
“What we call the beginning is often the end

And to make and end is to make a beginning.

The end is where we start from.”

T.S. Eliot
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A presente dissertação explicita e aprofunda o processo de desenho de um 

exercício de projecto para uma biblioteca, situada na área de Pispala, realizado 

durante um período de oito meses de intercâmbio na Finlândia, para a disciplina de 

Architectural Design Studio da Universidade de Tecnológica de Tampere, Finlândia. 

O trabalho, influenciado tematicamente pela experiência profissional realizada no 

gabinete suíço Herzog & de Meuron, reflecte e aprofunda a relação entre a condição 

do lugar e a significação do programa proposto como desígnio do processo de

(re)desenho de uma paisagem. 

RESUMO
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This work aims at clarifying the design process of a design exercise for a Library 

in Pispala, Finland. Highlighting the thematic variety and the methodologies used in 

this design process, this project was developed during an exchange period of eight 

months at the Tampere University of Technology, in Finland, as part of the course of 

Architectural Design Studio subject.

Through the thematic influence of a professional experience at Herzog & de 

Meuron’s studio, the essay lays on the relationship between the land’s condition and 

the proposed program, towards an interpretation focus on the process of projecting 

a library for the singularity of a Finnish landscape. 
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A presente dissertação de mestrado pretende aprofundar o processo de desenho 

associado à realização de um exercício de projecto para uma biblioteca, situada na 

área de Pispala, Tampere, Finlândia. Este projecto, realizado durante um período de 

oito meses de intercâmbio na Finlândia, para a disciplina de Architectural Design Studio 

da Universidade de Tecnologias de Tampere – Tampereen Teknillinen Yliopisto – reflecte 

sobre a condição do lugar e a condição do edifício e encontra como tema central do 

seu desenvolvimento, a adaptação programática associada à evolvente, respondendo 

assim ao enunciado proposto e questionando a condição do edifício como ponto de 

referência numa estrutura urbana – condição de ícone.

Recordo-me da minha primeira visita à Escandinávia e do primeiro encontro com as 

obras dos grandes mestres finlandeses, Alvar Aalto e Eero Saarinen. Recordo-me, 

de entre outros eventos e experiências que me marcaram durante esta visita, da sua 

prática projectual e da forma como esta despertou o mais profundo interesse pelo 

seu processo de desenho como instrumento de inquietação e da indagação temática. 

A possibilidade de aprofundar tal relação entre a história e a arquitectura associada 

à experimentação e tectónica dos materiais revelou-se manifestamente intrigante e 

sedutora. Perceber quais os elementos que definem uma tendência que caracteriza 

um dos períodos que mais me apaixona na história da arquitectura moderna revelou-se 

então uma invejável possibilidade de compreender, experimentar e ensaiar diferentes 

perspectivas. A escolha da Finlândia como retiro para efectuar o período de estudos 

do programa Erasmus apresentou-se como a oportunidade de analisar todas estas 

premissas que culminaram na realização do projecto que surge agora de tema para 

esta dissertação. 
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O desenvolvimento da proposta e suas fases de desenho são influenciados pelo 

método de ensino. Pela liberdade de expressão e aptidão para refutar o processo 

normal de projectar, ao qual por exemplo, a Faculdade de Arquitectura da Universidade 

do Porto se encontra tão profundamente adoçada e que vai, no caso Finlandês, para 

além da evolução imperceptível dos métodos comuns.

No desenvolvimento deste tema acredito também que, agora que o exercício de 

projecto se encontra em certa medida terminado, a experiência profissional que 

realizei no gabinete suíço Herzog & de Meuron definiu em larga escala a forma como a 

análise de um problema, enunciado ou projecto de arquitectura afecta o arquitecto nos 

padrões contemporâneos. Desta forma acredito ser inevitável que esta experiência 

profissional acompanhe o processo de desenvolvimento do presente trabalho, uma 

vez que durante a prática profissional o debate de todas as questões relacionadas 

com o lugar o método e o processo de desenho se revelaram uma constante.

Presentes todas as motivações emocionais, pedagógicas e profissionais que 

conduziram a este momento, pretende-se que o desenvolvimento da dissertação de 

mestrado se estruture em dois momentos distintos, que representam a forma evolutiva 

associada ao processo de projectar. De um modo objectivo pretende-se explicitar 

a proposta formulada enquanto reinterpretação e consequência do dialogo entre 

paisagem e desígnio. 

Num primeiro momento será efectuada uma analise sobre o enquadramento do 

objecto de estudo no seu contexto. A arquitectura perante a cidade e perante o local 

de intervenção. A experimentação do objecto em função do seu propósito. 

Com isto pretende-se estudar e compreender a condição territorial do lugar de 

intervenção. Pretende-se compreender a forma como a componente histórica afecta 

e modela a sociedade finlandesa e de que forma a arquitectura se encontra incluída 

nesse processo. 

O enquadramento do exercício será neste primeiro momento contextualizado a partir 

da apresentação da disciplina catalisadora do projecto, bem como a introdução ao 

método de ensino praticado no departamento de arquitectura da universidade de 
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Tampere, das suas componentes pedagógicas, bem como o reflexo e consequência 

desse método na formação de arquitectos. 

Introduz-se o fio condutor que definiu o processo criativo do projecto, associado 

à disciplina e ao distinto método de ensino praticado neste departamento. Serão 

apresentadas as bases que definem e estruturam a disciplina de Architectural Design 

Studio e a associação e influência das restantes opções curriculares.

Realiza-se, também, uma reflexão sobre a importância do estágio profissional 

efectuado na Suíça, no gabinete de Jaques Herzog e de Pierre de Meuron, em que a 

pesquisa e aprofundamento das questões de aprendizagem resultantes deste, serão 

analisadas como complemento a toda a formação enquanto estudante de arquitectura. 

A pertinência deste tema resulta do facto de o período de estágio se assumir como 

factor determinante na definição do processo crítico. Uma vez que toda a experiência 

resultante é por si só a condição desse processo. O facto de esta funcionar como 

elemento decisivo para a formação desse sentido crítico, ao qual não é já possível 

desassociar o léxico único ao qual se prendem as referências utilizadas durante todo o 

percurso académico que efectuei, transforma este tema num ponto basilar da analise 

da componente projectual.

Discute-se a relação entre cultura, lugar e programa, tendo em conta o exercício 

académico proposto, de modo a alcançar os objectivos pedagógicos através da 

explicação das premissas programáticas desenvolvidas, que se relacionam com os 

temas referentes ao lugar e à paisagem.

O segundo momento estrutura-se pela apresentação do projecto e de todas as 

condicionantes que conduziram à solução apresentada. O desenvolvimento da 

proposta no que se refere à sua referenciação, assentou desde o principio sobre a 

análise de um conjunto de temas focados sobre o carácter do edifício na relação com 

a paisagem. Procura-se expor as referências sensoriais que conduziram a proposta, 

bem como a referenciação desta através de um imaginário pessoal. Ao mesmo tempo 

procura-se expor a condição icónica do edifício e a sua relação com a envolvente.

IN
TR

O
DU

ÇÃ
O



12

Desta forma, apresentam-se todas as premissas que foram exploradas no 

desenvolvimento do exercício, bem como no processo de repensar e redesenhar os 

espaços e a ideias que são agora revisitadas. 

Expõe-se o processo criativo referente ao projecto, a condição da paisagem e do 

lugar e a forma como programa e forma não são uma mera interpretação programática, 

mas sim uma resposta ao próprio lugar.

Como parte desse processo criativo serão apresentados desenhos, esquiços e 

imagens produzidas digitalmente durante o processo e finalização da proposta que se 

vão definir então como a caracterização do projecto.

Pretende-se, como reflexão final, uma abordagem com incidência nas opções de 

projecto e respectivos temas de desenho na leitura da condição de um contexto 

particular, sobretudo na relação com a paisagem construída e paisagem natural de 

enquadramento, na interpretação do programa e na formulação de uma proposta 

que aborda a problemática da iconografia, ou seja, a capacidade de um objecto 

arquitectónico em transformar-se num elemento agregador da imagem de um lugar. 
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A Universidade Tecnológica de Tampere – Tampereen Teknillinen Yliopisto – encontra-

se geograficamente a uma distância considerável relativamente ao centro cívico da 

cidade. Deslocada do núcleo central de Tampere, toda a dinâmica que associamos ao 

ambiente universitário, bem como a sua área de implantação, são um factor gerador 

de um novo centro de actividade. Localizado nas proximidades de uma área florestal 

associada a um dos grandes lagos que banham a cidade, o campus1, cuja implantação 

é reflexo de um pragmatismo funcional enquadrado no contexto arquitectónico da 

área em que se insere, estrutura-se segundo sete núcleos diferenciados que todavia 

se interligam. O campus organiza-se a partir de um enorme pátio quadrangular, 

figura que revela como elemento visual central da composição o edifício principal – 

Päärakennus - que contém a Biblioteca da Universidade, e que é rematado a norte 

pelo volume dos auditórios e pelo complexo desportivo – Festia e Tamppi Arena – e 

a sul pelo Departamento de Arquitectura – Rakennustalo. A poente, nos restantes 

edifícios que fazem parte da composição – Tietotalo, Sähkötalo, Konetalo – localizam-

se os departamentos associados às engenharias e às ciências, sendo que em todo o 

complexo podemos constatar que os diferentes núcleos comunicam com recurso a 

passadiços de pequena escala, fruto do desenho fragmentado do campus.

Ao percorrer o corredor que estabelece a ligação entre a entrada principal e o 

Departamento de Arquitectura, é possível cruzarmos a quase totalidade do conjunto 

de edifícios que compõem o lado norte do complexo da universidade, tal como é 

possível verificar que a justaposição sistematizada de volumes ao longo desse corredor, 

é um manifesto exemplo da postura técnica e metódica segundo a qual se organiza a 

implantação. 

1  Ver planta do campus em anexo digital e imagem 000

ESCOLA
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Reconhecida pelo seu processo de investigação nas áreas da tecnologia e da 

arquitectura, a Universidade Tecnológica de Tampere encontra nos preâmbulos da 

sua fundação uma relação com a Universidade Tecnológica de Helsínquia, da qual 

teve origem como extensão em 1965 até se transformar num organismo independente 

em 1976.

O facto de ser uma instituição de carácter tecnológico, com foco principal na 

vertente industrial e científica, e com uma clara orientação para as disciplinas ligadas 

à engenharia, resulta evidente a adaptação do curso de arquitectura em função dos 

modelos tecnológicos da universidade, bem como numa patente exploração das 

vertentes técnicas que o exercício profissional exige. 

O contexto científico, a estrutura  e disposição física da universidade, assumem-se 

como factores preponderantes para o desenvolvimento desta, e em  particular, no 

desenvolvimento e autonomia do departamento de arquitectura, uma vez que todas 

as ferramentas necessárias à prática disciplinar são desenvolvidas e acompanhadas 

segundo os mais rigorosos modelos, num ambiente que promove a utilização dos 

recursos da universidade para uma experimentação incontestável e sistemática por 

parte dos alunos.

À semelhança dos restantes núcleos que compõem a universidade, o edifício 

Rakennustalo, construído em 1984, é uma extensão volumétrica da composição 

original. No interior, a Glass Box assume-se um volume revestido quase integralmente 

por vidro que se define como o elemento central da escola de arquitectura, organizando 

um dos pavilhões que compõe a vertente norte do complexo da universidade em três 

pisos. As duas principais salas de aula funcionam em open space nos pisos superiores, 

enquanto as duas salas de aula juntamente com as oficinas de maquetas compõe o 

piso inferior. 
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TUT CAMPUS, aproximação em Hervanta.
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Fundada em 1969, a escola de arquitectura de Tampere prevê nas bases sobre as quais 

a instituição foi constituída, o aprofundamento dos princípios basilares da disciplina 

de arquitectura bem como a associação destes à excelência do design finlandês2. A 

prática educativa da escola em associação com os espaços que a configuram, resulta 

numa definição estratégica pedagógica que se caracteriza por um método de ensino 

realizado sob uma atmosfera informal e conceptualmente provocativa, insistindo-se na 

procura de novas ideias e formas de pensar o ensino e explorar a aprendizagem da 

arquitectura.

No processo de formação, as áreas que se intersectam nesta instituição abordam 

diferentes propostas de estudo: Architecture, Architectural Construction, Architectural 

Design, Architectural and Urban Research, History of Architecture, Housing Design, 

Urban Design and Planning e Theory of Urban Design and Planning,3 fazendo estas 

parte da componente prática e da componente teórica que se alia à estratégia 

pedagógica da instituição. 

