that it accords perfectly with 

the speed, lack of time and impatience that dominates the life of the modern citizen; 

moreover, it provides an illusion of immediacy and direct contact with the world, free 

from the intrusion of all sorts of awkward, uncontrollable filters and intermediaries. 

Photographs appear to offer a pure visuality that transcends every form of rhetorical 

manipulation and theoretical interference. ‘A good photo is worth a thousand 

words.’”16 Esta fotografia transmite rapidamente o objecto Casa da Música ignorando 

o seu contexto e tornando-a apelativa e facilmente transmitida e disseminada. Se a 

fotografia encantar, é possível que o observador se sinta curioso e compre um bilhete 

para um qualquer evento que venha a ter lugar neste edifício; se houver encanto, é 

imediato, porque o estímulo visual é intenso. Como diz Guy Debord: “Quando o 

mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres 

reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico.”17

 Regime de visibilidade (segundo autores como Michel Foucault, Jacques 

Rancière, Martin Jay e Camiel van Winkel) é um modo de ver, representar e comunicar 

o que se conhece e o que se vê. É, portanto, uma construção da realidade e dos 

factos. Michel Foucault utiliza a expressão como modo de construção e legitimação 

16 VAN WINKEL, Camiel, The Regime of Visibility in Open 8 Invisibility, Noruega, 2005,     
p. 16.
17 DEBORD, Guy, A Sociedade do Espetáculo, Contraponto, Rio de Janeiro, 1997, p. 18.
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da verdade, designando “os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros ou falsos, a maneira pela qual se sanciona uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles 

que se encarregam de dizer o que funciona como verdadeiro.”18 

 É seguro afirmar que a razão que leva alguém a tirar uma fotografia à Casa da 

Música se prende ao seu regime de visibilidade - à forma como o edifício é percebido 

e aos factos que se dão como verdadeiros e inerentes à sua realidade: excepcional, 

espectacular, singular e extraordinário. Quando o cliente exige que o seu edifício 

seja “mais fotografado que a Casa da Música” reconhece o significado e importância 

do regime de visibilidade deste edifício. Dito de outra forma, a imagem da Casa da 

Música serve o seu propósito porque causa impacto imediato e vende. 

 Mas não é só a forma como a Casa da Música é fotografada que cria ou 

reforça o seu regime de visibilidade. Analise-se o seu contexto para se perceber 

melhor esta questão.

 Kevin Lynch, no seu livro A imagem da Cidade19, fala sobre a questão 

da singularidade do edifício, que se aplica à Casa da Música. O contraste com a 

envolvente é evidente e o posicionamento do edifício no espaço realça e confirma 

esse facto. A forma do edifício em conjunto com esta posição dominante no espaço 

urbano capta, de uma forma intensa, a atenção do observador. A Casa da Música 

apresenta-se neste espaço como um elemento vivo, fruto de um longo processo de 

pensamento arquitectónico e um edifício onde cabem todos os adjectivos que lhe 

quisermos atribuir. No entanto, e na realidade, este não deixa de se apresentar, na sua 

complexidade, como um elemento da cidade que, tal como os outros, é fisicamente 

limitado. 

 Conseguimos vê-la e apreender a sua forma. Conseguimos tocar-lhe e 

perceber que ela não se mexe. Conseguimos desenhá-la e fotografá-la. E conseguimos 

até reconhecê-la através do seu logotipo - que é, na verdade, a sua silhueta, de muito 

fácil distinção e reconhecimento em qualquer cartaz ou publicação.20

 É um edifício, e tem, portanto, um interior e um exterior, tem portas e 
18 FOUCAULT, Michel, Dits et Écrits, vol.IV,  Gallimard, Paris, 1994, p. 112.
19 LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade, trad. Maria Cristina Tavares Afonso, Edições 70, 
Lisboa, 2011, p. 109.
20 VAN WINKEL, Camiel, The Regime of Visibility, op. cit., p. 18.



016 Città Ideale, atribuida a Luciano Laurana, 1480-1490.
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janelas, e apesar de ser uma versão distorcida de um sólido que nos é familiar, não 

deixa de ter uma forma simples e que conseguimos identificar mas distingue-se 

no contexto. É um ponto proeminete, um foco que domina no seu contexto. Uma 

construção feita em consciência e que agora o caracteriza: é dela que o observador se 

vai lembrar. E é assim que através das características da sua forma, do contraste com 

a envolvente e da mudança que carrega, este espaço que envolve a Casa da Música e 

que, propositadamente, não se consegue ver bem na foto de Philippe Ruault, ganha 

um significado, um nome e uma identidade.

 Segundo Kevin Lynch “uma imagem do meio ambiente pode ser analisada 

em três componentes: identidade, estrutura e significado”21, noções que, na realidade, 

são indissociáveis. Afirma ainda que “uma imagem viável requer, em primeiro lugar, 

a identificação de um objecto, o que implica a sua distinção de outras coisas, o seu 

reconhecimento como entidade separável.”22

  Este “lugar” - que na verdade se resume a um código de leitura e 

inteligibilidade - é constituído por um conjunto de elementos estáticos, mas está 

sempre em aberto, é totalmente mutável, tanto quanto a dinamica da sociedade e 

da interacção entre as pessoas. Aqui, o “lugar”, que foi lido e percebido de uma 

determinada forma durante muito tempo, é hoje referenciado pela presença da Casa 

da Música. De todos os conteúdos e ocorrências fisicas e simbólicas, a Casa da 

Música é o elemento que se destaca e que domina a retórica do “lugar” e que define 

a sua identidade.

 “Tenemos una capacidad innata para recordar e imaginar lugares. La 

percepción, la memoria y la imaginación están en constante interacción; el dominio de 

la presencia se fusiona en imágenes de memoria y fantasía. Seguimos construyendo 

una inmensa ciudad de evocación y remembranza y todas las ciudades que hemos 

visitado son recintos en esta metrópolis de la mente.”23  

 Apresenta-se uma segunda imagem: A Cidade Ideal [016] atribuída a 

Luciano Laurana, uma pintura a óleo que retrata uma praça citadina à luz do dia 

e os edifícios que a constituem. Comparem-se as duas imagens para compreender 
21 LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade, op. cit., p. 15.
22 LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade, op. cit., p. 15.
23 PALLASMA, Juhani, Los Ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, trad. Moisés 
Puente e Carles Muro, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p. 78.
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os significados por detrás das suas representações de espaço público e de edifícios 

excepcionais.

 Existe um elemento central no quadro renascentista: um templo, o único 

edifício de planta circular, excepcional. O campo de visão do observador é bastante 

restrito, não se consegue ver muito do céu (que se encontra “emoldurado” por 

edifícios) e ainda menos do chão. O destaque vai todo para o edificado. O pavimento 

é constituído por pedras, lapidadas e trabalhadas, e possui um padrão constituído 

por quadrados que encerram elementos geométricos. Na área central do  pavimento, 

podemos ver um quadrado que contém quatro setas a apontarem para o seu centro, 

representadas com o intuito de exagerar um pouco mais esta centralidade e transportar 

o observador para dentro do edifício.

  O  espaço público de que trata a pintura mostra-se rígido, matemático, 

geometricamente desenhado. Nas laterais do campo de visão, levantam-se frentes de 

edifícios que ajudam a enquadrar o elemento central, perspectivando/condicionando 

o olhar do observador, projectando-o para o centro da composição, onde está plantado 

um edifício inerte. Um edifício cilíndrico que apresenta uma métrica definida de 

pilares que o suportam e que o rodeiam. Um volume que apesar de apresentar uma 

fachada única e contínua com o espaço exterior, é, ao mesmo tempo, um ponto. 

Esgota-se e acaba em si mesmo. É estanque, de pedra, com pilares ancorados ao 

chão. Se há dinamismo nesta composição, é externo ao seu centro, causado pela 

convergência das linhas que estruturam todo o conjunto naquele elemento central.

 Na fotografia da Casa da Música acontece o oposto. O espaço exterior 

desliga-se completamente do edifício, e não há nada de externo que anuncie este 

novo e estranho elemento. Neste caso, o que atrai o olhar do observador é a forma 

da própria Casa da Música, que se mostra dinâmica e excepcional. Em redor, existe 

um espaço público que não é difícil de compreender e não é difícil de explicar, mas 

que só pode ser definido como sendo “o espaço da Casa da Música”. É difícil dar 

outro nome a este espaço. Não tem uma forma familiar, não se agarra ao chão e os 

seus extremos descolam do alcatrão, e não é um espaço que surja no pensamento de 

qualquer pessoa como espaço de estar ou de completa permanência, até porque não é 

esse o seu principal objectivo. Objectivo que é o de ter, ao centro, a Casa da Música, 

e, ao mesmo tempo, deixá-la respirar. 

 A Cidade Ideal apresenta uma perspectiva rígida que acentua a inércia e a 
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posição estática e solene do seu edifício central. Com a Casa da Música é diferente: 

tudo nela é fluidez, movimento e instabilidade; não é para ser vista de nenhuma 

perspectiva em especial, e rodeando-a, percorrendo o seu espaço, pretende-se 

a surpresa, o dinamismo e a assimetria. Citando Álvaro Domingues, a Casa da 

Música poderá pertencer às “formas que voam”, e opõe-se às formas clássicas 

da pintura da Cidade Ideal: “Eugenio d’Ors (...) escreveu que a grande diferença 

entre o classicismo e o barroco se podia ler na emergência de duas constantes 

que recorrentemente afloram no pensamento e nas obras dos humanos, assim: o 

classicismo corresponderia às formas que pesam e o barroco às formas que voam. 

É o que este edifício é pela sensação que dá de desprendimento do chão.”24 Assim, 

a Casa da Música poderá pertencer a uma estética neo-barroca, constituindo um 

cenário móvel, descentrado e instável.

 Há, porém, algumas similaridades entre as duas imagens. Sente-se, em 

ambas, um certo sentimento de solidão provocado pela ausência de pessoas. No 

entanto, surge a presença de um edifício tão excepcional que sugere que este seja um 

espaço urbano de alguma importância. Como se consegue perceber pela luz que é de 

dia nesta cidade, a pergunta que fica é a de onde estarão as pessoas - o que contribui 

para uma acentuação do registo cenográfico de ambas as imagens.

 O elemento central que ocupa a pintura não é um templo por mero acaso. 

Na época em que o quadro foi feito, havia um simbolismo especial atribuído ao 

templo sendo que, neste contexto, esta obra de planta circular representa o valor 

de “perfeição” por se encerrar em si mesma. Se o facto de o céu ficar mais escuro 

à medida que se aproxima do observador da pintura significar que a sua hipotética 

presença neste espaço inanimado rompe com a perfeição, a palavra “ideal” usada em 

conjunto com a palavra “cidade” pode significar uma combinação muito específica e 

que nunca poderá ser aplicada num contexto real, apenas inventado.

 

 O simbolismo e as razões que estavam por detrás da concepção e da percepção 

daquele edifício e daquela cidade como “ideais” definiam um regime de visibilidade 

que pode ser compreendido se recuarmos aos estudos de Vitrúvio e ao seu Tratado 

24 Acerca do edifício do Terminal de Cruzeitos de Leixões. DOMINGUES, Álvaro, As formas 
que voam, ArchDaily Brasil, 2016. <http://www.archdaily.com.br/br/780640/as-formas-que-voam-al-
varo-domingues>
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de Arquitectura, onde  apresenta os seus três pontos chave da arquitectura: firmitas, 

utilitas e venustas. 