O curso é estruturado por unidades curriculares de carácter prático que se 

desenvolvem ao longo de seis meses em estúdio, abrangendo um leque de opções 

de exercícios projectuais que prevêem a sua adaptação em função do percurso 

académico que o estudante pretende definir, verificando-se que essa diversidade de 

unidades curriculares faculta ao aluno opções distintas como parte do processo de 

compreensão e desenvolvimento individual.

2  Informação relativa à escola de arquitectura disponivel em http://www.tut.fi/en/about-tut/departments/
school-of-architecture/about-us/index.htm
3  Informação relativa à escola de arquitectura disponivel em http://www.tut.fi/en/about-tut/departments/
school-of-architecture/about-us/index.htm



004 Ficha da Disciplina
ARS-4326 Architectural Design Professional Course 2013

Public services          310
Lauri Viita Multifunctional Hall (lectures etc.)     150
Reading room for papers and magazines     120
Collections for adults        500
Music collections        60
Multimedia space and reference library      220
Collections for children and youngsters      300
Personnel facilities and the main storage     350
Maintenance facilities        280  
         TOTAL  2290m2
PRACTICE
The whole project consists of five smaller exercise tasks i.e. subtasks, in which problems of planning a 
public building -an art museum- is considered from different points of view. These tasks are the subjects of 
the studio sessions, marked on the timetable, and it is necessary that students have the required material 
on each studio session. In other words the focus should be on the subtask given.

Stage 1, Ideas and innovations - January
First task focuses on the building as a part of urban environment. How should a public building be connected 
into wider city structure/ how it fits into the cityscape, and how could it activate surrounding city space? 
Site Plan and analyzing the place, Town Planning Studies 1:1000
The main idea and volume will be examined with hand drawn; small-scale sketches (scale 1:5000 / 1:1000). 
Options are discussed in the studio and finally selected the most suitable option as a basis for further work. 
Drafts of the study:
- The building's massing and appearance in the city scape
- Connection to the urban structure and transport network
- Placement of their core activities and functions required for space sizes

Stage 2, Sketching - February
Second task is to study building’s form, space and mass. Third task is to test the main concept/ architectural 
idea in contradiction to programme.
The design process continues with work model, drawings and testing program in plans scale 1/400. During 
second stage buildings form, spatial idea and functional needs and placing of space program is meant to 
be clarified.

Stage 3, Planning - March
In the third task the schematic solutions will be refined into a ground plan. The forth task presents space 
program and functional studies as more detailed floor plans in scale 1:200. Fifth task studies building's 
construction and materials. The aspect of the building will be considered, likewise its spatiality by means of 
elevation (façade) and section drawings. What is the nature of architecture in more detailed design? Which 
materials are suitable for interior and which for outside? What kind of qualities chosen materials do have? 
Which colours are to be used? Constructional and Material Studies 1:50
It is not recommended to move to the scale 1/200 before the architectural and functional aspects are clear 
and discussed with one of the teachers.

Stage 4, Final requirements - April
Work reserved for the last week will be used in the finishing of the presentation and model building. 
Furthermore, the student must receive an approval from supervisor prior to the completion of the work. At 
this stage all the pictures required to the final submission must be presented, but the pictures do not need 
to be ready at this approval/control session.
The final project should be a combination on all these tasks.

SPACE PROGRAM 
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De forma a ajustar as diferentes perspectivas que se pretendem estudadas – desde a 

vertente prática, passando pela teoria e construção – são propostos cursos opcionais 

de introdução à cultura construtiva Finlandesa, nomeadamente de desenho assistido 

por computador, teoria e urbanismo, que funcionando quase sempre de modo 

suplementar em relação com o programa dos estúdios, complementam a restante 

componente teórica ou técnica exigidas. 

A posição internacional de destaque que a universidade possui, retratada através do 

considerável número de estudantes estrangeiros que representam o corpo discente – 

dos quais cerca de trinta fazem parte anualmente da escola de arquitectura – evidencia 

uma capacidade de adaptação e resposta por parte da instituição aos mais distintos 

desafios que um ambiente internacional comporta. Presente no departamento de 

arquitectura, o multiculturalismo que caracteriza a universidade é perceptível através 

da introdução de outro tipo de disciplinas de carácter teórico, que permitem ao 

aluno expandir o seu léxico arquitectural, como por exemplo, através de unidades 

curriculares direccionadas para o estudo da arquitectura nipónica e a sua influência no 

panorama internacional, arquitectura em contexto de emergência ou ainda arquitectura 

sustentável.



006 Programa específico do exercício
ARS-4326 Architectural Design Professional Course 2013

Public service spaces          m2
Lobby             130 
Public lavatories          20 
Cloakroom facilities          20 
Library Info Center with circulation desk (check-in and -out)     50
 - The service desk where you check out library materials and return library materials 
Check-in machine and a short term storage        20
 - Space for automatic machine for returning borrowed library material 
Café            40 
Kitchen with a storage          30
 - may be in connection with the lobby 
 - Possible open-air terrace
 - Open-hours longer than the library’s.

Multifunctional hall 
- To be separated from other library activities. Open-hours longer than the library’s.
- Purpose of use to educations/lectures, meetings, exhibitions and poet reading evenings.  140
Storage            10
 Reading room for papers and magazines
- To be separated from other library activities. Open-hours longer than the library’s. Shelves 
for magazines and newspapers         40 
Places to read (tables, chairs, sofas)         70 
Storage 
            10 
Collections for adults (Circulating material)
Fiction             350 
Nonfiction            150
 - Places to read (tables, chairs, sofas)   

Music Collections 
Collections            40 
Space for listening of the music          20
- can be in connection with the adults’ department
      
Multimedia space and reference library 
Reference library and a reading room          80 
-Multimedia space           80 
-places to read at            40 
 Researcher rooms (2 rooms) 2x10

Collections for children and youngsters
Children’s books and other material         190 
- corner for fairy tale reading sessions for children
Youngsters’ books and other material         100 
-includes internet access places for youngsters
Supervisor’s post/ workstation          10

005 Programa específico do exercício 
ARS-4326 Architectural Design Professional Course 2013

SPECIFIED SPACE PROGRAM
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.architectural design - objectivos e programa

Num processo em que se pretendia que o exercício de aprendizagem e experiência 

de estudo de arquitectura evoluísse, tirando partido da melhor compreensão das 

potencialidades do ensino finlandês, a selecção das unidades curriculares foi elaborada 

de maneira a que com o equilíbrio de requisitos curriculares a que ambas as instituições 

académicas obrigam – a instituição de origem e a instituição anfitriã – a componente 

projectual, juntamente com a componente teórica, dessem resposta a uma procura 

pessoal que enriquecesse todo o percurso académico realizado até então. 

A disciplina de Architectural Design (ARS-4326 Architectural Design Professional 

Course) pertence à tipologia de unidades curriculares com exercício prático de projecto, 

prolongando-se por um período de seis meses. O exercício prático corresponde à 

formulação de uma proposta para um edifício de serviços que se apresente como 

excepcional na relação, no reconhecimento e na interpretação do lugar, sendo que, 

neste caso, o exercício tem como tema de projecto a realização de uma biblioteca 

dedicada ao autor finlandês Lauri Viita4, na área de Pispala, em Tampere. A estrutura 

do exercício divide-se em quatro momentos – Stages5 – com objectivos específicos, 

contudo sequenciais, que se organizam através de uma componente prática, 

ministrada através de aulas em estúdio, com pontos de situação em diferentes 

momentos-chave. O acompanhamento projectual, que ocorre semanalmente em 

estúdio, sob a orientação de diferentes arquitectos ao longo das quatro fases, divide-

se respectivamente do seguinte modo: Ideas and Inovation, Sketching, Planning, Final 

requirements. Pretende-se que sejam reconhecidas, transformadas e projectadas 

4  Lauri Viita (17 de Dezembro de 1916 - 22 de Dezembro de 1965), foi um poeta finlandês nascido no 
distrito de Pispala, em Tampere.
5  Ver programa da disciplina disponivel em anexo digital e imagens 005, 006, 007



006 Programa específico do exercício 
ARS-4326 Architectural Design Professional Course 2013

Personnel facilities and the main storage

Office spaces
-Library director           25
Offices
Workrooms 2x30
- Loading and sorting of material and a room for preliminary reading
Social facilities            30
- two separate rooms (the women and men)
Negotiations room           30
- coffee room and negotiation room of the staff
Main storage with compact book shelves 80 Photocopying and storage space 20
7x15

Maintenance facilities

Cleaning centre (can also be decentralised) 20 Facilities storage space 20 Ventilation machinery, total 
200 Electrical room 15 Heating (“boiler room”) 25
280m2
+ shelter space in the event of catastrophe 2% of total floor space, note the option for multipurpose 
use

External areas
- functions according to solution
To be taken into account in the design of traffic arrangements:
-parking for 6 vehicles, of which 2 appropriate for use by those with mobility handicaps. 
Other parking facilities will be deemed to be included in the parking arrangements of the area
- special needs of those with mobility handicaps
-for the escorting traffic room must be reserved for the entrance area (the taxis etc.)

Surface areas are indicative. Changes are permissible after negotiation with the academic assistants. 
The student may evince other functions pertaining to the nature and situation of the building.
Notice that the given areas are room fields, the so-called traffic premises (the paths, routes etc.) expand 
the area about 1,4-1,5 times depending on the solution.

Tampere 7th of January 2013

Hannu Tikka, Professor
Jenni Poutanen, Teaching Associate
Jouni Kulmala, Antti Moisala, Juho Manka, Piia Haapasalo and Antti Heikkilä, teachers
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novas realidades para o lugar, explorando durante o processo desde a componente da 

narrativa conceptual da proposta até à introdução da temática construtiva no projecto.

Stage 1, Ideas and Innovation

Numa primeira fase, na qual é apresentado o exercício numa sessão conjunta inaugural, 

procede-se à divisão do corpo de alunos pelos diferentes estúdios, sendo estudadas 

em grupo diversas propostas para novas ideias, novos métodos de aproximação ao 

projecto. O exercício é lançado após uma visita ao local e nesta primeira fase o aluno 

é convidado a analisar o contexto por forma a construir uma narrativa conceptual, que 

poderá sintetizar uma primeira abordagem às circunstâncias da paisagem construída. 

Metodologicamente, poder-se-á definir a primeira etapa deste exercício como de 

investigação, exigindo uma maior reflexão sobre a componente teórica que vai definir 

o projecto por parte do aluno.

Salienta-se o carácter conceptual que deve existir na etapa inicial e a importância 

deste para o exercício.Pretende-se que o aluno desenvolva “novas ideias e inove”6 

nas soluções apresentadas e que, consequentemente avance com o desenvolvimento 

individual de uma primeira proposta sobre qual o processo mais correcto de intervir 

no lugar.

Stage 2, Sketching

A segunda fase do exercício consiste num processo de teste do conceito apresentado 

e espera-se que através do acompanhamento em estúdio o aluno desenvolva o seu 

próprio processo crítico de abordagem aos problemas.

6  Ver programa da disciplina disponivel em anexo digital e imagens 005, 006, 007
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TUT School of Architecture
ARS-4326 Architectural Design Professional Course, 12 cr

LIBRARY TO PISPALA

SUBJECT
The purpose of this practice assignment is to design an architecturally and functionally high-quality 
design sketch for a library to Pispala area west north from city centre of Tampere. When creating the 
design you should submerge yourself in the spatial and functional demands of a library functions and 
on that basis design a building in which the atmosphere is appropriate to the function. Library can be 
devoted to a Finnish author called Lauri Viita, who was born in Pispala. In the space program, there is 
a multifunctional hall dedicated to him.

The search and research of the new is an essential part of the exercise. The focus should be on the 
nature of the spaces, functional needs and how the building is situated in the city structure. Take 
consideration all kind of users, there should be no obstacles for the disabled users.
You should also take into consideration the place with its physical premises and the potential of the 
place as an active place which is currently in secondary use. The challenge also is to think about the 
role of the library in the community. How is the library brought near human being so that it will produce 
new experiences, create points of view to the thinking and enrich the life on weekday?

In a more exact space program space and functionality requirements for the different functions have 
been stated. Become acquainted with the state program carefully! It is also wished that during the 
exercise you choose a name for your building that describes the architectural and sociological goals 
of your design.
You are encouraged to bring out your ideas in an innovative, courageous and unprejudiced way!