 O primeiro, firmitas, está relacionado com a “solidez, firmeza,  consistência, 

robustez”25, com a concretização e as características físicas da construção e com o 

espaço físico e real e a materialização da ideia que visa responder ao programa que 

se quer aplicar. A utilitas diz respeito à “utilidade, uso, funcionalidade, proveito, 

vantagem”26, e está directamente ligada ao programa em questão. Por último a 

venustas, que está relacionada com “beleza, elegância, estética”27 e com a imagem 

do edifício e com a manifestação da beleza e da estética da obra, num resultado que 

pode depender, ou não, dos pontos anteriores. A beleza da solução é algo que resulta 

do conjunto e pode surgir como consequência da resolução do problema proposto, 

ou simplesmente estabelecer-se através de um conjunto de decisões puramente 

estéticas, com fundamentos em princípios e cânones estéticos.  

 Para Vitrúvio, a arquitectura resulta de um processo que contempla diferentes 

partes, componentes e atributos, que quando aplicados e compreendidos numa 

mesma solução, resultam numa obra de alto valor arquitectónico. O autor do Tratado 

de arquitectura apresenta a venustas como consequência/conclusão plena de todo 

um sistema que se rege pelos seus outros dois princípios: “O princípio da solidez 

estará presente quando for feita a escavação dos funcamentos até ao chão firme e se 

escolherem diligentemente e sem avareza as necessárias quantidades de materiais. O 

da funconalidade, por sua vez, será conseguido se for bem realizada e sem qualquer 

impedimento a adequação do uso dos solos, assim como uma repartição apropriada e 

adaptada ao tipo de exposição solar de cada um dos géneros. Finalmente, o princípio 

da beleza atingir-se-á quando o aspecto da obra for agradável e elegante e as medidas 

das partes corresponderem a uma equilibrada lógica de comensurabilidade.”28

 Sobre o templo, Vitrúvio destaca a importância da “comensurabilidade, 

a cujo princípio os arquitectos deverão submeter-se com muita diligência.”29 Este 

princípio tem como base o desenho rígido, proporcional e com dimensões regradas 

de todo o edifício, e materializa-se em espaços predefinidos e sobretudo familiares 

(ou nada estranhos), no que diz respeito aos seus ambientes, na forma que nasce da 
25 VITRÚVIO, Tratado de arquitectura, trad. M. Justino Maciel, Instituto Superior Técnico, 
Lisboa, 2009, p. 41.
26 VITRÚVIO, Tratado de arquitectura, op. cit., p. 41.
27 VITRÚVIO, Tratado de arquitectura, op. cit., p. 41.
28 VITRÚVIO, Tratado de arquitectura, op. cit., p. 41.
29 VITRÚVIO, Tratado de arquitectura, op. cit., p. 109.
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busca do equilíbrio perfeito através do uso da simetria, e no seguimento dos cânones, 

sem questionar o seu propósito. Desta forma, os arquitectos acreditaram durante 

séculos que ao seguirem um conjunto de regras predefinidas, especialmente no que 

diz respeito aos templos, a arquitectura transcenderia o campo das coisas vivas e 

o mundo concreto a que pertence, e a sua perfeita execução dar-lhe-ia o estatuto 

de imortalidade, “porque as qualidades e os defeitos destas obras permanecem 

eternos.”30

 Isto definiu um regime de visibilidade da arquitectura e dos edifícios 

excepcionais, hoje sem sentido.

 No mundo contemporâneo da arquitectura, não existe um regime estético 

rígido ou absoluto como nos tempos antigos. Como afirma Jacques Rancière “Se o 

conceito de vanguarda tem um sentido no regime estético das artes, é desse lado que 

se deve encontrá-lo: não do lado dos destacamentos avançados da novidade artística, 

mas do lado da invenção de formas sensíveis e dos limites materiais de uma vida 

por vir.”31 Desta forma, a obra contemporânea comove por ser um produto vivo e 

vive, na generalidade, de contrastes estéticos e temporais, onde o cenário deixa de 

ser homogéneo e, como passa a conter elementos que não seguem padrões estéticos 

absolutos, ganha um novo significado e autonomia. A Casa da Música poderá ser 

considerada bela por estar associada a um sentimento contemporâneo de vanguarda. 

Resulta de uma total liberdade criadora e possui um regime de visibilidade e de 

estética que são muito próprios do “agora”: o que é hoje entendido como “artístico” 

não seria considerado como tal noutras épocas da história.

 A Casa da Música, como obra verdadeiramente contemporânea, rompe com 

quaisquer padrões fixos e rígidos de estética; liberta-se de quaisquer cânones da 

arquitectura e afasta-se de regimes estéticos clássicos como, por exemplo, aqueles 

ditados por Vitrúvio, que foram reinterpretados muitos séculos mais tarde.   

 O seu regime de visibilidade deixa de ser definido à luz desses cânones. Não 

há uma norma, a forma do edifício nasce da ideia e pode variar, e resulta de uma série 

de estudos, não tendo apenas como base o destino da obra. Desta forma, o arquitecto 

contemporâneo interpreta o objectivo, as regras e as condições e usa-os como um 

guia, e não como verdade absoluta nem como receita: as salas de espectáculo não são 

todas circulares, os espectáculos não acontecem apenas nos coliseus, os edifícios não 

30 VITRÚVIO, Tratado de arquitectura, op. cit., p. 110.
31 RANCIÈRE, Jacques, A partilha do sensível, Editora 34 Ltda., São Paulo, 2009, p. 43.
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precisam de ser simétricos, a estrutura não se limita ao campo vertical e a construção 

não precisa de ser em pedra para ser resistente, imponente e durar muitos anos.

 A arquitectura procura e adquire novas formas, e pode ser concebida com 

inúmeros objectivos e significados - e assim se definem também novos regimes de 

visibilidade. Como explica Camiel Van Winkel: “Another name for the regime of 

visibility is the primacy of design. Artworks and cultural products from high to low 

are increasingly designed rather than just made.”32; a sociedade contemporânea foi 

dominada pelo design. Na ausência de formas predefinidas, o design domina onde 

antes dominava o tradicional, na busca de novas formas nunca antes usadas, que 

possam colmatar a falta da imagem física que se tem do produto - um pensamento 

completamente diferente do de Vitrúvio.

 Ainda sobre a qualidade da imagem, segue-se um raciocínio que engloba 

questões relacionadas com a visibilidade do edificado, e que começa com o conceito 

de “imaginabilidade” de Kevin Lynch. O autor chama “imaginabilidade” “(...) àquela 

qualidade de um objecto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma 

imagem forte num dado observador. É essa forma, cor, disposição, que facilita a 

produção de imagens mentais vivamente identificadas, poderosamente estruturadas 

e muito úteis no meio ambiente. Também se lhe pode chamar legibilidade ou talvez 

visibilidade em sentido lato, em que os objectos se podem não apenas ver, mas 

também ser apresentados de uma forma definida e intensa aos nossos sentidos.”33

 A Casa da Música é tratada como um ícone e tem uma imagem, uma função 

e uma simbologia únicas, adquirindo um significado que é só seu. Estabelece um 

rítmo que lhe é muito próprio e introduz uma nova musicalidade neste lugar que já é 

tão rico de contrastes.

 Quando se pensa na Casa da Música é inevitável pensar na imagem de 

uma “caixa de música”. Nesta analogia com a “caixa”, a arquitectura surge como 

contentor, e a música como conteúdo, associando-se a imagem do edifício à sua 

função.  O edifício não parece uma “caixa” e também não parece uma “casa”. Tem 

uma imagem que prima pela excepção, linhas perfeitamente contemporâneas, despe-

se de adornos e apresenta uma forma pura em betão e vidro, altamente plástica e 

complexa no conjunto. 

32 VAN WINKEL, Camiel, The Regime of Visibility, op. cit., p. 17.
33 LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade, op. cit., p. 17.
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 “El silencio de la arquitectura es un silencio receptivo, que hace recordar.

Una experiencia arquitectónica potente silencia todo el ruido exterior; centra nuestra 

atención sobre nuestra propria experiencia y, como ocurre con el arte, nos hace ser 

conscientes de nuestra soledad esencial.”34

 A Casa da Música é um desses edifícios. Uma arquitectura que redifine a 

experiência que se obtém no lugar. Um lugar que passa, inevitavelmente, por uma 

metamorfose planeada e causada pela fabricação de uma construção excepcional 

que se materializou em algo real e concreto. Um volume que vive de momentos de 

plenitude e harmonia mas também de caos, e que vive da criação desses momentos e 

da imposição de regras, de métricas e de ritmos, de cortes, dissonâncias, consonâncias, 

cadências e eufonias. 

 “A arquitetura é um fato de arte, um fenômeno de emoção, É PARA 

SUSTENTAR; a arquitetura É PARA EMOCIONAR. A emoção arquitetural, 

existe quando a obra soa em você ao diapasão de um universo cujas leis sofremos, 

reconhecemos e admiramos. Quando são atingidas certas relações, somos apreendidos 

pela obra. Arquitetura consiste em ‘relações’, é ‘pura criação do espírito’.”35

 A palavra ícone tem origem no termo grego eikon (imagem) associada a 

representações sacras sobre painéis de madeira. Nos dias de hoje é usada para designar 

o extraordinário e algo que atinge um certo valor simbólico directamente ligado ao 

seu regime de visibilidade. Quando um edifício destes se torna um ícone ganha uma 

carga especial que é quase espiritual, e é este o efeito que o cliente pretende para o 

hotel “mais fotografado que a Casa da Música”. O que leva uma pessoa comum a 

fotografar um ícone é tanto o seu peso simbólico e mediático, dados pelo seu regime 

de visibilidade, como a vontade de eternizar o momento em que entrou em confronto 

com a sua realidade e com ela estabeleceu alguma relação.

 Desta forma pretende-se, em vez de recorrer a grandes artifícios e formalidades 

inovadoras, tirar partido de algo que já é visível e que já está mediatizado - uma 

vez que se pretende que o hotel atinja um igual ou superior grau de visibilidade e 

mediatização. Não se procura a forma bela por si nem se aspira à criação de uma 

novidade, de um regime estético inovador, mas sim uma forma de ser visível pela 

colateralidade e pelo reflexo.

34 PALLASMA, Juhani, Los Ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, op. cit., p. 63.
35 LE CORBUSIER, Por uma arquitetura, trad. Ubirajara Rebouças, Perspectiva, São Paulo, 
2009, p. 10.



017 O Semeador, Vincent Van Gogh, 1888.

018 O Semeador, Jean-François Millet, 1850.
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 Ideia, representação e processo

 O Semeador [017] de 1888 é um quadro de Van Gogh que retrata o fim da 

tarde de um camponês que atravessa um campo de trigo. O camponês partilha o 

primeiro plano da tela com uma árvore, elemento que se destaca por representar uma 

excepção no campo de trigo em termos de cor e de dimensões. Estes dois elementos 

(o camponês e a árvore) também partilham a mesma palete de cores, pintados num 

preto vigoroso e carregado, que denuncia a força das pinceladas através das rugas em 

alto relevo que a tinta desenha, e que é apenas interrompido por leves sombras em 

tons de castanho e azul.   

 A interpretação de uma ideia depende directamente da forma como o 

seu criador a materializa. Para que esta silhueta que não é, na verdade, mais do 

que um vulto negro, representasse um semeador, foi preciso focar o seu trabalho, 

apresentando-o como personagem principal e de braço estendido a largar as suas 

sementes. Deste semeador e da árvore, apenas se notam as formas, visto que estão 

representados como “vultos” bidimensionais por estarem em contra-luz. Estes 

elementos estão postos num campo que converge tridimensionalmente para um 

horizonte longínquo, onde o céu se ergue e o sol se destaca. Os traços repetitivos, 

bizarros e “irreais” fazem lembrar um sonho, e indicam que o objectivo não era de 

representar a paisagem tal como ela é, apenas o seu significado e características 

principais. 