SITE FOR THE PRACTICE ASSIGNMENT
The exercise site is between Mäkikatu street and Rinnekatu street in Pispala. The site has an extremely 
challenging topography. It will also be visible far to the Näsijärvi lake. The history of Pispala as a 
residential area is also noteworthy, as is the lack of public buildings in the area; Pispala has a very small 
library at the other side of the esker. Inside Pispala the site can be reached well, especially by walking. 
Next to the site is also located the popular public sauna called Rajaportti.

The place is very challenging. The surrounding town structure and how the new library building is 
connected to it should be one of the first view points when starting the design process. The traffic 
arrangements and their rearrangement are a part of the site plan studies. In the planning special 
attention must be paid to a public arrival direction and the demands of the maintenance.
We encourage students to create and design projects that will be brave and innovating statements to 
the city scape.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pispala
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Como parte do procedimento, exige-se ao aluno a apresentação dos elementos 

essenciais para a compreensão da proposta – maquetas, plantas, esquemas, 

imagens – e durante o período em que as aulas de estúdio decorrem analisam-se os 

temas propostos por esses elementos. Pretende-se que para além da procura de um 

primeiro esboço do que será a solução formal, seja ainda efectuado o desenvolvimento 

de soluções espaciais e funcionais ainda que numa fase embrionária, bem como a 

clarificação dessas soluções em relação ao programa que compõe o exercício. A crítica 

desenvolve-se assim de acordo com a apresentação do projecto, das referências 

estudadas e das ideias que sustentam o conceito que cada estudante decide explorar.

Stage 3, Planning

Os estudos das soluções espaciais, organização interior e a apresentação mais 

detalhada do projecto são efectuados numa terceira fase e correspondem ao 

aprofundamento do projecto através da exploração das competências de desenho. 

Nesta fase considera-se que o conceito apresentado tem de responder de forma 

detalhada e informativa aos problemas que o exercício de arquitectura exige. O 

estudante deve apresentar, nesta fase de trabalho, soluções construtivas e de 

materialidade para o edifício, demonstrando já uma maior autonomia no processo de 

acompanhamento em estúdio. Tendo em conta que a disciplina opera em paralelo com 

outras unidades curriculares, espera-se que o desenvolvimento da componente de 

apresentação e exposição pública do projecto bem como a solidificação dos princípios 

de composição e construção do mesmo assumam uma maior preponderância, fruto 

dessa colaboração. Associando unidades curriculares como Finnish Wood Architecture 

– cujo tema central é a arquitectura e construção em madeira e a sua exploração 

enquanto material associado à arquitectura contemporânea finlandesa – ao desenho 

paramétrico assistido por computador, entende-se como objectivo a melhor e mais 
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TIME TABLE AND PARTICIPATION
The exercise is done partly in following studio form with a tight schedule. Part of the course is to take 
participation in the studios and commitment to the schedule. To complete the course requires that the 
student does all the subtasks and participates in the studios and in the final critic session. The exercise 
will be returned at the latest on Monday 29th of April 2013 at 14 o’clock. From the returned exercises a 
critic session will be arranged on Monday 6th and Tuesday 7th of May beginning at 10.15 (place given 
later). Taking part to the critic session and presenting you project in it is part of the course.
Please notice that works which are handed in later than the deadline but before the final critic session 
are taken in, but it affects the grade (number) of the project. Projects that arrive after the final critic 
session are not evaluated and so on cannot be part of course.
MATERIALS AND INSTRUCTIONS
More material and instructions will be dealt out during the course as the project proceeds. It can be 
downloaded on intranet server O:\Courses\ARS\ ARS-4300 Rakennussuunnittelun AK, Architectural 
Design - Professional Course \ars-4326\2013-spring

DOCUMENTATION REQUIRED IN THE FINAL SUBMISSION:
Site plan 1/2000
-“granulation” of the city structure
Site Plan 1/400
- covering a wide enough area so that the connection to the environment can be assessed
- the treatment of the site and elevated positions to be presented, likewise entrances to the building, 
maintenance arrangements and connecting traffic. Remember to display shadows and roof.
All plans 1/200
- rooms to be designated, likewise surface areas of room spaces and elevations of storeys (for example 
+120.0 (from sea level))
- connection to the environment to be presented on the ground plan of the ground floor
Facades and sections 1/200
- All the facades and essential sections in order to be able to evaluate the project (at least 2 section to 
different directions)
- facades to be presented in such a way that the materials, colours and shadows can be seen. - In 
the sections the most important thing is to present the nature of the space/spatial feeling (the shades, 
possibly materials).
Partial explorations of facade and section 1/50
- of the places significant to the design
- structure section of important points showing connection of the wall structures to the lower base, the 
medial base and the upper base
Perspectives of the building and interiors
At least one from interior and exterior
Model 1/400
- a model that fits the environment model
- if the design differs totally from the site plan area, student can make one environment model. Relation 
to the surrounding structure must be presented.
Commentary
- explaining basis of your planning, following the building’s effect to urban space, functional principles, 
spatiality, construction principles, the use of materials and a calculation of the floor space and volume.
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completa exploração das diferentes potencialidades temáticas do edifício.

O conceito proposto na primeira fase deve então dissolver-se e reorganizar todo o 

seu conteúdo de forma a expressar uma vigorosa intenção projectual que permita 

discutir temas transversais à disciplina da arquitectura, ao invés de se ver reduzida 

a exposição de diferentes associações de formas e geometrias indissociáveis ao 

local, abandonando-se deste modo definitivamente o campo pictórico da narrativa 

conceptual e assimilando potenciais respostas às questões estudadas. 

Stage 4, Final requirements 

A última fase corresponde à preparação do projecto para apresentação e consequente 

crítica e avaliação que decorre durante o mês que antecede a exposição da proposta, 

sendo que o estudante se compromete a uma apresentação prévia de todos os 

elementos que compõem a entrega final do exercício. São exigidos os elementos 

essenciais à leitura íntegra do projecto: a apresentação de desenhos com diferentes 

escalas, bem como detalhes construtivos e a apresentação de material gráfico de 

análise, sem existir, todavia, a estrita necessidade de tais elementos se assumirem 

como finalizados. O projecto deve, nesta fase, apresentar-se como uma combinação 

de todas as tarefas realizadas nas fases anteriores.

Definido no programa do exercício e nos parâmetros sobre os quais se criou a unidade 

curricular, o resultado final deve apresentar-se de forma inventiva e inovadora como 

a proposta conceptual inicial, não descurando a criatividade e pretendendo-se que 

desta forma a proposta seja elaborada e questione de forma objectiva e preponderante 

a importância do projecto sobre a cidade, tal como refere o programa da disciplina: 

“we encourage students to create and design projects that will be brave and innovating 

statements to the city scape”. 
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O carácter conceptual7 ou narrativa conceptual define a primeira abordagem ao 

exercício e permite ao aluno testar e validar as ideias apresentadas perante o grupo 

de professores e restantes estudantes, encontrando em todo o processo projectual 

uma componente extremamente rica em termos de acompanhamento. O facto de 

existir uma liberdade que permite, numa primeira fase, transportar o projecto para 

um contexto de carácter utópico, apresenta vantagens quando posteriormente se 

questiona a consequência desse objecto e do lugar em que este se vai inserir. 

As considerações da disciplina passam pela análise e exposição da massa do edifício 

à cidade, a sua organização funcional e conexão à estrutura urbana específica em 

que se insere e a exploração de temáticas referentes à apropriação do lugar, sem que 

a proposta se enquadre numa linguagem arquitectónica específica. O aluno dispõe 

de elevados níveis de autonomia, associada a uma liberdade criativa abrangente que 

permite explorar os temas que considera pertinentes como resposta à primeira fase 

do exercício, sendo então o processo de projectação – stage 1 – caracterizado por 

uma experimentação livre, sem a consideração excessiva de modelos e princípios 

fundamentais de arquitectura.

“A preparação específica dos projectistas e dos críticos dá, naturalmente, origem a 

duas mentalidades distintas, entre as quais existe um contraste óbvio e permanente, 

que torna exactamente possível o diálogo e colaboração entre eles.” 8

7  Onde se efectua a concepção; relativo a conceito in Dicionário Priberam da Língua portuguesa, 2013
8  BENEVOLO, Leonardo – Introdução à Arquitectura. Edições 70, Lisboa, 2007

.narrativa e processo critiativo
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No decorrer do período lectivo, a crítica do projecto em estúdio é efectuada com 

recurso a um sistema representativo de diferentes aspectos da proposta apresentada 

– stage 2 e stage 3. De forma anónima, são colocados junto de cada proposta 

uma série de críticas em formato de papel com distintos valores cromáticos: verde, 

vermelho e amarelo, representando estes, respectivamente pontos positivos evidentes 

na ideia, pontos negativos ou questões que não aparentam ser equacionadas com a 

solução até então proposta. Este sistema prevê que todas as ideias sejam debatidas 

em grupo e que a resposta ao exercício seja o mais abrangente e produtiva possíveis, 

em termos de concepção, permitindo que o aluno absorva um conjunto de distintas 

visões por parte de outros intervenientes no processo, sejam esses mediadores alunos 

ou orientadores. Desta intervenção espera-se que o projecto avance desde o ponto 

conceptual até à formalização efectiva da proposta, através da reacção às sucessivas 

críticas em estúdio. O discurso que suporta a proposta deve com isto desenvolver o 

carácter e individualidade necessários para que o projecto se estruture da forma mais 

eficiente possível, acabando o processo e a crítica por se confundirem durante as 

diferentes etapas de desenvolvimento.

À semelhança da sessão inicial de introdução ao exercício, a fase final corresponde 

a uma sessão de crítica conjunta e reúne todos os participantes inscritos na unidade 

curricular. Neste ponto são abordados todos os diferentes temas estudados por parte 

dos alunos, expostas as ideias e consequentemente procede-se à crítica ao longo 

de um período de dois dias, em que os alunos expõe os seus trabalhos e efectuam 

a apresentação ao arquitecto e director de curso Hannu Tikka, acompanhado pelos 

restantes assistentes.

Neste processo existe uma mecanização na estrutura que define a forma como 

devem ser apresentadas as premissas programáticas estudadas, com foco especial 

sobre a apresentação final do projecto. Sem retirar capacidade inventiva ao aluno, essa 

mecanização assume-se apenas como a linha directriz segundo a qual os trabalhos 

finais devem ser apresentados. Metodologicamente, pretende-se que o aluno tenha 
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demonstrado a capacidade de desenvolver uma solução que se adapte ao contexto 

actual do lugar, que crie uma perspectiva de progresso para o mesmo, verificando-se 

também neste momento a capacidade de resposta do estudante a cada uma das 

diferentes fases do exercício. Durante este processo de apresentação do projecto - 

ao director e o assistente seleccionado para a avaliar a proposta – respeita-se uma 

estrutura composta no mínimo pelos seguintes elementos:

-Painel introdutório à proposta, salientando a origem da narrativa conceptual, 

do estudo do programa e do lugar que deve conter toda a informação relativa à 

formalização da proposta.

-Painel de apresentação do projecto ao nível programático com introdução de plantas, 

cortes e alçados bem como qualquer outro elemento representativo que suporte a 

leitura do projecto.

-Painel construtivo, que apresenta em detalhe a solução ou soluções construtivas 

usadas para a concretização da proposta.

-Painel de apresentação, que deve expor a essência do edifício. Espera-se o recurso  

a imagens digitais que evidenciam a qualidade espacial do interior do edifício bem 

como imagens exteriores que abordem a comunicação do edifício com a envolvente.

Este processo sistemático possibilita a estruturação de todos os trabalhos de forma 

equilibrada e operativa, permitindo que ao longo do período de avaliação estes 

estejam expostos para consulta. No final, é efectuada uma selecção dos projectos 

que melhor respondem à proposta para uma solução arrojada e inovadora perante o 

discurso arquitectónico da cidade, vindo estes posteriormente a integrar a exposição 

de curso que se realiza anualmente na instituição exemplificando a interpretação que 

se pretende da metodologia do exercício.
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“Finnish Architecture, capital F capital A, is a confused notion. Much architectural 

excellence of course remains as strong as ever today, with material soundness, basic 

geometrical innovation, tectonic fiat, medial facades and monumental skins. Unsurprising, 

in a society still so near the rural realities of life, there is a tangible phenomenological 

quality and excellence in much of the country’s invisible and unpublished architecture. 

Identifying this excellence though has become more complicated than ever.”9

9  CONNAH, Roger –Sa[L]vaged Modernism; Rakennustieto Oy, Tampere, 2000
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Tampere surge como uma cidade um tanto ao quanto divergente de Helsínquia. É 

uma cidade do interior e embora de dimensão considerável, carece da intensidade 

cosmopolita que afaga a capital e encerra-se na sua familiaridade e sentido introspectivo. 