 Do conjunto de imagens que se segue à pintura de Van Gogh, a primeira é 

O Semeador de Millet [018], uma das várias versões que o pintor realizou tendo um 

semeador como protagonista principal, e as seguintes são estudos e pinturas de Van 

Gogh. Esta obra de Millet retrata um trabalhador agrícola, de braço direito estendido 

e mão aberta, que vai semeando o seu trigo no campo em que caminha. 

 Vincent Van Gogh começou por estudar a obra de Millet realizando um 

primeiro desenho, sem o uso de cor, em 1882 [019], tendo sido esta a reprodução 

mais fiel que este faria da obra original até ao mês de Outubro de 1889. Mais tarde, 

em 1883, Van Gogh realiza um estudo sobre O Semeador, desta vez alargando o 

campo de visão do observador, e usando menos detalhe. 

 Só em 1888 Van Gogh daria um toque de cor ao seu fascínio pela representação 

da obra de Millet. Nesse ano, pintou uma nova obra e alargou ainda mais o campo 



019 O Semeador,Vincent Van Gogh, 1882. 020 O Semeador, Vincent Van Gogh, 1888.

021 O Semeador, Vincent Van Gogh, 1889. 022 O Semeador, Vincent Van Gogh, 1889.
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de visão do observador [020], acrescentando novos elementos á obra: uma casa, uma 

árvore e um sol radiante posicionado no centro do quadro. O semeador ocupa lugar 

de destaque, ainda que tenha visto o seu tamanho reduzir em comparação com as 

figuras centrais das obras anteriores.  

 Numa terceira fase [021], o semeador passou a ser novamente representado 

como uma silhueta, um vulto negro, tal como no estudo de Agosto de 1883, só 

que desta vez, e pela primeira vez, partilha o plano principal com uma árvore, 

estabelecendo com esta um diálogo que já foi abordado, e, ao contrário do estudo de 

1883, este vulto insere-se num cenário colorido.  Esta nova abordagem do semeador 

apresenta-se como um exercício de memória visual: formas bizarras que estão longe 

de representar o mundo real, apelam à imaginação e evocam os sonhos e a capacidade 

de abstracção mental do observador, e lembranças e sentimentos do seu passado que 

possam ser instantaneamente associados á obra.  

 Como conclusão de todo este raciocínio, eis que surge uma última 

representação de Vincent Van Gogh tendo como figura central O Semeador [022], 

cuja similaridade gráfica com o original leva a concluir que o autor voltou às 

“origens“ deste seu estudo, retomando o tipo de representação original. 

 As representações do semeador de Millet e as de Van Gogh têm muito em 

comum, como já foi aqui dito. O que não foi ainda abordado é a maneira como todos 

estes desenhos e pinturas se complementam, e quais as possíveis interpretações e 

análises dos diferentes cenários. Observando estas obras, surge um exercício de 

escolha, e cabe ao observador decidir se está a observar a representação do início 

de mais um dia de trabalho, que começa com o nascer do sol, e um semeador que 

acorda cedo e dá início ao seu ofício. Também pode decidir-se que afinal se trata do 

anoitecer, e que o semeador já se está a preparar para o regresso a casa. A primeira 

perspectiva reforça uma ideia de representação de um homem preparado para 

trabalhar, e representa vitalidade, vida, vontade e determinação, e a segunda está 

ligada à já referida ideia do vulto, de um “homem sombra”, cansado, sem rosto, um 

fantasma. É possível concluir-se, para ambos os casos, que o contexto faz a história 

e transporta o observador para o enredo: permite “ver através” de cada uma destas 

representações, e é um exercício de escolha, consciente ou inconsciente, interpretar 

esse contexto.

 Sobre a representação do espaço, importa realçar uma frase de Francisco de 



023 Fragmento. Algumas capturas sem nome do processo criativo.
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Hollanda, usada por Fernando Távora em Da organização do espaço, reforçando a 

ideia de que “’o que se deixa fazer é em pintura’, como aliás em todas as manifestações 

da vida, tão importante como aquilo que se faz ou, aplicando ao conceito de espaço, 

o espaço que se deixa é tão importante como o espaço que se preenche”36. É 

evidente a importância que o espaço representa em todas as artes. O fotógrafo pensa 

cuidadosamente no enquadramento, o pintor experimenta várias representações do 

mesmo lugar, o escultor serve-se dos enfiamentos visuais do espaço para valorizar a 

sua obra. Há para cada objecto de estudo, vários tipos de representação desse mesmo 

espaço, e há mais do que uma forma de se representar o espaço.

 O processo de trabalho de Van Gogh em torno da obra O Semeador de 

Millet apresenta vários tipos de representação da envolvente que é, neste caso, a de 

um cenário de campo. Com base numa análise cronológica, não se pode dizer que 

a representação do espaço melhorou nem piorou de obra para obra, mas pode-se 

afirmar que esta, simplesmente, varia, que é diferente. É aqui que entra o papel da 

cronologia, que faz parte do processo mas que não deixa de ser um número. Mais do 

que encarar cada uma destas fases como um seguimento da anterior, como se de um 

filme se tratasse e a fase seguinte significasse um novo frame [023], é preciso ter em 

causa o caminho, que quando percorrido, leva muitas vezes o autor a voltar ao início 

do processo de pensamento. 

 O processo de pensar a arquitectura é muito similar, e é mais do que um 

monte de folhas numeradas, datadas e guardadas após cada conversa com o cliente, 

e mais do que uma sucessão de melhoramentos, mudanças e adições de novos 

elementos.  O pensamento do projecto tem como guia um mapa imaterial, um suporte 

que é uma espécie de nuvem para onde enviamos pensamentos, que vão e voltam, de 

questões recorrentes, quase nunca inteiramente respondidas, e onde a representação 

é extremamente importante, não só para comunicar uma ideia, mas também para 

organizar o pensamento do próprio arquitecto. Cabe ao arquitecto organizar este 

mapa mental e perceber o que é que tem realmente valor. Estabelecendo um paralelo 

entre arte e arquitectura, o processo de concretização de um produto não se encerra 

no resultado final. Não começa e acaba nos contornos físicos da materialização da 

última versão a que se chegou, porque quando se chega ao momento de decisão final, 

pode, afinal, escolher-se a primeira.

36 De HOLLANDA, Francisco, Da Pintura Antigua, ed. comentada por Joaquim de Vasconce-
los, Porto, 1930, p. 172 in TÁVORA, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p. 18.



024 Representação de algumas dinâmicas do lugar.
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 II. O projecto: indagação, diálogo e materialização
 A ideia: continuidade, quebra e adaptação 

 Reflexões relativas aos pontos de situação de 22.09.2015 e 09.10.2015 [anexos I e II, páginas 

116 e 120].

 Parte-se com uma ideia que provém de um conceito para a imagem do 

edifício e da sua relação com a envolvente, do entendimento das condicionantes que 

a sua implantação impõe. Desenvolvem-se diferentes “versões”, construindo sobre 

essa base um conjunto de experiências com a participação do cliente, a quem são 

apresentados “pontos de situação” que reflectem os processos de desenho, reflexão, 

alteração e desenvolvimento dessa ideia inicial.

 É preciso viver o espaço da arquitectura para perceber o conjunto de 

dinamismos que existem à sua volta e que nenhum desenho consegue representar na 

totalidade [024]. Para se perceber a arquitectura é necessário mover-se no espaço. 

Percorrer e passar no espaço, com o percorrer e passar do tempo, para que, com 

esse tempo, se consiga realmente ver e sentir na sua total plenitude a experiência 

da arquitectura, que é completamente diferente do acto de apenas ver as suas 

representações. Uma imagem pode representar com precisão as características do 

edifício, mas nada transmite a verdadeira essência da experiência espacial como o 

contacto directo com a realidade.

 A natureza do problema de concepção do hotel remete aos estudos de Bruno 

Zevi em Saber ver a arquitectura. A ideia das fachadas como um invólucro, que 

“por mais belas que sejam, constituem apenas a caixa dentro da qual está encerrada 

a jóia arquitectónica”37 é contrária à ideia de que a fachada é o mais importante do 

projecto, e põe em causa a hipotética premissa de que o mais importante para este 

projecto seja que este edifício venha a ser “mais fotografado que a Casa da Música”. 

 Este raciocínio não deixa de lado o pensamento das fachadas do hotel, muito 

pelo contrário, atribui à capa exterior do edifício a importância devida, que a coloca 

a par dos outros constituintes do projecto. A arquitectura é a capa, o interior e o 

exterior. Não vale só pela imagem, vale pela experiência num todo. E é por isso que 

quando se usam palavras como “fotografia” e “fotogenia” tem de se ter em atenção 
37 ZEVI, Bruno, Saber ver a arquitectura, trad. Maria Isabel Gaspar, Gaetan Martins de Ol-
iveira, Martins Fontes, São Paulo, 1996, p. 20.



026 Uma das salas de exposição da obra Les Nymphéas de Claude Monet, 1914-1926, Orangerie de Paris.

025 Um dos primeiros desenhos de processo.
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que a representação não define a obra. 

 É interessante pensar na dinâmica da fachada do hotel como polo causador 

de alguma distracção que pode, eventualmente, levar a que alguém que venha a este 

local com o propósito de fotografar a Casa da Música, mude o ângulo das suas fotos, 

e passe a contemplar, também, este edifício. O resultado que se pretende parte de 

princípios simples, que contemplam o lugar, e não dizem respeito apenas ao edifício 

e às preocupações estéticas que se esgotam em si mesmas.

 E é a partir da dinâmica do lugar que, percorrendo o espaço, tomando o 

tempo, vivendo o lugar, procurando inspirações, fazendo perguntas, encontrando 

respostas, aplicando conhecimentos e tomando decisões, surge a ideia para o novo 

hotel na Avenida da Boavista.

 Um hotel que começa por ser visto através de um espelho...

 ... e que se constrói com reflexos e música.

 

 A inspiração para o tema da fachada foi encontrada numa série de telas 

específicas da colecção Les Nymphéas de Claude Monet [025][026], em exposição 

permanente no museu Orangerie de Paris. Tratam-se de oito telas expostas em duas 

grandes salas, com o total de quatro painéis por sala. A disposição das obras torna 

impossível dizer onde a exposição começa e acaba, e o formato das salas, a iluminação 

zenital e o posicionamento dos acessos contribuem para uma experiência sensorial 

muito especial. Estes lagos, quase céus, pintados em painéis côncavos encontram-se 

perfeitamente enquadrados por molduras . Não fosse esta uma perspectiva impossível 

do ponto de vista do observador que se encontra na sala, estas poderiam ser vistas 

panorâmicas do território exterior. Segundo Durer “Perspectiva é uma palavra latina, 

significa ver através”38, e estas telas representam janelas que nos transportam, através 

da visão do pintor, para um sonho lúcido. 

 No caso, vê-se através da representação de um espaço que se existisse seria, 

naturalmente, tridimensional, num quadro impressionista com pinceladas que lhe 

conferem movimento, expostos numa sala, com largura, altura e profundidade de 

janelas. Uma sala em que as janelas são estes quadros com vista para uma paisagem. 

38 ARGAN, Giulio Carlo, MAURIZIO Fagiolo, Guia de História da Arte, trad. M. F. 
Gonçalves de Azevedo, Editorial Estampa, Lisboa, 1992, p. 146.



027 Conjunto de desenhos de pensamento sobre a ideia.
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O observador move-se na sala com a impressão de que se move nessa paisagem, 

condicionado pelo enquadramento, fixo e imutável. É este movimento que, aliado 

ao factor tempo, transforma toda a experiência em algo que não é apenas a duas 

dimensões, nem se resume às dimensões do plano da parede.