O ambiente que envolve a cidade transporta quem nela habita para a imagem genérica 

da Finlândia, dos lagos e dos bosques, um território intocado. 

A importância da paisagem é fulcral na sua organização e disposição bem como 

na disposição dos seus serviços. Tampere não possui um espólio de arquitectura tão 

abrangente quanto o que se verifica em Helsínquia, não possui o mesmo modelo 

rigoroso e planeado de estrutura urbana, nem o mesmo lastro cultural relativo à 

arquitectura que a capital sustém. No entanto, possui as suas próprias referências e 

edifícios de excepção. Edifícios como a biblioteca central e a igreja de Kaleva, ambos 

projectos do arquitecto Reima Pietilä ou como a estação central de Eero Seppälä e 

Otto Flodin, são figuras de proa no que diz respeito ao espelho da arquitectura da 

cidade. 

A cidade valoriza-se através de um processo evolutivo mais lento e menos exposto 

à uniformização da arquitectura perante a um ambiente de internacionalização, 

e embora já exista de forma bastante presente uma tendência para acompanhar e 

aplicar os novos princípios que definem o contexto internacional, esse processo de 

uniformização verifica-se mais autêntico e mais enraizado do que aquele que se verifica 

em Helsínquia, o que acaba por ser reflectido, posteriormente, no processo de ensino 

do departamento de arquitectura.

A arquitectura finlandesa encontra o seu apogeu no período compreendido entre os 

anos 30 e 70 e confunde-se na sua definição com duas figuras que definem de forma 

.sobre o contexto
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permanente a sua essência: Alvar Aalto10 e Eero Saarinen11.

A referência a estas duas figuras-chave do panorama arquitectural finlandês assume-

se como essencial para compreender a evolução dos propósitos que levam à criação 

da escola de Tampere, bem como para compreender de que forma é possível esta 

relacionar-se com a Helsínquia dos dias de hoje.

Com o impacto causado especialmente pelas obras de Alvar Aalto – de que são 

sublimes exemplos o sanatório de Paimio, de 1932, e a biblioteca municipal de Viipuri, 

de 1935, bem como a vila Mairea, de 1939 – gerou-se durante este período um 

modelo de escola, semelhante ao que se verificou na ESBAP e consequentemente na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, o qual permitiu que a arquitectura 

finlandesa assumisse um papel de referência no panorama internacional.

A arquitectura finlandesa assume-se enquanto produto fenomenológico de uma 

intuição formal que se adaptada de forma pura ao contexto e se referencia em imagens 

intrinsecamente ligadas ao naturalismo das coisas.

The landscapes we meet outside towns no longer consist of untouched nature 

anywhere; they are a combination of human efforts and original environments. 12

10  Hugo Alvar Henrik Aalto nasceu em 1898 em Kuortane a 3 de Fevereiro. Da sua formação destaca-se 
a sua formação enquanto jovem no Jyväskylä Classical Lyceum e o diploma em arquitectura pelo Instituto de 
Tecnologias de Helsínquia. Estabeleceu a prática profissional em Jyväskylä, em colaboração com Aino Aalto 
entre 1923 e 1927. Posteriormente estabeleceu um gabinete na cidade de Turku entre 1927 e 1933 e em 
Helsínquia  em 1933. Foi presidente da Associação de Arquitectos Finlandeses entre 1943 e 1958. Professor 
no Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA entre 1946 e 1948. Em 1955 torna-se membro 
da Finnish Academy (membro honorário a partir de 1968) e presidente da mesma entre 1963 e 1968. Em 
1976 viria a falecer a 11 de Maio em Helsínquia.
in http://www.alvaraalto.fi/aalto_architect_designer.htm
11  Eero Saarinen filho do arquitecto finlandês Eliel Saarinen, nasceu em 1910. Em 1923 a família emigra 
para os Estados Unidos da America e em 1934 Saarinen é aceite em Yale. Em 1950 apos a morte do seu pai 
Eero Saarinen fica encarregue do gabinete Saarinen & Associates até 1961, ano da sua morte.
12  Aalto Alvar in The Use and Abuse of Paper, P38-39  
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Os temas mais ricos, passíveis de serem associados à cultura arquitectónica 

finlandesa, encontram-se dispersos pelo seu território, destacam-se pela distância e 

isolamento da capital, com o seu carácter quase vernacular e de certa forma invisível 

que se associa ao potencial que Aalto e Saarinen conseguiram compreender e transpor 

para as suas obras. Álvaro Siza salienta no seu livro, 01 Textos, que Alvar Aalto não 

é um “homem ao qual se permita falar demasiado de método”, mas que no entanto 

se salientou pela sua metodologia projectual como um processo “continuo, aberto, 

complexo e englobante”. 

“A arquitectura de Alvar Aalto enraíza na tradição finlandesa, de maneira espontânea 

e também profundamente intencional, e estrutura-se a partir da sólida formação 

racionalista do arquitecto. (...) É nesta distancia que ele se exprime de maneira decisiva 

e tranquilamente radical, durante o período possivelmente mais fecundo da sua obra, 

num momento de esforço colectivo de reconstrução de um pais devastado, mas 

também renovado, por uma luta de libertação e autonomia.”13

Contrariamente a este período de excepção, actualmente assume-se extremamente 

complicado estabelecer um modelo-base de ensino para a arquitectura finlandesa. Nos 

modelos actuais, a escola, resume-se maioritariamente à adaptação de um processo 

normalizado de desenho, em função do local onde a disciplina da arquitectura se 

encontra a ser leccionada. É possível verificar que o processo de desenvolvimento 

de projecto se converteu num sistema dependente da aproximação da escola às 

problemáticas levantadas pela forma e geometria dos objectos, em oposição ao ensino 

que defende a arquitectura como uma resposta às conjunturas sociais e geográficas 

em estudo. Esta alteração do processo de projectar, correspondente à introdução de 

13  Siza, Álvaro. 01 textos. Porto: Civilização Editora, Porto, 2009. P.212
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novos temas e novas ideias na arquitectura, diz respeito à introdução de elementos 

que se associam à arquitectura, focados especialmente sobre questões de imagem 

e de forma, que se assumem como a grande temática da prática contemporânea. 

Por um lado, verifica-se na forma como a disciplina de arquitectura é leccionada na 

Finlândia, e em termos práticos na forma como os edifícios construídos neste país 

se assumem, quase na sua totalidade, despidos de espontaneidade, vítimas de um 

processo criativo genérico, que existe uma distorção do lado mais sedutor e genuíno 

que a arquitectura compreende. O processo de projectar encontra-se sintetizado à 

cultura global corrente, à insistência sobre a produção digital, à pré-fabricação, e à 

conceptualização da arquitectura. Álvaro Siza salienta sobre a concepção projectual 

que “o inesperado e surpreendente depressa se transforma em banal”14. Uma 

experimentação formal do objecto sem pertinência teórica ou funcional, demonstrando-

se uma mera representação pictórica cuja essência é estéril. Num outro ponto de vista, 

este processo distancia-se das ideias de Aalto e do seu enraizamento na cultura do 

país, aproximando-se contudo dos métodos de ensino contemporâneos, praticados 

noutros países nórdicos nos quais se referencia o departamento de arquitectura em 

Tampere.

 “One of the peculiar beauties of the 20th century context is that it is no longer the 

result of one or more architectural doctrines that evolve almost imperceptibly; instead 

it represents the simultaneous formation of distinct archaeological layers – a perpetual 

pendulum movement in which each architectural doctrine contradicts and in fact undoes 

the essence of the previous one as surely as day follows night.”15

14  Siza, Álvaro. 01 textos. Porto: Civilização Editora, Porto, 2009. P.329
15  Koolhaas, Rem; MAU, Bruce.  S,M,L,XL. Rotterdam: 010 Publishers, 1995, PAG 206
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A relação teórica actual que a escola de arquitectura produz sobre a obra e discurso 

dos grandes mestres finlandeses, caracteriza-se pelo cepticismo contíguo a uma 

doutrina que entendemos como desgastada e arcaica. Não existe, contudo, uma 

negação do valor intelectual da obra, existindo antes um método que pretende transpor 

esse valor intelectual na procura de uma renovação da produção de arquitectura. O 

excerto do texto The Terrifying Beauty of the Twentieth Century escrito em 1985 por 

Rem Koolhaas, resume pontualmente a posição e o entendimento da arquitectura 

contemporânea perante a instituição de ensino e a doutrina praticada.

O objectivo da arquitectura – a função da arquitectura – consiste em tornar imperceptível 

a dificuldade de cobrir um grande vão, ou de controlar a contraditória relação entre 

interior e exterior, entre protecção e abertura, entre luz e penumbra: ou ninguém se 

sentirá “em casa”16

16  Siza, Álvaro. 01 textos. Porto: Civilização Editora, Porto, 2009. P.329
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 “In the early years, we experimented with all kinds of forms and materials trying to 

subvert their conventional usage as if to squeeze something hidden, something invisible 

out of them that would breathe life into our architecture. Yes, that was what we wanted: 

to breathe life into architecture although we could not specifically describe what we 

meant by that, despite endless attempts to put it into words. There was no philosophy 

that we felt we could embrace unconditionally although phenomenological questions 

have always played a salient role, for instance, questions of sensual perception or of 

signified and signifier.

The artist Rémy Zaugg with whom we have often collaborated over the years relentlessly 

asks questions that address our concerns as well. Obvious perhaps and simpleminded, 

but all the more profound— what, where, how, who? Our designs became increasing 

minimal, radically minimal. Suddenly, the room for action became huge. At the beginning 

of the eighties, no one used a rectangle as ground plan and section, that is, a box as 

the basis of design. We wanted architecture without any distinguishable figuration, 

but with a hesitant non-imitating analogy. We were looking for a hint of memory, of 

association. We did not want complete reduction or pure abstraction. We were not 

trying to simplify the world or to reduce it to so-called essentials. There was no religion, 

no ideology at stake. ”17

17  Excerto do discurso de Jacques Herzog para a entrega do prémio Pritzker em 2001.

PRÁTICA
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.estágio com Herzog & de Meuron

Ainda no decorrer do período de Erasmus, numa etapa em que uma série de 

unidades curriculares e projectos académicos se encontravam em ponto de finalização, 

incluindo Architectural Design e o correspondente projecto para a biblioteca, surgiu 

a oportunidade para colaborar com Jacques Herzog18 e Pierre de Meuron19 no seu 

gabinete de arquitectura em Basileia, na Suíça. Durante este período de colaboração, 

e uma vez que o tema para a realização da dissertação já se encontrava relativamente 

estruturado, foi perceptível a relevância da actividade profissional, para que fosse 

agora possível desenvolver um sentido crítico que não vivesse exclusivamente da 

componente académica.

Compreendido entre Setembro de 2013 e Setembro de 2014, o período de 

colaboração permitiu que de um modo assertivo, a análise da actividade do arquitecto 

no campo profissional fosse objectiva, rica em contacto com problemáticas de 

arquitectura e construção efectivas e que a resolução destas ocorresse não no campo 

teórico de uma sala de aula, mas antes no espaço físico da prática profissional.

Herzog & de Meuron possuem características enquanto profissionais que ultrapassam 

a esfera da arquitectura. Tendo sido vencedores do prémio Pritzker de Arquitectura 

18  Jacques Herzog, em conjunto com Pierre de Meuron, estabelece o atelier Herzog & de Meuron em 
1978, em Basileia. Estou na ETH-Z, Instituo tecnológico de Zurique, entre os anos de 1970 e 1975, tendo 
como professores figuras marcantes como Aldo Rossi e Dolf Schnebli. Na sua carreira académica, foi 
professor convidado na Cornell University, EUA, em 1983, e em conjunto com Pierre de Meuron, ministra 
como professor convidado na Harvard University, EUA desde 1994 e na ETH Zurique desde 1999, onde é 
co-fundador do ETH Studio Basel – Contemporary City Institute desde 2002. Também em conjunto com 
Pierre de Meuron, Jacques Herzog foi distinguido com o prémio Pritzker Architecture, em 2001. Retirado de 
www.herzogdemeuron.com/index/practice/people/ partners/pierre-de-meuron.htm
19  Pierre de Meuron, em conjunto com Jacques herzog, estabelece o atelier Herzog & de Meuron em 1978, em 
Basileia. Estou na ETH-Z, Instituo tecnológico de Zurique, entre os anos de 1970 e 1975, tendo como professores 
figuras marcantes como Aldo Rossi e Dolf Schnebli. Na sua carreira académica, em conjunto com Jacques 
herzog, ministra como professor convidado na Harvard University, EUA desde 1994 e na ETH Zurique desde 1999, 
onde é co-fundador do ETH Studio Basel – Contemporary City Institute desde 2002. Também em conjunto com 
Jacques Herzog, Pierre de Meuron foi distinguido com o prémio Pritzker Architecture, em 2001. Retirado de www.
herzogdemeuron.com/index/practice/people/ partners/pierre-de-meuron.htm
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no ano de 2001, o reconhecimento desta dupla de arquitectos confunde-se na sua 

constante colaboração com artistas voltados para a experimentação plástica e inovação 

em termos de soluções e de materialização na arquitectura. A imagem de excelência 

e exigência que define todo processo sobre o qual se desenvolve a sua actividade, 

revelou-se essencial para a análise que combina três campos, que se revelam fulcrais 

na estruturação do gabinete suíço. O seu processo criativo e os temas associados a 

este, a sua organização e a documentação do material produzido. 