 Construir uma fachada que represente o ambiente, imprimir-lhe um 

certo dinamismo e transportar para um mundo virtual a realidade, são temas que 

inspiraram a ideia da fachada do hotel. Parafraseando Rafael na carta que escreveu 

a Castiglione, “Para pintar uma coisa bela (...) eu sirvo-me de certa Ideia que me 

vem à mente”39, e as salas de Monet são a confirmação de que até a representação de 

elementos naturais e banais, repetíveis, que estão em qualquer lado e não revelam 

qualquer qualidade especial ou nunca vista, que não causam estranheza porque são 

fruto da natureza que nos rodeia e não causam grande espanto, pode ser feita de uma 

forma excepcional, única e irrepetível.

 Neste caso, uma fachada que não é uma representação, não é uma pintura 

e não é um espelho, tem uma imagem, que é a imagem do edifício na cidade, e 

tem também uma função inteiramente ligada ao seu propósito, que se alimenta da 

envolvente e a reinterpreta de uma forma particular.

 “Encontra-se uma força especial nas coisas quotidianas, assim nos parecem 

dizer os quadros de Edward Hopper. Apenas é preciso olhar o tempo suficiente para 

a ver.”40

 O hotel é algo que começa por ser uma caixa preta dissociada e dissonante 

porque não faz parte da preexistência, cuidadosamente colocada e encaixada no 

lote e que se vai adaptar [027]. A ideia é moldar esta caixa preta de forma a que 

este novo edifício reinterprete a envolvente, absorvendo e reflectindo os elementos 

que o rodeiam. Que enquadre e realce partes da realidade em que se insere, que se 

assuma no espaço e que o projecte de uma forma particular. Daí que, rapidamente, 

esta “caixa” deixe de ser “preta” e dissonante e passe a ser reflectora e consonante.

 O desenho do lote apresenta-se nesta fase como base fixa e estanque 

onde se começa a representar a ideia. A de um edifício que irá ter uma linguagem 

própria, adaptável aos vários momentos da envolvente, e onde vão ser criados vários 

contrastes/variações que irão buscar temas que serão reflexos do seu ambiente [28]. 

39 ARGAN, Giulio Carlo, MAURIZIO Fagiolo, Guia de História da Arte, op. cit., p. 146.
40 ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura, op cit., p. 17.



029 Moldar a caixa / dar significado ao edifício.

028 Exploração dos temas.
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Para além do desenho do terreno, o programa do futuro edifício apresentar-se-á 

também e em todas as fases de desenvolvimento deste projecto como quadrícula 

“rígida” no que diz respeito aos objectivos que se pretendem, mas também como 

elemento “mutável” no que diz respeito à forma como estes são interpretados. 

 As arestas da fachada que se encontra voltada para a avenida surgem no 

contexto como um elemento importante. Uma charneira entre a avenida e a rotunda 

estabelece o ponto de contacto entre as duas fachadas do edifício que fazem rua e 

tem um papel importante no processo de dar significado ao edifício e de construção 

da sua identidade: esta será quase sempre a primeira prespectiva/vista do hotel tendo 

em conta a dinâmica do lugar e da rotunda, e certamente, o ponto de vista do edifício 

de que todos se irão lembrar. 

 Este momento de transição resulta num corte chanfrado quase piramidal que 

enfatiza o gaveto, fazendo-o inclinar-se para a Casa da Música e sobre as cabeças de 

quem passa.  A outra, ponto de transição limite entre o hotel e a casa do lado, levanta-

se, também ela, como uma esquina. Uma esquina que não pode ser “dobrada”, uma 

esquina no ar. O objectivo é introduzir um outro tipo de dinamismo que, através 

do uso de contrastes, ligue as partes e dê ao edifício um sentido, uma lógica e um 

significado [029]. 

 A fachada voltada para a rotunda terá o maior número de quartos. Esta 

encontra-se voltada para uma frente arbórea fechada, na continuidade/seguimento de 

uma lógica de conjunto de grandes edifícios de frentes curvas que desenham a rotunda 

em todo o seu perímetro. Faz sentido que esta fachada promova a continuidade da 

envolvente nestes termos. Para conseguir essa continuidade a ideia aqui é usar um 

sistema de repetição de um mesmo princípio, que se vai reflectir também na sua 

métrica. 

 A  diferença de altura em relação ao edifício preexistente do lado da avenida 

é bastante notória: o contraste entre o hotel e os edifícios do início da avenida é 

inevitável. O objectivo aqui é, de alguma forma, explorar temas de transição entre o 

novo e o antigo, para que o seu contacto ganhe algum sentido, promovendo também 

alguma continuidade daquele que é o pé direito das casas do lado em algumas das 

suas partes, consideradas como parte integrante da cidade consolidada - é de interesse 

público a sua preservação. É preciso dar algum significado a este contacto em vez 

de apenas colocar naquele sítio e logo no começo da avenida uma enorme empena, 



030 O sistema da fachada.

031 A esquina, o contacto e as transições.
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desprezando a realidade do vizinho do lado. Esta é também a parte do edifício que 

vai interagir mais directamente com a Casa da Música.

 Apesar de haver a vontade de aplicar um princípio de repetição, a monotonia 

é algo a ser evitado. A introdução de excepções no desenho global e a escolha de um 

sistema de fachada  podem jogar com o movimento perpétuo do vento a passar nos 

ramos das árvores na rotunda [030].

 Cada piso irá contar com um apartamento que irá ocupar o canto de transição 

entre as fachadas principais, numa posição privilegiada com duas frentes [031]: para 

a rotunda e para a avenida. Na frente com a Casa da Música é possível encaixar três 

apartamentos, contando com o apartamento de duas frentes do canto. O apartamento 

que ocupará a empena a Sul poderá vir a ser o de maior dimensão se não se considerar 

a colocação de acessos verticais neste canto.  

 Devido à extensão dos alçados cegos e impossibilidade de abertura de um 

apartamento para a fachada de tardoz, considera-se ainda a possibilidade de este 

apartamento de canto conter um quarto extra voltado para o pátio da chaminé 

industrial. O corredor de acesso aos quartos será interior, libertando as fachadas que 

fazem frente com a rua. É também importante pensar no encaixe da área de serviço 

com arrumos exclusiva para funcionários que se localizará entre este espaço e os 

acessos verticais. 

 Cada quarto vai ser único na sua essência, mas todos seguirão uma mesma 

fórmula standard que terá em atenção excepções directamente relacionadas com 

a sua posição. No final, e tratando-se de um hotel, a solução vai tendencialmente 

primar pela uniformidade no que diz respeito aos interiores dos quartos, que deverão 

obedecer às mesmas regras de organização espacial - um sistema modular com 

alguns desvios. A fórmula a ser replicada conta com um ou mais quartos, pelo menos 

uma casa de banho por apartamento, kitchenette, um espaço para sentar e uma mesa 

para refeições.  

 Para alguns dos quartos que estarão voltados para a rotunda, o cenário será de 

um imenso verde emoldurado pelas janelas nos pisos inferiores, rodeado pelo eterno 

movimento cíclico de pessoas e veículos pausado pelos semáforos. Para os pisos 

superiores, a vista é de um enorme céu que se sobrepõe ao skyline do território, e do 

que se avista para além deste espaço de rotunda. Se compararmos estes quartos com 

os quartos voltados para a avenida temos um enorme contraste em termos espaciais e 



032 Iluminação nocturna.

033 Desenho de pensamento: vista da Avenida da Boavista a partir da rotunda já com o novo edifício.
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de ambiência. Nos últimos, há a sensação de uma vista mais ampla e mais iluminada, 

um cenário menos sombrio e mais aberto, mas também mais desprotegido, a presença 

da Casa da Música e de todo o arsenal de luz que a destaca e o novo edifício da EDP 

que lhe serve de pano de fundo numa avenida movimentada, da qual se vê o início 

mas não se vê o fim [032][033]. 

 A posição do edifício face à Casa da Música transforma-o num activo de 

grande importância. A visibilidade do edifício de Rem Koolhaas e a excepcionalidade 

das funções que proporciona são dados importantes que têm de ser considerados 

quando se projecta um edifício do outro lado da rua. É preciso também não esquecer 

a premissa de que se pretende que este hotel se destaque na envolvente e por isso 

espera-se que o edifício tenha uma imagem forte e apelativa, ou seja, uma identidade 

própria.  

 A Casa da Música possui um grande poder de visibilidade e “sedução”. É um 

edifício de excepção e de grande escala que sobressai totalmente na sua envolvente, e 

por isso produz um efeito sombra sobre os edifícios que a rodeiam. O hotel localizar-

se-á num lote de dimensões muito mais reduzidas e não será um edifício público com 

um programa que o diferencie. Se este novo edifício usasse poderes semelhantes em 

termos de iconicidade, citando o vizinho, com uma variação sobre o mesmo tema, 

criando uma dissonância ou usando uma qualquer outra estridência e espalhafato 

visual, redundaria numa espécie de cacofonia desagradável onde todos perderiam. 

Por outro lado, não se pretende cair no extremo ao tentar contrariar a criação de 

uma possível redundância. Não se quer um edifício “silencioso”, apagado, discreto, 

ou qualquer coisa que produza um efeito equivalente ao que já lá se encontra, 

sob penalização de ser conotado como apenas mais um edifício “junto à Casa da 

Música”, falho de identidade e diluído nas múltiplas existências que por lá se juntam, 

desde o Tabernáculo Baptista e as suas citações classicizantes, à maior banalidade 

do bloco de apartamentos, aos novos edifícios de escritórios com grandes panos de 

vidro, ao conjunto de casas que ocupam o primeiro tramo da Avenida da Boavista 

e que reproduzem um modelo muito identificador do Porto antigo com os azulejos 

facetados, o granito, o ferro fundido de varandas, janelas e bandeirolas de portas. 

 Não há como ignorar estes assuntos, tal é o valor e a sensibilidade da questão 

que pode variar entre dois extremos e uma anulação: do primeiro, retirar vantagens 



034 Desenho do alçado da Avenida da Boavista.

035 Desenho do alçado voltado para a Praça Mouzinho de Albuquerque.
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da presença da Casa da Música e dos principais trajectos de aproximação (o mesmo 

para as ambiências positivas das árvores e do jardim da rotunda); do segundo, evitar 

formas e feitios gratuitos e exagerados, mantendo uma identidade mais sóbria mas 

sem por de parte um jogo de diálogo que valorize a experiência sensorial de quem 

percorre este arco da rotunda; do terceiro, a ruptura com o Tabernáculo é evidente, 

mas do lado da Avenida é possível e desejável manter continuidades e citações com 

os vizinhos [034], como que “fechando” esta frente da Avenida antes de dobrar para 

a rotunda. A esquina é uma espécie de dobra que deve ser enfatizada e que deve dar 

coerência a este jogo de visibilidade e apagamento, afirmação e diluição, ruptura e 

continuidade.  

 Outro grande desafio a que o projecto tem de dar resposta é como tornar este 

edifício memorável. A altura vai duplicar em relação ao preexistente mas continua a 

ser de dimensões substancialmente inferiores em relação à Casa da Música. Também 

não vai servir um programa de equipamento/edifício público de excepção, pelo 

que necessitará de dezenas de janelas em toda a sua extensão, não pode contar com 

apenas dois ou três grandes janelões que causam impacto no conjunto. 

 O edifício estende-se na rotunda [035], vira para a Casa da Música e embate 

nas casas da avenida. Copiar a linguagem da Casa da Música seria um erro, por isso 

o objectivo é fazer com que o edifício a contemple e que não tente sobrepor-se a este 

vizinho.

 O hotel vai ter uma segunda pele que lida com estas realidades. Um 

revestimento camaleónico e interactivo que terá momentos em que se abre e fecha, 

em que dinamiza e estabiliza, em que avança e recua. Um pano uniforme que irá 

cobrir ou revelar as suas várias aberturas. Uma pele que em diferentes horas do dia 

é operada de acordo com a vontade dos utilizadores, com o que estes querem ver do 

exterior mas também com aquilo que querem mostrar. 

 “Podemos distinguir varias arquitecturas según la modalidad sensorial que 

tiendan a enfatizar. Junto a la arquitectura dominante del ojo, hay una arquitectura 

háptica del músculo y de la piel. Hay arquitectura que también reconoce los campos 

del oído, el olfato y el gusto.”41

41 PALLASMA, Juhani, Los Ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, op. cit., p. 81.
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 Pretende-se um revestimento que apele aos sentidos e que, através de 

algumas variações, introduza temas, pausas e dissonâncias estéticas. Estas intenções 

podem traduzir-se e materializar-se em varandas, pátios ou salas abertas sob a forma 

de negativos na fachada, ou simplesmente de mudança de tom, e lidos como as 

notas de uma pauta musical. Variações que sugerem um contínuo de espaços que 

complementam os apartamentos e se abrem para o exterior. 

 A intenção materializou-se numa fachada que marca a presença do edifício, 

quer pela sua forma, quer pelo efeito do reflexo do material usado. Nesta fase, a 

esquina espelha a envolvente e projecta para os olhos de quem vê o edifício algumas 

verticalidades que nunca seriam vistas de um ponto de vista mais baixo se esta não 

fosse inclinada. Na rotunda, o edifício apresenta-se como elemento que continua a 

lógica da frente urbana: um pano alto e contínuo.

 No que diz respeito à forma, foi dada prioridade à premissa de ocupar 

o máximo de volume do lote para maximizar a área dos quartos. Nesta fase, os 

negativos da fachada apresentam-se como salas/varandas exteriores que servem 

alguns dos quartos, o que significa menos área interior mas apresenta-se como uma 

mais valia de contacto com o exterior e como solução para os fumadores.   

 O piso térreo é todo em vidro, para dar a transparência que se pretende para 

as áreas de comércio e para a entrada do hotel que conta com um pequeno hall. Este 

piso recua em relação aos pisos superiores desenhando uma galeria exterior mais 

resguardada e confortável, que se distancia do passeio e protege do vento, sol e 

chuva, que convida à permanência temporária e serve de transição entre o exterior 

e o interior. A posição da entrada ainda não é, nesta fase, definitiva. Só o poderá ser 

quando se definir qual o número divisões dos espaços comerciais que o edifício irá 

ter.  

 Optou-se pela representação de um grande espaço comercial no piso térreo 

voltado para a rotunda, deixando o hall de entrada do hotel e uma loja de frente para 

a avenida. Ainda não é claro nesta fase se o hotel terá ou não uma zona de entrada de 

carros com mercadorias ou se a recepção destas será feita a partir da rua e através de 

uma entrada de serviço (também representada nesta fase). 

 Pretende-se também tirar partido do pátio que tem uma chaminé industrial, 

como espaço permeável de exterior privado, que integra a memória deste elemento 
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que funcionou em tempos mas que, não sendo mais necessário, poderá agora ter 

outras funções ou simplesmente existir como escultura. Nesta fase inicial afinou-

se a questão dos acessos verticais e da distribuição - inicialmente com duas caixas 

de escadas nos topos do edifício, prevaleceu a solução de uma caixa de escadas 

central encostada ao tardoz. Desta forma, é possivel rentabilizar o espaço, mantendo 

as distâncias de segurança mínimas obrigatórias no corredor: 15m para os dois lados. 

 Como o interior dos quartos não foi, nesta primeira fase, explorado, 

estabeleceram-se algumas regras no que diz respeito à sua possível organização. 

Ficou decidido que o espaço a reservar para a kitchenette iria ter cerca de 2/3m2, para 

que se possa instalar um frigobar e um fogão de duas bocas. 

 O estacionamento ainda é um problema em aberto, e pode nem se justificar 

a sua construção. O terreno é rochoso e contém casas antigas que partilham paredes 

de meação. Fazer grandes perfurações neste terreno pode resultar numa vibração 

que prejudique os edifícios vizinhos. Se não se justificar, o mais provável é que se 

use o estacionamento da Casa da Música para que se garanta o mínimo de lugares 

obrigatórios para o hotel - cerca de 10% do número total de quartos. Se se justificar, 

terá de ser usado um elevador de carros para que se possa aceder ao estacionamento 

subterrâneo devido ao desenho do lote. 

 Entre os pontos de situação I e II, foi lançada mais uma premissa para o 

desenho do hotel: o acrescento de um piso recuado, proposto pelo cliente. Propôs-se 

a construção em dois níveis no interior através do uso de mezaninos, de modo a que se 

tire o máximo partido da vista que este lugar pode proporcionar, com a possibilidade 

da existência de espaços de sala exterior, varandas e pátios que complementam os 

quartos do recuado. Este novo dado vem alterar a volumetria e expressão do edifício 

e fica ainda por explorar, neste ponto, a linguagem e forma de tratamento deste novo 

elemento.

 Foi ainda lançado um desafio interessante: tornar alguns quartos comunicantes 

a partir do seu interior, oferecendo a opção de se alugarem dois apartamentos com 

uma ligação interior, expandindo as possibilidades de escolha.



036 Pormenor dos negativos da fachada.

037 O pátio da chaminé industrial.
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 A organização do edifício

 Reflexões relativas aos pontos de situação de 16.10.2015 e 05.11.2015 [anexos III e IV, 

páginas 124 e 128].

 Após as primeiras materializações da ideia e da sua tradução em papel surge 

uma nova fase em que já é possível imaginar o edifício na cidade. Já se tem uma ideia 

dos possíveis reflexos da sua fachada, do interior do edifício, da possível ambiência 

dos seus quartos e das vistas que se querem do piso recuado. É preciso, nesta fase, 

ter em atenção que ainda nada é definitivo: o edifício pode, a qualquer momento e 

por qualquer razão, mudar por completo.

 A procupação tem, obrigatoriamente, de ser dividida e repartida por todos 

os constituintes da realidade da obra, e nunca estará toda concentrada na fachada, 

porque esta é apenas um dos constituintes do projecto. A imagem não define por 

si só a globalidade do edifício e, embora estando ligada ao seu significado, a 

essência é o conjunto de todos os seus espaços. Nas palavras de Távora, “sendo a 

arquitectura a organização dos espaços internos que interessam à vida dos homens, 

ela só poderá ser correcta na medida em que tais espaços satisfaçam realmente as 

necessidades e funções para que foram criados”42, e a base para essas necessidades e 

funções já é estável, está definida e já se pode ver algum significado nestes espaços 

através da representação, o que é bastante positivo para o desenrolar do projecto, 

independentemente da sua imagem final.

 A concepção do projecto prossegue e o hotel passa a ter uma entrada central 

em relação à rotunda [036], com uma única caixa de escadas e dois elevadores, 

dividindo o rés-do-chão em duas grandes áreas destinadas ao comércio. A caixa 

de escadas é colocada junto ao pátio da chaminé proporcionando, desta forma, um 

enquadramento deste elemento e aproveitamento da ventilação natural do espaço. O 

pátio da chaminé é integrado no espaço comercial Sul [037], e apresenta-se como 

uma mais valia para este espaço: pode ser uma zona de fumadores, um espaço 

exterior de exposições, um pátio privado onde acontecem eventos, ou onde se instala 

a explanada de um café.

 Procede-se ainda à integração de uma entrada de mercadorias separada da 

entrada junto da fachada Sul, e por isso colocou-se também o espaço técnico e de 

42 TÁVORA, Fernando, Da organização do espaço, op. cit., p. 5.



039 Representação de um dos apartamentos em perspectiva, planta e corte.

038 Representação de um dos apartamentos em perspectiva e em planta.
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arrumos junto deste pátio, de forma a assegurar as vantagens já mencionadas. 

 O primeiro contacto de chegada a cada piso é o espaço de hall de onde parte 

o acesso a todos os quartos. O corredor apresenta a largura de 1,50m, e tal como a 

caixa de escadas aproveita o espaço do pátio para ter ventilação natural, e dá também 

acesso ao espaço de arrumos do piso. O edifício tem, nesta fase, o total de nove 

apartamentos distribuídos pelos seus seis pisos. Destes, oito são da tipologia T0, e 

um é T2 (o quarto da esquina). Na frente com a Casa da Música existem três quartos, 

todos comunicantes a partir do seu interior. Desta forma, é possível fazer uma série 

de combinações de reservas, existindo a hipótese de se alugar toda uma frente que se 

encontra ligada a partir do interior de três apartamentos. Esta é uma qualidade a ser 

explorada e talvez expandida para outros quartos. 

 No que diz respeito ao interior dos apartamentos, o raciocínio passa por 

organizá-los/dividi-los em três partes de acordo com as suas funções [038]. Criar 

junto da entrada de cada quarto um espaço, de chegada, com soluções de arrumação 

rápida. Um armário, um bengaleiro e uma mesa, para pousar malas, casacos e 

objectos variados. Para se conseguir este espaço intermédio, o chuveiro é colocado 

numa cabine de vidro e separado do espaço onde será colocada a sanita, uma solução 

pouco convencional mas bastante usada em hotéis contemporâneos. Segue-se 

a área do quarto e, junto à fachada, a área da kitchenette. O objectivo é colocar 

junto da fachada a área de dia, de estar e de jantar, salvaguardando os quartos, mas 

assegurando a possibilidade de estes se poderem abrir para a kitchenette contando 

sempre com a ventilação natural que provém das janelas, e de se poderem fechar 

quando se preparam refeições [039]. 

 A lógica para os pisos recuados é similar [040]. A casa de banho situa-se 

junto da entrada, por baixo do mezanino e segue-se a área de kitchenette e sala 

de estar. Todos estes quartos possuem varanda voltada para a rotunda da Boavista. 

Um lance de escadas leva para um piso intermédio que aproveita a pendente da 

cobertura para criar uma segunda área onde se encontra, neste momento, o quarto. 

Com este desnível/quebra da cobertura consegue-se fazer um piso praticável no topo 

do edifício, com terraços privativos e vista para a Avenida da Boavista em direcção 

ao mar.

 No que diz respeito às áreas,  o apartamento-tipo - que representa um modelo 



041 Um de vários esquemas de representação das diferentes áreas do edifício que foram apresentados ao cliente.

040 Representação de um apartamento do piso recuado em perspectiva e em corte.
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de organização a ser usado para a maioria dos apartamentos - passa a ter a largura de 

3,20m, o suficiente para assegurar espaço de passagem e espaço de colocação de uma 

cama de casal, o elemento que ocupa mais espaço num quarto de hotel. O quarto a 

Sul segue a linha de direcção lançada pelos quartos que o antecedem e anunciam mas 

abre-se, excepcionalmente, em leque, e estendendo a sua largura até aos 4,75m.  A 

linha de pensamento para os quartos de duas frentes da esquina também se distingue 

dos restantes. Como estes têm mais do que uma frente é natural que apresentem 

várias divisões é preciso assegurar um espaço de corredor e acessos a todas estas 

áreas. Estes quartos apresentam uma largura de 4,70m, um comprimento mínimo de 

8,50m para os pisos inferiores e de 10,90m para os pisos superiores.  

 Os quartos do gaveto apresentam áreas comprimidas entre os 46m2 e os 

52m2. Os quartos a Sul têm a área de 32,10m e os intermédios têm áreas entre os 

23m2 e os 26m2. Os quartos mais pequenos do recuado apresentam áreas que rondam 

os 16m2, não contando com um mezanino de cerca de 9m2. O quarto do recuado a 

Sul tem a área de 31m2 e o quarto a Norte 56m2, área que acresce ao contar com 

os mezaninos de 15,50m e 18,30m respectivamente. O espaço de comércio a Sul 

apresenta agora a área de 79m2 e a área a Norte 140m2 [041].