A importância destes três campos, revelou-se fundamental para a criação de um 

discurso crítico coerente – adaptado à leitura que se pretende desenvolvida sobre o 

projecto de Architectural Design – baseado em problemas reais de arquitectura que se 

ambicionam entender e solucionar. 

Presente esta condição, revela-se numa primeira análise, impossível dissociar o 

gabinete suíço da sua cidade de origem, Basileia. Dividida em duas partes pelo Reno, 

sobre a cidade e a sua geografia, é necessário compreender que esta faz fronteira a 

norte com a França e com a Alemanha – que se encontra situada no limiar da grande 

planície europeia – o que permitiu o seu desenvolvimento ao longo da História enquanto 

interposto comercial e importante centro financeiro. Actualmente, caracteriza-se por 

um meio dominado pela internacionalmente competitiva e proeminente indústria 

farmacêutica, sendo a cidade onde estão sediadas algumas das mais importantes 

companhias que dominam na área. Basileia encontra-se também referenciada no 

panorama mundial da arte, sendo a cidade hospedeira da semana em que se realiza 

o Art Basel, evento que não só definiu a cidade como sendo a capital suíça da cultura, 

como a catapultou enquanto referência para o panorama mundial, e como resultado 

deste enquadramento, o entendimento sobre a arquitectura é o reconhecimento desta 

enquanto arte, aparecendo constantemente a cidade como o seu principal mecenas. 
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A escala do gabinete de Jacques Herzog e Pierre de Meuron inclui-se num leque 

restrito de gabinetes de considerável dimensão, no entanto a sua expansão – desde 

a sua fundação enquanto gabinete com uma actividade local, num circuito que 

compreendia Basileia ou cidades fronteiriças como por exemplo Mulhouse ou Weil 

am Rhein – veio a revelar-se um teste à capacidade de transformação perante as 

ideias e propósitos que defendiam. Do seu processo destacou-se ininterruptamente 

a experimentação numa constante subversão do uso convencional das matérias, 

a sua postura minimalista, bem como a relação elaborada do pensamento da 

sua arquitectura com o pensamento artístico, que opera a uma escala de detalhe 

aproximado e questiona temas que rapidamente se confundem com os abordados 

nas belas artes.

 “The critic approaching Herzog & de Meuron's work needs to avoid such simplifications, 

but it is still important to be aware of them since they have influenced the way that 

this architecture is seen. There is no better antidote to transient opinions than looking 

hard at the buildings themselves and coming to terms with the ideas behind them. 

Individual works possessing a complex inner life refuse to fit into 'movements' or 

to obey the dictates of critical fashions. 'Minimalism', 'materiality' or, more recently, 

'tectonics' turnout to be empty slogans. Nor is it helpful to pretend that there is some 

unified, Swiss front agreeing upon the supposed virtues of simplicity. Most of the works 

presented under this flag are indescribably dull, relying as they do upon diagrammatic 

plans and dry, neomodenist quotations: a uniform of the minimally correct. If Herzog & 

de Meuron pursue a kind of 'simplicity' (and even this is questionable) it is rather as the 

result of a complex process of thought.”20

20  HERZOG, Jacques; MEURON, Pierre; Natural History. Montreal/Baden: Canadian Centre for 
Architecture / Lars Muller Publishers, 2002
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A obra de Jacques Herzog e Pierre de Meuron traduz-se na complexidade da 

experimentação constante que a caracteriza. Desde o começo da sua actividade, 

que o enfoque sobre os materiais e sobre as formas assumiu um papel de evidência, 

questionando e contrapondo a produção estandardizada a que arquitectura 

genericamente se acomodou. 

O gabinete baseia-se ainda hoje nos mesmos princípios de experimentação que 

caracterizaram e deram a conhecer as suas primeiras obras. O ensaio dos materiais 

e das formas assume uma presença dominante no método de projectar, através da 

validação da ideia segundo um processo de teste e selecção ininterrupto, em que a 

tensão entre a matéria e a materialidade é constante. A plasticidade dos materiais 

transforma-se na plasticidade das potenciais soluções. É possível verificar que 

esses princípios se encontram genuinamente presentes no processo criativo e que 

se desenvolvem ainda, segundo um modus operandi que singularizou a arquitectura 

produzida por este escritório de arquitectura. No entanto a plataforma actual sobre a 

qual o gabinete opera, exige uma colaboração permanente entre centenas de pessoas 

de distintas nacionalidades, de distintas realidades e distintos léxicos de arquitectura, 

fruto do crescimento exponencial a que o reconhecimento internacional conduziu. 

In their approach to architecture, Herzog and de Meuron emphasise research on forms 

and materials, as well as modes of professional collaboration and work on the programme. 

At the same time, they know and have never ceased to recall what distinguishes the 

work of an architect from that of an artist. Whereas artists can concentrate all their 

activity on the mental process, on the hypotheses and the subjective associations they 

apply, even if they impose upon themselves strict and objective constraints and opt for 

the impersonal, architects are always obliged to take account of production norms in 

relation to mandatory standards. 21

21  CHEVRIER, Jean-François - The Monumental and the Intimate  in El Croquis 129-130, Madrid 2006
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A experimentação que caracteriza a sua produção arquitectónica, patenteada 

através da elaboração de maquetes de diferentes escalas, modelos tridimensionais 

ou desenhos, é fruto do desenvolvimento do projecto ao longo de distintas fases - 

Competition, Concept, Schematics, Development, Construction, todas essenciais 

para compreender a estrutura do gabinete e a forma como as soluções nascem e 

se transfiguram. Num primeiro momento – competition e concept – é explorado o 

conceito, cujo deve ser traduzido em algo sólido, palpável, mensurável. Desta forma 

surgem, nessa circunstância, elementos de projecto com um carácter rude e por vezes 

tosco, explicativos da ideia na sua essência, mas vazios na sua definição enquanto 

arquitectura. Uma primitiva maquete despida de sentido e ordem, é justificada pelo 

gabinete através da procura efectiva de uma relação com o contexto, da associação 

de imagens, de referências, em muitos casos concebidas previamente. A forma 

como Herzog & de Meuron corrompem a leitura primária desse objecto, revê-se 

na sua ligação ao lado mais plástico da prática, revertendo o vazio da definição de 

arquitectura desses objectos e transfigurando-os para algo mais concreto do que uma 

imagem. Genericamente a documentação de todos os projectos, de todas as opções 

testadas, permite ainda referenciar essa primeira abordagem com a própria prática 

profissional. Tal define-se essencial para que a continuidade da identidade e linguagem 

desenvolvida ao longo dos anos se definam com um claro virtuosismo. Não existindo 

dois projectos iguais, é possível compreender que em muitos casos a mesma base 

é reinventada constantemente, fruto da reinterpretação do seu arquivo de ideias. 

Essa documentação revela-se essencial para a evolução do projecto nas seguintes 

fases, em que o conceito já se encontra estruturado e o processo de produção se 

desenvolve segundo uma lógica de aproximação gradual à construção efectiva do 

projecto – schematics, development e construction .
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Neste processo de aproximação à pratica, é essencial compreender que a organização 

do gabinete é o factor com maior pertinência para o correcto funcionamento desta. 

O factor tempo e a sua gestão define-se como catalisador do pleno uso de todo o 

potencial organizacional durante o processo. Com o aumento da escala dos projectos 

o factor tempo tende a diminuir, sendo que as opções exploradas concentram-se 

num espaço temporal mais reduzido. Neste ponto, tanto o processo criativo, como a 

documentação de todo o material produzido, são o reflexo da organização meticulosa a 

que está subordinado o escritório. A estrutura hierárquica alinha as diferentes vertentes 

que compõe o projecto através de diferentes equipas; façade, structure, landscape 

e layout, desta forma é possível expandir o tempo de produção com recurso a mais 

colaboradores para cada sector do projecto. Se existir um calendário apertado para a 

realização do projecto, a inclusão de mais colaboradores permite então a expansão do 

espaço temporal em que decorre o desenvolvimento do projecto, se verifique apenas 

com recurso ao aumento da equipa. A dicotomia que se estabelece nesta relação 

estreita entre tempo e colaborador permite que a produção efectiva de material para 

discussão seja mais rentável, uma vez que todas as tarefas no campo produtivo, e de 

cada vertente específica do projecto, se encontram distribuídas de forma eficiente por 

diferentes pessoas. A noção de colaborador assume uma presença mais específica 

do que a que a posição de funcionário, especialmente pelo facto deste contexto se 

enquadrar em efectivo num processo criativo que prevê a inclusão e discussão de 

novas ideias transportadas por diferentes indivíduos. Revela-se também extremamente 

importante compreender que ao invés de uma participação extraordinária por parte de 

uma entidade exterior ao gabinete, é fulcral que os colaboradores estejam conscientes 

da prática, do processo e da documentação efectuada até à sua inclusão no projecto. 
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There are no doubt many ways in which one could approach the architecture of Herzog 

& de Meuron: through the finished buildings, through the processes of invention, 

through the recurrent themes of an evolving architectural language. This is a body of 

work which has established a clear identity of its own in contemporary architectural 

culture 22 

A forma como toda esta informação é documentada revela-se cuidadosamente 

planeada e extremamente objectiva. A arquitectura de Herzog & de Meuron, possui um 

carácter fotogénico que define uma linha de pensamento sobre o qual se estrutura a sua 

apresentação. Existe também neste processo, uma cultura da imagem, uma relação 

intrínseca com o potencial fotogénico da obra. As imagens, são cuidadosamente  

produzidas, em colaboração com diferentes fotógrafos, diferentes artistas e a leitura 

que se pode desenvolver, expõe a transcendência do campo arquitectónico em que 

o objecto se localiza, expondo o seu lado mais artístico, potenciando assim o seu 

carácter fotogénico. Sobre a documentação é necessário salientar ainda , que em 

2015 foi concluído um edifício dedicado ao arquivo do gabinete, em Dreispitz nos 

arredores de Basileia. No processo de selecção para o arquivo, foi efectuada uma 

cuidadosa catalogação de todos os elementos seleccionados. Uma vez mais, o 

método e a organização assumem-se como parte essencial de todo o processo. 

Neste caso desde o início até ao final do projecto.

22    CURTIS, William J.R-Enigmas of Surface and Depth in El Croquis 109-110, El Croquis Editorial, Madrid 
2002 
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Herzog & de Meuron insist upon the uniqueness of architectural experience and upon 

the aura of the architectural object in its particular place. Yet their work is known to 

many through carefully framed and controlled photographs. Their architecture is, in fact, 

extremely photogenic, and the architects have an acute interest in the power of the 

camera to create a reality of its own. Herzog & de Meuron's buildings often possess a 

clear, unified image which is revealed to advantage in strong, frontal shots.23 

Aquele que se revela como o lado mais sedutor da prática profissional de Jacques 

Herzog e de Pierre de Meuron sustenta-se na apropriação e permanente metamorfose 

de diferentes componentes do processo criativo, podendo dizer-se que o gabinete 

bebe da sua própria génese para se redefinir e compor novas arquitecturas. O processo 

de invenção que se gera é o reflexo da reciclagem da sua própria obra e pode dizer-se 

como síntese, que existe uma sistematização na abordagem a diferentes problemas, 

que essa abordagem tem origem na estruturação hierárquica e de desenvolvimento do 

projecto e que resulta como fruto da documentação, da organização e do processo 

criativo.

23  CURTIS, William J.R-Enigmas of Surface and Depth in El Croquis 109-110, El Croquis Editorial, Madrid 
2002
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APROXIMAÇÃO À NARRATIVA CONCEPTUAL

“Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade desta 

intervenção é crucial que se consiga equiparar o novo com características que entrem 

numa relação de tensão significativa com o existente. Para o novo poder encontrar o 

seu lugar, precisa primeiro de nos estimular para ver o existente de uma nova maneira. 

Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. O distúrbio foi 

necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é o mesmo.”1

A actual resposta que se apresenta ao exercício da disciplina Architectural Design, 

encontra na sua génese a aferição das diferentes realidades propostas tanto pelo 

programa do exercício de projecto, como pela realidade do lugar para onde a proposta 

é efectuada. Esta experiência analítica, associada à evolução do discurso crítico em 

função da prática profissional, transporta o entendimento sobre a forma como o 

projecto surge para um exercício de autocrítica que revê e propõe, quando necessário, 

alterações à proposta original. Perante o desafio, revelou-se crítico compreender as 

fissuras existentes na interpretação do programa e de que forma estas poderiam ser 

colmatadas, motivando uma melhor resposta aos objectivos do exercício.

O conceito solicitado, motiva a apresentação de uma narrativa em que as opções 

de projecto se estruturam de acordo com as sensações que a natureza dos espaço 

transporta. Define-se um distanciamento, na fase inicial, das questões associadas à 

forma e à geometria do objecto, enquanto a narrativa conceptual como manifestação 

da essência da proposta se referencia pela memória e pelas sensações produzidas 

pelas coisas. 

1  ZUMTHOR, Peter – Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008
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Peter Zumthor2 afirma existirem distúrbios que se revelam necessários, para que 

uma nova intervenção ocorra numa certa situação histórica, por forma a permitir que 

essa encontre o seu lugar. Apoiada no processo proposto pelo programa da disciplina 

e das suas diferentes fases – stages – a ideia assenta numa interpretação do que 

sentimos constituir o genius loci do lugar. Desta forma pode assumir-se que no caso 

do exercício para a biblioteca, dadas as condições de Pispala, o mais inesperado 

seria uma proposta que, tal como Peter Zumthor também refere, criasse um distúrbio 

evidente. Neste caso a relação de tensão é estabelecida, com uma notória incidência 

no impacto entre a paisagem e a imposição da proposta, em altura, no lugar.

 “O processo de projectar baseia-se numa cooperação contínua entre o sentimento e 

o intelecto. As emoções, preferências, ânsias e cobiças que surgem e tomam forma 

devem ser examinadas com um raciocínio crítico. É depois o sentimento que nos 

transmite se os pensamentos abstractos são coerentes.

Projectar significa, em grande parte, compreender e ordenar, no meu entender, pela 

emoção e inspiração. Os momentos valiosos da inspiração aparecem com o trabalho 

paciente.”3 

A escola e a prática representam dois processos autónomos nesta análise e estudo 

do projecto. Assume-se que o saber, adquirido durante o período de estágio, é um 

factor charneira fundamental, para a estruturação e documentação dos elementos 

apresentados, permitindo que a forma como as ideias são expostas seja coerente e 

explícita na sua génese. No entanto, o raciocínio crítico que Peter Zumthor apresenta, 

focado na emotividade, faz parte do processo de maturação que se associa ao 

2  Peter Zumthor nasceu em 1943 na cidade de Basileia. Possui formação como marceneiro, mestre de 
obras e arquitecto pela Kunstgewerbeschule Basel e pelo Pratt Institute em Nova Iorque. Desde 1979 possui 
gabinete próprio em Haldenstein, Graubünden, Suíça. Professor na Accademia di Architettura de Mendrisio, 
da Università della Svizzera Italiana. Dos prémios que recebeu destacam-se o prémio Mies Van der Rohe 
award for european architecture em 1999 e o prémio Pritzker de arquitectura em 2009.
3  ZUMTHOR, Peter –  Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008
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primeiro momento – escola – e que influencia a progressão do projecto. Apoiado 

em imagens de lugares e ideias de atmosfera espacial, neste primeiro momento é 

criado um ambiente referencial para o projecto, um imaginário em que se associam as 

aspirações da proposta à compreensão e ordenamento das ideias formais. 

 “Architecture can be linked to art in the way that it affirms while at the same time 

remaining neutral, leaving room for the possibility of seeing things another way, from 

another perspective. That is what has always fascinated us in nature. Architecture 

can be open to a diversity of ways of seeing, can provide the option of seeing it from 

different angles, if it responds to the complexity of nature.”4

Revela-se assim verdadeiramente fundamental para a definição do ponto de partida 

deste exercício, a referenciação do processo de criação para a narrativa projectual 

que o caracteriza e o excerto acima, da entrevista a Jacques Herzog pela editorial El 

Croquis, reflecte de que forma a narrativa do edifício começou a ser pensada. A análise 

a partir de um outro ponto de vista, de uma perspectiva diferenciada daquela que se 

produz na escola de arquitectura em Tampere. 

Estudaram-se os temas associados ao significado da luz e à importância desta para 

a continuidade espacial. Revelou-se essencial compreender de que forma o espaço  

poderia ser criado por luz e por sombra, salientando-se para isso a importância da 

memória e dos referentes pessoais. Com estes, surge a imagem da biblioteca de 

Exeter de Louis Kahn assim como Olafur Eliasson e as sua instalação – The Weather 

Project5, em exposição na galeria londrina Tate Modern em 2003 – como apropriação 

4  HERZOG, Jacques, de MEURON, Pierre – El croquis 152-153. Editorial El Croquis, Madrid, 2010
5  Informação relativa ao projecto em http://www.tate.org.uk

Memória
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Londres 2003 
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espacial criadora de um ambiente singular. David Chipperfield6 surge pela subtileza 

das composições formais inerentes à sua arquitectura. Peter Zumthor com as suas 

atmosferas, alimenta a narrativa e o imaginário sobre o qual o projecto se desenvolve. 

 “There are many ways of making architecture but I think the idea of being both different 

and familiar is very important to our work.”7

O recurso à memória é fundamental quando se  procura a explicação para as 

mais variadas sensações que um determinado espaço deve possuir. Peter Zumthor 

refere-se repetidamente à memória como sendo um recurso projectual. A memória, 

em arquitectura, representa por si só um imaginário de sensações que determinado 

espaço, lugar ou objecto provoca em determinado utilizador que o percorre e vivencia. 

A memória permite transportar a familiaridade das coisas e carrega consigo a presença 

natural das experiências pessoais para o projecto.

Reflectindo sobre as imagens que a memória encerra, é indissociável do seu atlas 

referencial a presença constante da arquitectura de David Chipperfield. É possível 

distinguir com precisão a forma como os espaços projectados pelo arquitecto britânico 

moldam as ideias formais que acompanham o imaginário do projecto, da mesma forma 

que as ideias de Peter Zumthor moldam a expectativa dos ambientes propostos.

Martin Heidegger refere que “é a linguagem que informa sobre a essência das coisas, 

desde que exista um respeito pela essência da própria linguagem”8. Essa consideração, 

pela linguagem e essência, revelou-se na obra de David Chipperfield como um factor 

6  Sir David Chipperfield nasce em Londres em 1953. Estuda na Kingston School of Art na Architectural 
Association em Londres. Colabora com Richard Rogers e Norman Foster após terminar os seus estudos. 
Professor visitante na Yale University em 2011, ensina em escolas da Áustria, Suíça, Itália e Reino Unido. 
Curador da Bienal de Arquitectura em Veneza no ano de 2012.
Membro Honorario do American Institute of Architects e do Bund Deutscher Architekten. Em 2011 recebeu 
a Riba Royal Gold Medal for Architecture.
7  CHIPERFIELD, David – El Croquis 174-175, Editorial El Croquis, El Escorial, Madrid, 2014 p25
8  “It is the language that tells us about the essence of a thing, providing that we respect language’s own 
essence” – in HEIDEGGER, Martin – Building, Dwelling, Thinking, 1993 in Basic Writings p348

David Chipperfield
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determinante do processo de projecto. Após uma breve estadia em Berlim, em que 

nos foi possível contactar com algumas das mais emblemáticas obras de arquitectura 

da contemporaneidade, foi com o Neues Museum que se criou uma maior relação de 

afinidade, a adicionar ao já extenso compêndio de referências pessoais adquiridas.

A presença natural que Peter Zumthor descreve no seu livro “Pensar a Arquitectura”, 

é parte integrante da linguagem deste edifício em particular, sendo que na memória 

ficam as margens do rio Spree, a forma como o novo se dissolve no antigo e a imagem 

de um edifício que se apresenta com uma integridade e autenticidade consequentes 

do lugar e do entendimento da sua essência, que numa primeira instância podem 

parecer alheias ao projecto. 

Thinking back all these years, the number of times we have had to explain the project 

was a good test of our ideas. We were able to explain, to verbalize in quite simple ways 

that it’s a ruin, it’s full of fragments, the fragments are wonderful, they have life in them.9

Num outro contexto, no qual já não se verifica a intervenção sobre uma ruína e no 

qual o edifício é projectado de raiz, Juan Antonio Córtez, estrutura a arquitectura de 

Chipperfield através dos temas referentes à articulação volumétrica, à escala do edifício 

e à justaposição das formas. 

Assumindo que existe uma aproximação ao lugar, David Chipperfield, ao contrário 

do que Peter Zumthor propõe com as suas atmosferas, mantém uma postura sóbria 

e aproximada ao problema formal sendo que por vezes, esta postura revela-se menos 

ecléctica na abordagem aos temas que a arquitectura levanta. 

“Os pormenores, quando são bem resolvidos, não são decoração. Não desviam a 

atenção, não entretêm, mas sim levam-nos à compreensão do todo de cuja natureza 

fazem essencialmente parte.”10

9  CHIPERFIELD, David – Neues Museum Berlim. Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 2009
10  ZUMTHOR, Peter –  Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008 p15
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Os princípios arquitectónicos de David Chipperfield enquadram-se no processo 

de criação da proposta para a biblioteca em Pispala, quando se procuram resolver 

questões de forma. A escala, os detalhes e a singularidade das suas composições 

espaciais foram determinantes para o desenvolvimento de alguns dos espaços do 

projecto. A compartimentação das funções assume-se como um factor determinante 

na organização e estruturação das premissas formais e David Chipperfield conjuga 

estas ideias com a introdução de temas arquitectónicos e construtivos de que são 

exemplos a coluna e o pórtico, enfatizando a expressão plástica e o rigor alcançado 

em cada detalhe.

A noção de familiaridade está presente na arquitectura de David Chipperfield, assim 

como a clareza das soluções que propõe. Revisitando Berlim, é possível identificar uma 

série de temas que foram memorizados pelo arquitecto, e nos quais outros edifícios da 

cidade tomam parte, tornando-se familiares - os vãos da galeria 10 AM Kupfergraben, 

a textura do tijolo na sua fachada, a luz na Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe 

ou a serenidade que carrega o edifício Bonjour Tristesse de Álvaro Siza, são disso 

um espelho incontestável. No entanto, o recurso à memória não procura a imagem 

concreta, antes, pretende a partir da compreensão dos temas de desenho redescobrir 

a sensação que se vê recordada, pretende redescobrir o ambiente que tornou essa 

imagem natural. 

A análise destas experiências define-se essencial para a compreensão da forma 

como o projecto e as opções de projecto foram surgindo. David Chipperfield surge, 

não como tema no imaginário, mas como uma matriz capaz de regular com coerência 

uma busca constante. 

Estabelece-se então o ponto de partida para a construção de uma narrativa 

conceptual, sendo a ideia inicial para a biblioteca uma torre, como deve esta interagir 

com a envolvente, qual deve ser a sua condição no lugar e que ambientes deve 

este edifício transpor, neste ponto da topografia. A estruturação efectiva da narrativa 

projectual proposta, encontra a sua génese na análise dos temas propostos por Peter 
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Hans-Peter Siffert - Peter Zumthor - 1992
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Zumthor. Sobre este arquitecto, destaca-se a importância do seu sentido atmosférico 

e da sua leitura sobre a arquitectura, a arte e o objecto. Existe uma genuína ligação 

entre aquilo que o arquitecto descreve como sendo as mais autênticas expressões 

de qualidades arquitectónicas e as ideias que a proposta para a biblioteca em Pispala 

evoca. Pretende-se que o espaço seja um resultado de reflexão a todos os níveis: 

reflexão sobre o lugar, questionamento da forma e das sensações que a arquitectura 

transporta e pretende transmitir ao Homem.