 Foi decidido em conjunto com o cliente que o edifício não vai ter piso de 

estacionamento, terá apenas um piso técnico inferior a ser usado pelas às áreas de 

comércio. Desenha-se ainda um quarto extra onde se encontravam anteriormente as 

divisões de arrumos, aumentando a tipologia do quarto Sul (imediatamente abaixo) 

para T1, aproveitando a ventilação natural e entrada de luz do pátio da chaminé. Os 

arrumos deverão passar para junto do hall de entrada de cada piso.

   A fachada tem vindo a ser representada como uma tela em branco/um plano 

contínuo com negativos pontuais, e esta é a altura de dimensionar e representar os 

vãos e o sistema que os “cobre”. Têm sido apresentados dois grandes temas/planos 

que podem ser explorados em simultâneo, percebendo quais as vantagens de cada 

um e como é que estes poderão coexistir: a “fachada” e a “segunda pele”. Para além 

disso, há ainda as fachadas cegas de grande dimensão. Para que o conjunto faça 

sentido, primeiro é necessário definir como será o funcionamento do sistema global 

do revestimento da fachada e desenhar uma métrica que se possa aplicar a todo o 

edifício. Reflectir sobre esta problemática implica suprimir possíveis distracções, 



042 Desenhos de pormenor do possível sistema da fachada.

043 Estudo das camadas do edifício.
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tornando-se necessário esquecer, por momentos, os negativos pontuais da fachada 

para que, depois de esta estar resolvida e a métrica dos seus vãos completamente 

decidida, estes possam voltar à solução [042][043]. 

 Retirados os negativos das fachadas do hotel, divide-se a frente com a 

rotunda em nove partes, de aproximadamente 3,20m de frente. Cada uma destas 

fracções representa o exterior de um apartamento a ser revestida por várias portadas 

que, independentemente da sua dimensão e material, poderão ser fixas e terão 

um sistema de abertura em fole para o exterior ou então de correr através do uso 

de calhas. Como todos os quartos apresentam mais comprimento do que largura, 

e sendo que a organização dos elementos que integram o quarto também assim o 

permite, é possível “diminuir” o comprimento em toda a extensão do hotel para que 

todos os apartamentos tenham varandas. Desta forma, o plano de fundo do quarto 

será o exterior, colocado numa moldura-caixilho que terá entre dois a quatro panos 

de vidro e acesso à varanda, elemento exterior ao quarto mas que é interior à fachada 

dinâmica do hotel.

 Este raciocínio levou à criação de dois planos distintos que ocupam todo o 

vão, com uma varanda no seu intermédio. Como a fachada tem momentos irregulares 

e outros de intersecção de diferentes planos que resultam em arestas diagonais, e 

avanços que não irão conter espaços de varanda, encontrar uma solução uniforme 

para a fachada tornou-se fundamental. Se a esquina chanfrada se mantiver inclinada, 

será necessário implementar um sistema fixo de caixilhos, controlando o efeito da 

gravidade, garantindo, desta forma, a segurança de quem os opera e de quem passa 

na rua.

 O projecto atingiu um ponto em que é necessário decidir quais as dimensões 

das portadas dos quartos, o número de portadas que cada um irá apresentar e o modo 

de funcionamento/sistema de abertura destas. Este sistema irá sempre ter um papel 

protagonista no que diz respeito à imagem que se pretende dar ao edifício. Torna-se 

importante perceber quais serão as vantagens no seu sistema de abertura - em fole ou 

de correr - quer em termos funcionais e de manutenção quer em termos estéticos e 

de imagem global do edifício. Perceber também se esse sistema de aberturas confere 

o movimento que se pretende para a fachada do hotel, e perceber em conjunto com 

o cliente, e tendo em conta o investimento que este pretende fazer, se para obter o 

dinamismo que se pretende compensa investir no sistema de fachada que melhor 
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dá resposta ao contexto global do projecto de modo a obter uma boa solução. É 

importante, também, perceber como será a resolução do gaveto, quer a nível interior 

quer a nível exterior, lidando com as condicionantes desta fachada tão importante e 

particular.

 O canto/esquina chanfrada continua a contribuir para que o edifício se 

apresente como um sólido piramidal facetado, que avança sobre a rua e vai crescendo 

continuamente até terminar num único ponto de onde converge a guarda do piso 

recuado do hotel. Nesta frente que desenha o canto estão agora colocados seis 

apartamentos que apresentam, entre eles, características diferentes: os apartamentos 

dos pisos superiores apresentam uma frente de canto mais reduzida mas têm mais 

área que os dos níveis inferiores. 

 O hotel tem agora o total de sessenta apartamentos e setenta e um quartos. A 

loja a Sul apresenta uma área de 79m2 e a loja a Norte 140m2. Os quartos que ocupam 

o espaço do gaveto são os de maior área, com o mínimo de 40m2 no primeiro piso, 

e o máximo de 45m2 no sexto piso. Os quartos que, em conjunto com este ocupam 

a fachada da avenida, apresentam uma área de 29m2. Os quartos que fazem frente 

com a rotunda têm áreas que variam entre os 21m2 e os 23m2, e o quarto que ocupa 

a empena Sul 31m2. Os quartos do recuado têm áreas compreendidas entre os 31m2 

e 49m2 para o canto.  

 No que diz respeito às tipologias, cada piso apresenta oito apartamentos T0 

e um T1. O piso recuado apresenta quatro apartamentos T0, um T3 e um T3+1. 
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 À procura de uma imagem

 Reflexões relativas aos pontos de situação de 13.11.2015 e 16.12.2015 [anexos V e VI, 

páginas 132 e 136].

 “Projectar significa, em grande parte, compreender e ordenar. Mas a 

verdadeira substância essencial da arquitectura é originada, no meu entendimento, 

pela emoção e inspiração. Os momentos valiosos da inspiração aparecem com o 

trabalho paciente.”43 

 Antes de dar continuidade à exploração de todas as possibilidade de ligação 

entre os quartos, surgiram várias ideias. A que foi mais explorada e apresentada em 

um dos ponto de situação com o cliente, foi a possibilidade de tornar os quartos mais 

“polivalentes”. 

 Esta ideia surgiu tendo em conta a possibilidade de comunicação entre alguns 

quartos (ou no limite, todos), e tem como objectivo oferecer soluções que permitam 

transformar o espaço. Esta função torna-se útil quando se aluga mais do que um 

apartamento, sendo que, desta forma, o segundo não se limita a ser simétrico ao 

primeiro. É interessante pensar em várias possibilidades de organização e de possível 

transformação para alguns dos quartos deste hotel, tentando evitar uma solução 

permanente e estanque. Este raciocínio desenvolveu-se e traduziu-se no desenho 

dos pisos, numa perspectiva que engloba o uso de móveis compactos, amovíveis 

e transformáveis, para usar em pleno ou recolher-se num móvel específico que se 

assume sempre naquele espaço mas que permite torná-lo, outra vez, numa planta 

“quase” vazia. Uma solução que permite que estes espaços não sejam apenas espaços 

de quarto mas também de reunião, de trabalho, de estar e de encontro, espaços de 

exposição e de muitas outras coisas a definir pelo cliente. Também é interessante 

pensar-se na possibilidade de se alugar uma sala “quase” vazia no hotel, como uma 

mais valia tendo em conta que esta vontade pode ser, para o cliente, uma premissa 

fundamental para a estadia no edifício e aluguer do espaço.

 Para além da possibilidade da existência de apartamentos “mutáveis”, o 

objectivo das possíveis passagens entre quartos é o de possibilitar a extensão das 

tipologia dos apartamentos. Não é possível fazer com que cada apartamento expanda 

43 ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura, op cit., p. 21.



045 Passagem e comunicação entre os quartos.

044 Apartamentos polivalentes: um estudo.
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a sua área física de acordo com o tipo de aluguer que o utilizador escolher, porque 

o número de divisões é fixo, mas é possível arranjar uma ligação privada entre, por 

exemplo, dois apartamentos de tipologia T0 que, em conjunto, acabam por ter as suas 

divisões duplicadas, dando origem, no fundo, a um grande T1. Esta solução conta 

com a possibilidade de ser alargada ao conceito de quartos/salas polivalentes que 

foi explorado em pontos de situação anteriores, apresentando-se como uma possível 

mais valia para quem procura outros tipos de aluguer [044]. 

 É neste contexto de experimentação das possíveis ligações entre os 

apartamentos que o tema dos negativos na fachada muda de forma e consagra-

se num sistema de rasgos verticais que escondem a câmara de passagem entre os 

diferentes quartos [045], distribuídos de acordo com as ligações que se pertendem 

estabelecer, conferindo alguma assimetria estática à fachada e um jogo de luzes 

fixo e permanente, que complementará o movimento e dinamismo das portadas nas 

varandas.

  A reunião coincidiu com o agendamento, a pedido do cliente, com um 

profissional de sistemas de ar condicionado, que ajudou a definir qual a melhor 

localização para este sistema e para os seus motores. A solução vai passar pela 

colocação dos motores na cobertura, camuflados pelo piso recuado. Foram abordadas 

outras questões importantes, como o aproveitamento da energia solar para fabricação 

de energia, o aproveitamento das águas da chuva, as vantagens da fachada ventilada 

e outros temas relacionados com a eficiência energética global do edifício.  

 No que diz respeito aos materiais e aos constituintes da própria construção, 

imagina-se um edifício com duas fachadas de betão ou pintura armada pigmentada 

que contrasta com a materialidade das outras duas fachadas, com janelas que ocupam 

por completo os seus vãos, e com um sistema de portadas móveis de alumínio 

escovado e perfurado. A fachada Sul fica reservada para a instalação de painéis de 

produção de energia, devido à forte e constante exposição solar ao longo do dia. 

 Segue-se a interacção com o exterior. Todo este miolo entra em contacto 

com o mundo físico exterior - com o que toca e com o que não toca, e a fachada é 

a linha que separa e que une estas duas realidades - entre aquilo que se pretende e 

aquilo que existe. 

 Quando estudada e tratada, esta interacção materializa-se numa interface/

capa exterior, que lida com a realidade e lhe dá uma resposta. O coração do hotel 



046 Fase de desconstrução do edifício.

047 Desenhos de diferentes configurações das portadas.
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apresenta-se como “base”, como núcleo. A esta base acrescentam-se os dois 

revestimentos de carácter diferente, que se assumem como segunda pele do edifício, 

e para onde se abrem e onde se “escondem” as janelas dos quartos [046].

 O hotel compõe-se de betão e vidro e reveste-se a alumínio.

 Dos caixilhos, sabe-se que ocupam o vão total de cada apartamento, 

assentando nas lajes de cada piso, que avançam sobre a rua e suportam as portadas 

que fecham as varandas [047].  

 Estas lajes podem apresentar-se com vários tipos de acabamento/tratamento: 

assumirem-se com o mesmo acabamento que as fachadas cegas, serem revestidas 

com placagem de alumínio, ou então por um material completamente diferente. No 

que diz respeito à sua marcação, estas podem assumir-se na fachada, estando no 

mesmo plano das portadas, ou atrás, camufladas por estas.  

 O sistema escolhido para a fachada apresenta-se, desta forma, responsável 

pela imagem do edifício e pelo seu funcionamento global. É preciso dar atenção aos 

detalhes e a todas as medidas, aos espaços e aos intervalos de folga indispensáveis, e 

aos encaixes e grampos que seguram a placagem à estrutura e suportam os sistemas 

de abertura.



048 Representação do segundo piso das áreas comerciais.

049 Esquiços do piso recuado.



85

 Uma fase de experimentação e variações

 Reflexões relativas aos pontos de situação de 13.01.2016 e 12.02.2016 [anexos VII e VIII, 

páginas 140 e 146].