Definir a arquitectura de Peter Zumthor é um exercício de extrema dificuldade. 

Enquanto estudante de arquitectura, a viagem pela tentativa de compreensão da 

sua obra foi sempre uma jornada pautada por múltiplos fascínios, encarando a sua 

capacidade de transcendência perante as matérias que compõem a disciplina da 

Arquitectura como um sábio ofício de artífice. 

Ao longo do seu processo criativo, Peter Zumthor estabelece como ponto de partida 

uma relação verdadeira entre o corpo e a percepção traduzidos em espacialidade. O 

real é uma matéria passível de ser (re)transfigurada e colocada ao serviço da poética 

do lugar, não partindo o arquitecto de um processo de criação abstracto, mas antes 

baseando a concepção da sua obra na sensibilidade conquistada através dos sentidos. 

Neste contexto, podemos afirmar que a partir desta abordagem sensorial, Peter 

Zumthor esclarece-nos acerca da sua prática, baseando-a na experimentação e na 

correspondência entre elementos físicos e metafísicos do espaço. A sua produção 

teórica demonstra com clareza esta forma de estar perante a arquitectura e elucidam-

nos sobre o que julgamos ser o seu processo que explora a aproximação entre o 

arquitecto e o desenho. 

Peter Zumthor
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“Quando eu tento identificar as intenções estéticas que me motivaram no processo 

de projectar edifícios, eu chego à conclusão que os meus temas variam entre o 

lugar, o material, a energia, a presença, as recordações, as memórias, as imagens, a 

densidade, a atmosfera, a permanência e a concentração. Durante o curso do meu 

trabalho, eu tento dar a estes termos abstractos, conteúdos concretos relevantes à 

cessão afectiva, mantendo na minha cabeça que estou a construir algo que irá fazer 

parte de um lugar, parte de um circundante, que irá ser usado e amado, descoberto e 

legada, abandonado, e porém até detestado – em suma, que irá ser vivido, no sentido 

mais amplo.”11

Tal como o próprio indica, o método de projectar de Peter Zumthor apresenta-se 

como uma análise persistente das condições pré-existentes no lugar e na sua aplicação 

lógica ao longo do desenvolvimento dos processos de desenho. A questão sensorial 

está enraizada no seu discurso, convergindo no seu processo de investigação, sendo 

Zumthor um apologista de uma arquitectura para ser vivida e sentida. A natureza da 

sua obra surge dos elementos que compõem o espírito dos lugares. 

11  ZUMTHOR, Peter –  Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008
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“É quinta-feira Santa de 2003. Sou eu. Estou ali sentado, uma praça ao sol, uma arcada 

grande, longa alta e bonita ao sol. A praça — frente de casas, igrejas monumentos — 

como panorama à minha frente. A parede do café nas minhas costas. A densidade 

de certas pessoas. Uma mercado de flores. Sol. Onze horas. A parede do outro lado 

da praça na sombra, em tons agradavelmente azuis. Sons maravilhosos: conversas 

próximas, passos na praça, pedra, pássaros, um leve murmúrio da multidão, sem 

carros, sem barulho de motores, de vez em quando ruídos de obra ao longe. Os 

feriados a começar já tornaram os passos das pessoas mais lentos, imagino. 

Duas freiras — isto é realidade e não imaginação —, duas freiras cruzam a praça, 

gesticulando, de passos leves e toucas a agitarem-se levemente ao vento, cada uma 

traz um saco de plástico. A temperatura: agradavelmente fresco, com calor. Estou 

sentado na arcada, num sofá estofado em verde mate, a figura de bronze à minha 

frente no alto pedestal está de costas para mim e olha, como eu, para a igreja de duas 

torres. As duas torres da igreja têm duas cúpulas diferentes, que em baixo começam 

de forma igual e que ao subir se individualizam. Uma é mais alta e tem uma coroa 

dourada à volta do topo.”12

12  ZUMTHOR, Peter –  Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008
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Nesta descrição, Zumthor conta-nos os elementos formadores da praça – a sonoridade 

da vida tal como se esta se manifesta no caminhar e nas conversas das pessoas, 

a sequência dos dias, a meteorologia, a cor, o modo como a passagem do tempo 

se manifesta - numa tentativa de encontrar a praça não na sua medida topográfica, 

tipológica ou funcional, mas enquanto experiência com origem no perceptível: por isso 

diante de Zumthor surgem não apenas as casas e os monumentos, mas todo um 

outro espaço metafísico, ténue, quase afectuoso, estando tudo isso ao mesmo nível 

e possuindo a mesma relevância. Peter Zumthor elucida-nos do que devem ser os 

constituintes de uma verdadeira atmosfera arquitectónica. O que é surpreendente na 

narrativa que constrói é a convergência entre a configuração material da arquitectura 

sob a forma do elemento urbano praça e todos as ocorrências de ordem sensível, 

cromática, meteorológica e temporal. 

Peter Zumthor acrescenta ainda: 

“Agora o que é que me tocou? Tudo. Tudo, as coisas, as pessoas, o ar, ruídos, 

sons, cores, presenças, materiais, texturas e também formas. Formas que consigo 

compreender. Formas que posso tentar ler. Formas que acho belas. E o que é me tocou 

para além disso? A minha disposição, os meus sentimentos, a minha expectativa na 

altura que estive ali sentado. E vem-me à cabeça a famosa frase inglesa que remete 

a Platão: ‘Beauty is in the eye of the beholder.’ Isto é: tudo existe apensas dentro de 

mim, mas depois faço a experiência e elimino a praça. E já não tenho os mesmos 

sentimentos. [...] Ao eliminar a praça — os meus sentimentos desaparecem.”13

13  ZUMTHOR, Peter –  Atmosferas. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2009
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Assim sendo, pode considerar-se esta narrativa construída por Peter Zumthor uma 

espécie de fenomenologia da praça, sendo crucial compreender não apenas o tipo 

de fruição que o dispositivo arquitectónico praça provoca nos que por lá passam e 

ficam, mas também o modo como esta nos é apresentada sob o ponto de vista de 

um panorama: uma análise da sua essência e uma espécie de fio condutor do que 

poderão ser as praças de amanhã. 

No que diz respeito à poética do habitar, Peter Zumthor afirma que uma boa 

arquitectura deve hospedar o Homem, deixa-lo presenciar e habitar, e não persuadir. 

Antes, porém do Homem apropriar o espaço habitado, o edifício deve também ele 

habitar o lugar em que se insere, como modo de compreensão do seu espírito, 

amplamente referido por Christian Norberg-Schulz. 

“ (...) o lugar é definido por substantivos, pelas qualidades das coisas e dos 

elementos, pelos valores simbólicos e históricos; é ambiental e está relacionado 

fenomenologicamente com o corpo humano.”14

O lugar está relacionado com o processo fenomenológico da percepção e da 

experiência do mundo por parte do corpo humano. Perante esta ideia de que o lugar 

está intrinsecamente relacionado com os fenómenos da percepção, o imaginário de 

Maurice Merleau-Ponty ou as acções corporais de Joseph Beuys na sua performance 

“Coyote. I like América and América like me”15 constituem referências definidoras da 

concepção de lugares através da experiência corporal.

14  ZUMTHOR, Peter –  Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008
15  Performance artística, de 1974,  na qual o autor, Joseph Beuys, partilha o espaço da galeria de arte 
com um coiote, pelo período de uma semana, por forma a testar domínios que transcendem a condição 
humana.
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“Quando construo num lugar determinado, procuro olhar para o resto do mundo. Isto 

é importante, porque cada edifício deverá dizer algo sobre a sua localização, mas 

também algo sobre o mundo inteiro, com isto procuro dizer o que o seu autor conhece 

sobre o mundo. Se desenvolver um edifício só a partir da sua localização, ele nunca 

vibrará com o mundo, permanecerá estranhamente obsoleto e sem vida. Um edifício 

necessita sempre algo que irradie de fora para dentro e vice-versa. Se construíres 

de uma forma mundana, o edifício não criará raízes e não irá extrair nada do lugar. É 

importante sentir-se o diálogo, entra localização específica e o resto do mundo.” 16

É imperativo que o arquitecto tenha presente, aquando da fase de projectação, o 

fenómeno latente aos processos quotidianos que ocorrem e que estes representam 

também uma espécie de contentor de memórias, a ser revisitado diariamente. É o próprio 

Gaston Bachelard, na sua obra “A Poética do Espaço”, que refere as lembranças como 

a possibilidade exclusiva, só nossa, de reviver no presente um momento especial do 

nosso passado, acrescentando ainda que a arquitectura pode, através da estimulação 

dos nossos sentidos, proporcionar estes momentos de aparente solidão, mas que são 

na realidade um encontro connosco mesmos no intuito de apaziguar o espírito. 

Para Peter Zumthor é essencial pensar a sua arquitectura como o cenário ideal às 

vidas dedicadas ao absorvimento, capaz de providenciar ao utilizador das suas obras 

condições espaciais fulcrais ao seu dia-a-dia; Peter Zumthor identifica-se com o efeito 

de reciprocidade que se sente na experimentação dos edifícios, entre as pessoas e as 

coisas – o harmonioso convívio entre natureza e artifício.

16  ZUMTHOR, Peter –  Pensar a arquitectura. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2008
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Pispala it is known for its lakes, for its saunas. For the potential it holds. It is important 

to understand the site’s influence in a way the building is taking advantage of all its 

qualities. Pispala area, with a substantial slope and settled in the middle of two lakes, is 

a terrific example of Finland’s overwhelming landscapes. It is clear, that the main goal in 

this project is the replication of the site’s essence into the design.  In the end, this library 

is a key part of Pispala’s overview. A gathering point. An icon. A rock settled between 

two lakes.

 The proposed building is high enough so the two lakes can be observed. As the 

site is occupied by a consistent number of trees the building is placed in such a way it 

vanishes in the middle of the wooden landscape, resembling almost a large rock in the 

middle of a forest. The essence for the interior spaces, as well as the final form of the 

building, are a consequence of these sensations that interior and exterior share. 

Outside, the main entrance is placed in the lower level, facing the main street. The 

building façade, casted light-grey concrete, emphasises the contrast between the 

greenish ambience of the trees and the deep blue of the lakes in the summer, thus in 

the winter it fades, becoming as white as the snow.

Light bounces into the interior spaces. Each time the building is open to the landscape, 

the windows define and control the degree of light and shadow within the space, 

creating an introspective atmosphere in a universe of wooden bookshelves.

The landscape is framed in every floor. Different perspectives inhabit each window. 

Either it is possible to be facing a single tree as it is possible to be contemplating the 

general views in all of their splendour. 

Tampere, Finlândia, Janeiro 2013 17

17 Perspectiva - Primeiro texto de apresentação da proposta para a narrativa conceptual do projecto. 
Realizado como elemento introdutório sobre as ideias a explorar para a unidade curricular de Architectural 
Design Studio.
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Joana Ferreira - Vista sobre Pispala 2013

Tampere, Finlândia
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O lugar e a paisagem confundem-se incessantemente. Ambos são parte activa de 

uma relação de simbiose, um não se pode desmembrar do outro, uma vez que os 

dois estão associados por imagens e por sentimentos que transportam quem os 

habita para um contexto singular, em que o lugar faz parte da paisagem e em que a 

paisagem não seria a mesma sem aquele lugar. Ambos se integram, complementam 

e identificam com uma realidade existente e singular que pauta toda esta porção de 

terreno. No percurso de aproximação a este lugar – Pispala - existem, frequentemente, 

comparações com outros lugares que visitamos, outras imagens que nos fazem recriar 

associações a partir de outras experiências, por vezes simplesmente para nos levar a 

refutar semelhanças, afirmando a originalidade desse lugar. 

Situada entre dois dos maiores lagos da Finlândia central, a área de Pispala assume-

se como um dos mais interessantes lugares da cidade de Tampere pela exclusividade 

da sua condição, que faz entrever dois lagos distintos, separados topograficamente 

por uma colina, o que constitui um acontecimento único no panorama da paisagem 

finlandesa.

Pispala remete o seu próprio referencial para as casas de madeiras – aglomeradas 

ao longo das encostas, quase até ao limite da água – nos seus pequenos bosques, 

na sua sauna pública, – a mais antiga sauna pública da Finlândia – na sua Pispalan 

haulitorni 18 e nas suas escadas, que permitem uma ligação mais directa entre os dois 

lados da colina. Este é um cenário que caracteriza e transforma este lugar num dos 

mais extraordinários da silhueta de Tampere.