 Esta fase foi marcada pela experimentação de diferentes soluções para a 

segunda pele do edifício, explorando a sua permeabilidade e diferentes possibilidades 

de interacção do interior com o exterior, jogando com maior ou menor passagem de 

luz através dela. Assim, o objectivo foi tornar o edifício mais leve e dinâmico através 

da introdução de perfurações nas portadas de metal que constituem a fachada. Numa 

primeira fase, experimentou-se perfurações circulares, que deram lugar, numa 

segunda fase, a cortes verticais que jogam com a luz de uma forma similar aos 

rasgos pontuais das câmaras de passagem. Também o corredor foi revestido por um 

conjunto de painéis com rasgos verticais. Painéis de contraplacado marítimo que 

são sobrepostos a uma instalação de luz que atravessa os seus rasgos, retomando um 

tema lançado no exterior e reforçando a imagem mental da linguagem do edifício 

que acaba por se tornar memorável.

 Surgem também novos e importantes dados no que diz respeito aos usos do 

edifício, nomeadamente que uma pastelaria estaria interessada em ocupar a loja Sul 

e o possível interesse de ocupação da loja Norte pela parte de um banco. Tendo em 

conta estes novos dados, e o interesse em expandir as áreas comerciais ao máximo, 

o cliente manifestou interesse na introdução de meios pisos nestes espaços térreos e 

a supressão da galeria recuada para maximizar a área útil.  

 A introdução de uma laje em mezanino [048] traz algumas vantagens a estes 

espaços comerciais: aproveitando o pé direito duplo do piso, a área quase que duplica 

num mesmo espaço. Uma laje intermédia que não é lida na fachada do piso térreo, 

assumindo uma posição mais recuada em relação aos panos de vidro do alçado.  Por 

outro lado, é de evitar a possível escala monumental que este piso possa vir a ganhar 

em prol de uma transição suave com o edifício do lado.

 O espaço comercial a Norte terá duas entradas: uma do lado da avenida e 

outra do lado da rotunda. O espaço comercial a Sul terá apenas uma. O hall do hotel 

mantém a mesma posição, e a entrada continua a estar situada entre os dois espaços 

comerciais, e voltada para rotunda. 

 O piso recuado [049] conta agora com um programa e organização específicos. 



050 Estudos para a introdução de novas dinâmicas.
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Com mais espaço no nível da entrada, o primeiro espaço fica reservado para a casa 

de banho, a cama e os armários. O mezanino apresenta-se agora como um espaço 

de refeições e de estar, voltado para um pátio que não é mais do que a cobertura 

praticável do edifício, tirando partido da privacidade e da exposição solar durante o 

dia.  A sua situação num plano independente e recuado em relação ao das fachadas 

principais será mais acentuada se este apresentar um outro tipo de revestimento. 

Neste piso, as janelas que se encontram voltadas para a rotunda ocupam todo o pé 

direito e continuam pela cobertura enquadrando o céu e providenciando luz zenital. 

Do outro lado, do alto do mezanino, será possível ver-se a extensão da avenida até 

ao mar.

 No que diz respeito aos acessos e ao sistema de distribuição, a lógica 

mantém-se igual, e a única coisa que mudou foi o desenho do corredor. Partindo de 

um ponto de fuga que se localiza na fachada da avenida, o corredor assume agora 

uma forma irregular que se abre e fecha jogando com diferentes perspectivas visuais 

[050]. Apresenta um espaço que se alarga junto aos acessos verticais de modo a dar 

resposta às entradas e saídas de pessoas em cada piso, e alarga também, junto ao pátio 

da chaminé de modo a propagar e distribuir ao máximo a luz natural, neutralizando o 

seu real comprimento pelo jogo de perspectiva e qualificando-o. Seguindo uma linha 

que se imagina, impossivelmente, quase paralela à da fachada com a rotunda, este 

desenho permitiu alargar as áreas dos quartos e torná-los mais homogéneos.  

 Os apartamentos de tipologia T1 que ocupam toda a fachada Sul são uma 

excepção nesta distribuição, com uma casa de banho preparada para os utilizadores 

de acessibilidade reduzida. 



051 A esquina.

052 Estudo de uma nova transição.
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 O último ponto de situação 

 Reflexões relativas ao ponto de situação de 22.04.2016.

 Tendo em conta os limites físicos do lote, o novo hotel da Boavista terá 

apenas dois alçados com abertura de vãos para o exterior, que convergem e se 

encontram na esquina entre a avenida e a rotunda. Esta esquina ganha, naturalmente, 

um peso muito forte, e esta é a visão e perspectiva do edifício que o observador irá 

guardar consigo [051].

 Olhando à distância e analisando todo este processo de concepção e 

materialização das ideias do hotel, torna-se evidente que, para além destas razões já 

aqui apresentadas, todas as fases de experimentação do desenho e da materialidade 

da esquina entre a avenida e a rotunda, foram tentativas de atribuir mais frentes ao 

projecto, tendo em conta as exigências do cliente em cada uma destas fases, e da 

vontade de dar máxima visibilidade ao seu edifício. 

 Uma terceira fachada, triangular, que já foi completamente cega e totalmente 

transparente, que nasceu de uma vontade de separação/desmultiplicação das frentes 

e dos vãos, que resulta de uma união e que já tocou o chão com uma face, uma aresta, 

um ponto...

 Da vontade do cliente em aumentar as áreas dos interiores dos apartamentos, 

da indispensável existência de varandas ao longo de todo o edifício, mesmo na 

esquina, da necessidade de suavizar a transição e diferença de cotas entre o novo 

edifício e o vizinho imediato, e do inevitável toque no chão da estrutura que o suporta,  

o corte diagonal chanfrado muda de “esquina”, e passa a ter um papel mediador entre 

o hotel e a frente das casas da avenida [052].

 Uma secção no volume do edifício, um corte do canto oposto à esquina e 

que acentua o balanço do hotel sobre a rotunda - uma referência ao balanço da Casa 

da Música. A enorme parede de betão é delapidada de forma a criar uma nova face e 

uma nova relaçao com a envolvente. Produz-se então esta nova transição que resulta 

num conjunto de pátios ou varandas que irão oferecer uma vista priveligiada do 

lugar, uma outra forma de interacção com a cidade, que não se prende apenas com as 

frentes delimitadas pelo desenho do lote. A importância da “esquina” não se prende, 

nem nunca se prendeu, exclusivamente, ao seu dramatismo e desenho. Mais do que 

isso, é o ponto de encontro, o espaço da coincidência, o lugar do cruzamento e da 



053 Estudo de uma nova esquina.

054 O contexto do novo edifício, vista aérea.
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viragem. Mais do que uma aresta ou triângulo, é um ponto e uma vírgula [053].

 Ciudades y esquinas urbanas é um artigo de Manuel de Solà-Morales a 

propósito do Fórum das Culturas de Barcelona, realizado entre 9 de Maio e 26 de 

Setembro de 2004. O arquitecto e comissário da exposição Ciudades, esquinas que 

teve lugar neste evento começa o seu texto com uma citação de Aristóteles:

 “Una ciudad está compuesta de distintas clases de hombres; personas 

parecidas no pueden formar una ciudad.”44

 Esta introdução vai de encontro ao principal objectivo da mostra, que é o de 

apresentar as cidades tal como são: ponto de encontro, convergência, concentração e 

troca dos distintos e variados elementos que as constituem. As cidades que são pólo 

geográfico de reunião e convívio de realidades, mas também do choque e do caos. 

São, portanto, constituídas por contradições.

 Desta forma, Solà-Morales apresenta o conceito de “esquina” como 

materialização física do conceito de encontro, mas também de cruzamento e 

intersecção de realidades diferentes. Um puzzle que é constituído por peças que estão 

coladas umas às outras mas que não deixam de possuir os seus próprios contornos.

 “Así pues, la esquina es una metáfora de la ciudad porque constituye una 

propuesta a partir de la diversidad. En la medida en que no es la idea de orden la que 

construye la ciudad, sino la idea de diferencia, conflicto o consenso, la esquina es 

el componente elemental y ejemplar. Diferencia + coincidencia es la definición de 

esquina. Es, también, la definición de ciudad.”45 [054]

 O território urbano é feito de dinâmicas distintas e ritmos diversos. É, ao 

mesmo tempo, um lugar de continuidade e um espaço de variações, quebras de 

escala e repetições de imagens e símbolos. O homem vive de planos vivos, que se 

cruzam nas esquinas. Dobra-se a esquina e muda-se de plano, como nos filmes.

 

44 ARISTÓTELES in SOLÀ MORALES, Manuel de, Ciudades y esquinas urbanas, artigo 
publicado em El Forum: pensar el siglo XXI, Los monográficos de B.MM, 4, Barcelona, 2003, p.131.
45 SOLÁ MORALES, Manuel de, Ciudades y esquinas urbanas, op. cit., p. 133.
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	 As	últimas	reflexões,

 do edifício e das dinâmicas

 

 O novo hotel da Boavista apresenta-se como um edifício dinâmico e 

interactivo, que se abre para a envolvente e se fecha em si mesmo. Que comporta 

tamanhos variáveis. Extensível, absorve a luz e reflecte-a. Comprime-se, fechado 

mas com um interior aceso, que se esconde, mas que se deixa mostrar através dos 

seus rasgos. Ao subir a avenida, em direcção à rotunda da Boavista, uma fachada 

completamente cega é o pano que serve de fundo para a frente das casas do séc. XIX. 

 Um elemento liso, contínuo e plano contrasta com o elemento dinâmico que 

se apresenta à esquerda. 

 Lado a lado, paredes de betão, estabelecem com a sua verticalidade o ponto 

de entrada visual na rotunda da Boavista. 

 Ao chegar, abrem-se as lojas do piso térreo e as portadas dos superiores. 

Reflecte-se a via e depois o passeio e as pessoas. Espelha-se, então, o mármore, os 

acessos, as entradas, o betão e os azulejos. Seguem-se as árvores e o céu, e mexem-se 

os painéis para uma nova configuração.

 Uma nova esquina que se ergue do chão, entre a avenida e a rotunda, e uma 

outra que resulta do contacto com as casas, com cerca do dobro da altura, e cujo 

desenho, como um corte, representa a inevitável transição da narrativa das casas para 

outra escala, para o remate que o edifício do hotel representa.

 Na curva, a esquina apresenta-se dramática, e irá balançar sobre o passeio 

com ou sem inclinação, como um ponto de articulação entre escalas e ambiências 

distintas. Dobrando a esquina, encontra-se uma frente contínua que reflecte os verdes, 

amarelos e castanhos da vegetação. Uma frente que muda com as metamorfoses 

dessa envolvente, reflecte movimento, a passagem do tempo e as cores e texturas 

da cidade, com transmissão ao vivo do som, da luz e até do tempo que se faz sentir. 

Insere-se naquela ambiência, reproduzindo-a e reflectindo as mudanças que a própria 

ambiência vai sofrendo, de uma forma impressionista e através do seu reflexo.

 Um edifício que é azul-cinza ao amanhecer e rosa-vermelho ao anoitecer.

 Um processo que balança entre a esquina - que procura as pessoas que 
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passam e que “cumprimenta” a Casa da Música com uma vénia - e a interacção com 

as casas dos lotes vizinhos.

 Um polo de absorção e reflexo durante o dia, emissão e radiância durante a 

noite.  

 No escuro, os jogos de luzes que provêm do interior do edifício tomam 

lugar. Luzes que se revelam e se escondem sempre que se abrem ou fecham portadas. 

E quando o edifício deixar cair por completo o seu “pano”, ver-se-ão apenas as 

aberturas de luz pontuais, móveis e fixas que irão trazer mais vida à rotunda [024]. A 

fachada deste edifício apresenta-se,  desta forma, não só como definição de um limite, 

mas também como um elemento vivo, um quadro impressionista da envolvente.

 Trata-se de um hotel e trata-se de um negócio: o objectivo do cliente é e será 

sempre, o de usar a imagem do hotel e aproveitar a sua presença física de modo a 

tirar o máximo partido da vizinhança e do lugar. Se este processo tivesse resultado 

apenas da vontade do arquitecto, os pressupostos seriam outros, os seus contornos 

teriam sido muito diferentes e o resultado teria sido, certamente, distinto. 

 O processo de projecto é livre mas tem limites, e estes nem sempre são 

definidos pelo arquitecto. Neste caso, foi dado ao arquitecto um aparelho óptico, 

uma camera obscura, onde se reteve o negativo de uma imagem, com as cores, as 

direcções e os sentidos invertidos. O processo de pensamento deste projecto pode ser 

comparado ao processo fotográfico que transforma o negativo em positivo, tendo em 

conta o impensável, inconcebível e inatingível ponto de partida proposto pelo cliente 

- o negativo daquilo que se pretende, negativo até do que a própria arquitectura 

representa, como processo sensível que, ao contrário da fotografia, não oferece 

respostas instantâneas.

  O pedido do cliente e fundamento que serviu de base para dar início a todo 

o projecto está ligado ao facto de a sociedade moderna viver para o espectáculo, de 

tal forma que a palavra ganha uma conotação negativa. Como Debord afirma em A 

sociedade do espectáculo, ”O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes 

mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se 

da visão como um sentido privilegiado da pessoa humana – o que em outras épocas 

fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito à mistificação, corresponde à 
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abstração generalizada da sociedade atual.”46A  palavra “espectáculo” passa a definir 

tudo o que diz respeito ao fetichismo das imagens e dos objectos, à abstracção da 

realidade, à primazia do capitalismo e ao desaparecimento da opinião pública. E é 

tão fácil associar a palavra “espectáculo” aos grandes edifícios da cidade - e à Casa 

da Música, por exemplo.

 A vontade do cliente em criar um hotel “mais fotografado que a Casa da 

Música” traduz, por si só, a vontade de que este se auto-publicite, vendendo o produto 

pela sua imagem - que é a base de todos os negócios actuais. Um hotel que parte de 

um princípio que contempla um regime de visibilidade que se lhe quer atribuir, como 

que predefinido. Assumido, que parte e faz parte de um espectáculo, que por si só, 

carrega consigo uma série de negativos que lhe estão associados.

 O arquitecto deverá tomar uma posição que oscila entre uma soma a um 

lugar, que está sempre em aberto a novos conteúdos - e que é já constituído por um 

sumatório de elementos diversos - e uma dramatização da cena. Ora tenta convencer 

o cliente de que a solução não é criar outra Casa da Música e vai contra a tentativa de 

total alienação em relação à cidade, ora se convence que não há verdades absolutas, 

e assume uma posição. A arquitectura é uma profissão e o objectivo deste trabalho é 

projectar um hotel, com as ferramentas que conhece.

 Após todas as conversas com o cliente, entre momentos de discussão com 

uma argumentação forte que passou, muitas vezes, por “negar” a espectacularidade 

que se quer dar ao edifício, chegou-se agora a um ponto em que é seguro afirmar 

que a premissa para o projecto não mudou: continua a querer-se “um hotel mais 

fotografado que a Casa da Música”. O resultado foi este: um edifício que reflecte o 

meio, com perfurações e luzes controladas, com sombras, silhuetas, formas concretas 

e difusas, que não segue contornos “banais” mas também não é o mesmo que a Casa 

da Música. 

 Tendo em conta o pedido inicial do cliente e a versão da solução que 

aqui se apresenta, ficam algumas perguntas para o futuro: poder-se-à dizer que o 

edifício promove o “espectáculo”? O que é que este edifício tem de espectacular?  A 

realidade que o envolve e que este espelha, que existe e que não é nova, ou o reflexo 

e reinterpretação do preexistente? Se o exterior do edifício for totalmente removido e 

o reflexo da fachada for o do vazio, pode dizer-se, então, que o espectáculo acabou? 

46 DEBORD, Guy, A Sociedade do Espetáculo, Contraponto, Rio de Janeiro, 1997, p. 18.



056 O contexto do novo edifício, vista aérea sobre a avenida. 057 O novo edifício visto a partir do Foyer Nascente da Casa 
da Música.

055 O novo edifício visto a partir do espaço da Casa da Música.
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 É com estas perguntas que chega o momento de conclusão da primeira etapa 

deste exercício em contexto real. Um exercício de experimentação e de intensa 

pesquisa que vai continuar e materializar-se, um dia, em algo concreto. Este é um 

projecto que não acaba com a conclusão desta tese de dissertação e o que se segue 

pode tomar contornos muito diferentes daquilo que foi aqui apresentado; nada é 

definitivo. Depois de construída a ideia, lançadas as bases do projecto, e após um 

total de dez reuniões com o cliente, é chegada a altura em que é necessário “entregar” 

um resultado e reflectir sobre tudo o que se aprendeu durante este processo, e que 

não se refere exclusivamente ao desenho do edifício.   

 Para além de ser objecto de tese de dissertação, este é um projecto que marca 

o primeiro contacto entre um futuro arquitecto, um cliente em concreto e uma obra 

real que projecta do zero. Projectar um edifício é pensar na sua função e imagem, e 

pensá-lo como um todo, mas também é projectar um “pedaço” do lugar, da malha, 

do território. O exercício de projecto é um veículo de permanente aprendizagem de 

arquitectura e baseia-se principalmente na repetição, experimentação e inovação. O 

processo de se projectar em contexto real é amplamente diferente do processo de se 

projectar em ambiente académico, mas há pressupostos que são comuns a ambos. A 

existência de um objectivo, um lugar, um enunciado/programa, e a necessidade de 

se produzir uma resposta rápida, coerente, eficaz, e que contemple não só o edifício 

mas também a envolvente. 

 É neste contexto que é aqui apresentada a ideia para um novo hotel na 

Boavista como foi apresentada ao cliente no último ponto de situação [055]. Um 

hotel com uma fachada viva, dinâmica e camaleónica de alumínio polido, que 

possibilita várias configurações e que reflecte a envolvente de forma difusa. Um 

activo que se liga ao utilizador e à cidade, e liga o utilizador à cidade, assumindo-se 

como veículo de absorção da natureza do lugar, reinterpretando-o, sem se desligar e 

com personalidade. Que interage com valentia e destemor, e que hospeda, protege, 

ampara, agasalha e acolhe ao mesmo tempo, fechando-se, mas sem nunca se retirar 

[056] [057]. 



058 O novo edifício visto a partir do Foyer Nascente da Casa da Música.

059 O novo edifício visto a partir do espaço da Casa da Música, montagem nocturna.



060 A fachada.

061 Um quarto.



A’ A

Um novo hotel na Boavista 
22.04.2016
Uma fase de estabilização da ideia e da imagem do edifício.
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Maqueta do edifício.
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Planta do piso térreo, nível 1. Planta do piso térreo, nível 2.
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Planta do piso térreo, nível 2. Planta do piso tipo. Planta do piso recuado.
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Alçado Nascente.



105

Alçado Norte.



106

Corte AA’.
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Corte representativo / esquemático pela Rua 5 de Outubro: estudo dos constrastes e alturas do lugar.
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Quadro de áreas

Lojas

 Área útil da loja Sul  141m2 + Mezanino + Piso sub. + Pátio = 387m2

 Área útil da loja Norte  147m2 + Mezanino + Piso sub. = 400m2

 Área útil do hotel no RDC 65m2 + Piso sub. = 133m2

 Área útil Piso sub.   359m2

 Área útil do RDC  562m2

 Área bruta do RDC  620m2

Hotel

Pisos 1 a 6

 7 x T0 Sala/Quarto/Kitchenette + WC + Varanda = ~27m2

 T1a) Sala/Quarto/Kitchenette + Quarto  + WC + Varanda = 52m2

Pisos 1 a 4

 T1b) Sala/Quarto/Kitchenette + Quarto + WC + Varanda = 49m2

 Área útil total de cada piso 357m2  /  Área bruta total de cada piso  437m2

Piso 5

 T1b) Sala/Quarto/Kitchenette + Quarto + WC + Varanda = 8m2

 Área útil total do piso 5  356m2   /  Área bruta total do piso 5  435m2

Piso 6

 T1b) Sala/Quarto/Kitchenette + Quarto + WC + Varanda = 42m2

 Área útil total do piso 6  350m2   /  Área bruta total do piso 6  428m2

Total de 9 apartamentos por piso + 6 no piso recuado, num total de 60 apartamentos, com kitchenette, wc e varanda.

Espaço comum   38m2

Espaço de serviços  4m2

Piso recuado

 T0 Sala/Quarto/Kitchenette + WC = 19m2

 Área útil total 5 x T0  95m2

T1 - Sala/Quarto/Kitchenette + Quarto ~ 18m2 + WC 2.83m2 = 47m2

 Área útil total do piso recuado  175m2   /  Área bruta do piso recuado 235m2

 Área útil total do Hotel - RDC + 7 pisos 2377m2 (+ Piso sub. = 2445m2)

 Área útil total do edifício   2940m2 (+ Piso sub. = 3299m2)

 Área bruta total do edifício   3469m2 (+ Piso sub. = 3878m2)
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Um novo hotel na Boavista 
Anexos | As fases do projecto
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I. 22.09.2015
Uma fachada dinâmica, uma esquina dramática, uma nova realidade.



117

Plantas do edifício.

Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir da entrada da Casa da Música.



118

Alçado Nascente.

Alçado Norte

Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir da Praça Mouzinho de Albuquerque.
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Maqueta do edifício.
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A’
A

II. 09.10.2015
O interior da caixa, a distribuição dos espaços, o dimensionamento das divisões.



121

Plantas do edifício.



122

Alçado Nascente

Alçado Norte.

Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir de Sudeste.
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Maqueta do edifício.
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A’ A

III. 16.10.2015
A representação do edifício, a preexistência e o enquadramento, a imagem.



125

Plantas do edifício.



126

Alçado Nascente.

Alçado Norte.

Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir do espaço da Casa da Música.
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Montagem fotográfia: representação de vãos no novo edifício.

Montagem fotográfia: a volumetria do novo edifício.
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A’ A

IV. 05.11.2015
O aumento da escala, o detalhe, a dinâmica.



129

Plantas do edifício.



130

Plantas do edifício.

Corte AA’.
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Corte representativo / esquemático pela Rua 5 de Outubro: estudo dos constrastes e alturas do lugar.
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A’ A

V. 13.11.2015
Ligar os conteúdos, pintar o espelho.
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Plantas do edifício.



134

Alçado Nascente.

Alçado Norte.

Alçado Poente.



135

Maqueta do edifício.
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A’ A

VI. 16.12.2015
A manifestação do recém-chegado: uma linha, uma cruz e uma curva.
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Plantas do edifício.



138

Alçado Nascente.

Alçado Norte.
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Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir da Praça Mouzinho de Albuquerque.

Maqueta do edifício.
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VII. 13.01.2016
Fender e detalhar: chegar ao coração.



141

Plantas do edifício.



142

Alçado Nascente.

Alçado Norte.
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Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir do espaço da Casa da Música.

Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir de Sudeste.
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Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir da Praça Mouzinho de Albuquerque.

O corredor do hotel.
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Um quarto do hotel.

O pátio da cobertura do hotel.
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VIII. 12.02.2016
Tirar o pano / abrir a cortina.



147

Plantas do edifício.



148

Montagem fotográfica: o novo edifício visto a partir da Praça Mouzinho de Albuquerque.

O corredor do hotel.



149

Um quarto do hotel.

Um apartamento adaptável a diferentes usos.
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