18  A Pispalan haulitorni é actualmente único exemplar de uma torre de arrefecimento para a produção de 
projecteis a partir de chumbo. Construída em 1908 esta estrutura industrial é revestida em exclusivo por aço. 
A torre, de 55 metros de altura, é considerada património da cidade de Tampere. 

LUGAR E PROGRAMA
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Os habitantes de Tampere nutrem uma grande afeição por Pispala. A sua 

particularidade e esplendor, associados à morfologia do lugar e à sua ocupação 

urbana, transportam quem cruza os seus limites para um imaginário que podemos 

caracterizar como vernacular, no que concerne a apropriação territorial. A imagem dos 

lagos, das casas em madeira que apropriam a encosta e das escadas que permitem 

a comunicação entre ambas as vertentes da colina simbolizam aquilo que de mais 

genuíno existe na silhueta de Pispala e que ao longo da História cativou e convidou 

algumas figuras de importantes contornos da cultura finlandesa – entre os quais Lauri 

Viita – a habitar os seus limites.

O projecto para a biblioteca seria inconcebível sem uma relação que procurasse 

integrar a história da cidade, a paisagem e a cultura da região. Pispala é uma 

síntese da imagem da Finlândia dos lagos e das florestas e é caracterizada pelas 

bétulas, pelos abetos e pinheiros que envolvem a sua colina e contrastam com as 

embarcações aportadas nas margens dos lagos. Incluir o edifício para a biblioteca em 

Pispala, significa compreender todas as premissas propostas pela condição natural do 

lugar, revelando-se inevitável incorporar a arquitectura sob a harmonia que reveste este 

local. Utilizou-se o programa como pretexto para um tema de projecto, definindo-se 

que a proposta deveria acolher e consequentemente ser concebida numa constante 

relação entre este e a envolvente. Assumiu-se que a definição comum de biblioteca, 

que habita os nossos subconscientes, deveria ser transcendida de forma a ser criada 

uma nova tensão, uma nova intensidade que transformasse o edifício em algo distinto, 

proporcionando uma forte dicotomia entre programa e desígnio, capaz de responder 

apenas à condição essencial – o espírito do lugar.

No texto de aproximação ao lugar, que origina a narrativa conceptual proposta, o 

projecto para a biblioteca em Pispala, desenvolve-se segundo uma série de ambições 

que resultam de sentimentos e emoções baseados num entendimento da experiência 

do real. A associação destas experiências desenvolve-se do interior para o exterior 

do projecto, existindo uma sincronia constante entre os ambientes propostos e 
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os momentos capturados pelas diversas áreas, referentes ao enquadramento da 

paisagem. 

Na imagem de Tampere, destacam-se de forma clara dois edifícios cuja família 

tipológica é a torre e cujo programa evidencia a sua função; o edifício de observação e 

telecomunicações Näsinneula19 – que alberga também um restaurante – e a Pispalan 

haulitori. A função destes edifícios, no entanto, não permite uma completa experiência 

de apropriação e percurso total dos seus espaços. De uma forma sintética, a 

relação mais próxima que existe entre estes elementos e a paisagem, encontra-se 

resumidamente destinada a uma breve noção de contemplação, focada somente nos 

limites da cidade. 

Fruto da natureza do lugar, a biblioteca, que também se desenvolve em altura 

assumindo uma postura iconográfica na silhueta de Pispala, demarca-se com uma 

posição forte da abordagem ao lugar, em oposição ao exemplo das duas torres, 

procurando na paisagem o significado da sua tipologia. 

O programa para a biblioteca solicita a existência de uma abordagem que se 

demonstre contemporânea na aproximação à definição espacial e funcional do edifício 

e que, ao mesmo tempo, possua a capacidade de incentivar a que a proposta revele 

algo de carácter inovador, corajoso e que se afirme como um elemento-chave na 

paisagem de Tampere – devendo o edifício ser um lugar para o encontro, um ícone 

transformador da paisagem. 

Na análise que foi efectuada sobre o lugar, foi possível perceber que a área de 

intervenção possui uma topografia cuja pendente é extremamente acentuada, existindo 

uma clara demarcação de uma cota baixa e de uma cota alta. A ligação destas duas 

cotas é efectuada através de escadas em madeira, características desta área da 

19  A torre Näsinneula é o edifício de observação mais alto de Tampere e da Finlândia com 150 metros 
de altura.
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cidade, que se prolongam ao logo da encosta que enquadra a área de intervenção. 

Percorrendo o lugar, revelam-se essenciais três momentos que devem figurar na 

génese da construção da proposta; o momento de chegada, o de contemplação e 

o de habitar forma.

Chegar incentiva a diferentes formas de experienciar a aproximação ao edifício.

 Mais uma vez, o recurso à memória carrega imagens de outros lugares, neste caso, 

recorda-se a chegada a Tjentište, na Bósnia e Herzegovina e da sensação produzida 

pela dimensão e estranheza da enigmática escultura20 que se encontra no vale, da 

tensão entre esta e o lugar.  É de facto a chegada que permite integrar ambos - 

escultura e paisagem - no mesmo contexto, e é através do percurso que nos conduz 

desde a estrada até à base da escultura, que é permitido contemplar a estreita ligação 

que este objecto e a paisagem possuem – nostalgia congénita. Questionamo-nos 

sobre o que nos tocou enquanto nos aproximávamos do objecto, o porquê do seu 

carácter enigmático, e enquanto o percurso narra lentamente uma história, contempla-

se a paisagem e identifica-se mais uma vez aquilo que é natural a estes dois elementos, 

isolando-se as emoções que nos percorrem e deixando-nos ser absorvidos pelos 

ímpetos concebidos por esta convivência. 

A chegada à biblioteca deve ser apologia clara destes mesmos sentimentos, destas 

relações de contacto entre o utilizador e o objecto, em que o primeiro experiencia as 

sensações produzidas pelo segundo, no lugar. Espera-se que esta chegada, expresse 

uma existência natural e harmoniosa entre o edifício e o lugar, que ambos sobrevivam 

através de uma dependência subsistente e recíproca. 

Existe uma consciente natureza contemplativa na proposta, que é produzida 

utilizando o programa como recurso temático. A importância da concepção sensorial 

no projecto permite que a envolvente seja entendida como o prolongamento dos 

espaços interiores sobre sim mesmos, enquadrando no íntimo dos seus negativos, 

diferentes perspectivas sobre e sob Pispala. Contemplar pressupõe que a atmosfera 

20  Tjentiste war memorial, ver imagem pag 92

Chegar

Comtemplar
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introspectiva seja desenhada pelos espaços da biblioteca, espaços que se abrem 

sobre a paisagem, em conjunto com sobreposições de luz e de sombra.

Tal como em Tjentište existem durante o percurso diversos momentos de 

contemplação, sendo que por diversas vezes estes multiplicam-se de forma regrada, 

ao longo do espaço. Por fim transcende-se o limite das mais altas árvores no terreno, 

comparando-se a biblioteca a um rochedo maciço que brota da vegetação sobre a 

imensidão da paisagem, propondo continuamente o que mais genuíno existe entre a 

biblioteca e o lugar: a sua estreita relação. 

A proposta possui um evidente carácter escultórico pela forma como actua na 

realidade de Pispala, sendo este carácter singular, tanto pela sua configuração exterior, 

como pela sua configuração interior.

Uma vez que o edifício não se enquadra numa tipologia comum de biblioteca, define-se 

que a sua disposição programática se justifica através da progressão dos seus espaços 

interiores, conduzindo quem os percorre através da justaposição e sobreposição das 

diferentes áreas que compõe o programa. O habitar, representa a transposição da 

intimidade do indivíduo para o espaço que este ocupa, assumindo-se que qualquer 

espaço habitado contém na sua essência a noção de casa e consequentemente a 

capacidade de hospedar. A biblioteca, como prolongamento do indivíduo pretende 

hospedar e deixar-se habitar. 

Habitar
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Na primeira interacção entre o programa e a forma, a abordagem passou pela 

introdução de um volume vertical com a dimensão correspondente à área bruta 

proposta na ficha da disciplina. Neste ponto, é fundamental perceber qual a pegada 

que a proposta para biblioteca deixará no sítio, bem como compreender qual a 

hierarquização funcional a que o programa deverá obedecer, por forma a reinterpretar 

o desenho do edifício na sua estreita relação com a envolvente. Os momentos 

propostos, de chegar, de habitar e de contemplar, referidos anteriormente, desenham 

um percurso arquitectónico coerente que enfatiza a poética espacial da biblioteca; 

programa e proposta encontram na narrativa conceptual desenvolvida a estrutura das 

ideias que alimentam o projecto, fruto do processo de concordância entre a ocupação 

territorial dos espaços que desenham o interior da biblioteca e dos percursos que se 

desenvolvem na restante área do terreno. 

 Assente numa relação geométrica proporcional, o edifício surge num primeiro 

momento de forma abstracta. Através da justaposição de dois quadrados, 

representativos de duas áreas distintas do mesmo piso do projecto, organizam-se as 

áreas úteis do espaço sendo que para esse efeito, os acessos verticais fragmentam 

de forma estratégica o seu posicionamento. Desta forma, cria-se em todos os pisos 

da biblioteca uma área de maior dimensão, dedicada às diferentes áreas de estudo, 

e uma área de chegada, mais contida, agregada aos acessos verticais, que permite a 

justaposição de espaços de carácter mais introspectivo e solitário da proposta.

PROGRAMA E FORMA



043
David Gonçalves Monteiro - Vista do lago a norte sobre a biblioteca



117

C
A

P
íT

U
LO

  I
I

O espaço do átrio organiza não só a distribuição do projecto a partir da base da torre, 

como engloba parte das áreas excepcionais do programa no seu desenho. Nesta área, 

escavada no terreno, desenvolve-se a distribuição do edifício, além das áreas relativas à 

zona de leitura de jornais e revistas e à sala polivalente. A composição destes espaços 

é fruto de um notório pragmatismo, produzido a partir da relação entre os “cheios” 

– áreas não habitáveis da proposta, ocupadas pelas estantes, arrumos, acessos e 

sanitários – e pelos “vazios” – áreas ocupadas por funções programáticas de relevo. 

Após a entrada no edifício, a recepção é efectuada por um espaço quadrangular, 

organizado entre as estantes e cujo elemento de destaque se assume como sendo o 

balcão de recepção, localizado paralelamente à entrada.

Após entrar no edifício é possível compreender, que o desenvolvimento espacial é 

complementado através das experiências produzidas pela luz e pelos materiais. A luz 

conduz-nos ao longo do espaço, ora através da iluminação artificial, que acompanha 

todos os percursos do projecto, ora através da iluminação natural, surgindo esta última 

através da abertura de vãos de consideráveis dimensões nos espaços da proposta.

Da iluminação natural, mais concretamente na área referente ao átrio, existem dois 

momentos de destaque em que a luz assume um papel de relevo. O primeiro momento 

relaciona-se com a entrada, que transporta a luz para o interior do volume escavado 

no terreno. 

Na área de leitura de revistas e jornais, o espaço de escala controlada e contida 

é iluminado através de um pátio, único na proposta. Nesta área desenvolve-se um 

segundo momento, no qual o espaço filtra a luz e se deixa desenhar por esta. O pátio, 

permite que o ambiente se apresente em tons quentes, fruto do contacto entre as 

superfícies de madeira que revestem as estantes, o mobiliário, o pavimento e a luz. 

Ao mesmo tempo, e sendo este um local extraordinário no desenho da biblioteca, a 

introdução do pátio aspira a transportar a familiaridade de um jardim para a zona de 

leitura, uma vez que este espaço não possui relação directa com a paisagem. Este 

jardim transporta as cores e aromas do verão para o interior da sala e no inverno 

reflecte as diferentes nuances que o branco da neve produz. 

Átrio
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Delineada esta primeira noção e como ponto de partida, revela-se essencial 

compreender de que forma esta hierarquização espacial em dois momentos pode 

ser conjugada com as diferentes exigências programáticas. Neste sentido, o projecto 

organiza-se em três momentos-chave: 

 - a chegada ao edifício, que se efectua a duas cotas e que associa às áreas 

de recepção os elementos excepção do programa – sala polivalente, zona de leitura 

de revistas e jornais e cafetaria, 

 -a área das colecções da biblioteca, onde figuram as áreas multimédia, as 

áreas de livros para crianças e jovens e a área de música e livros para adultos. 

 -o miradouro, que habita o ultimo piso, funciona como remate do edifício, 

sendo projectado como um complemento ao programa proposto. Este espaço revela-

se uma consequência da intervenção em função da paisagem e apresenta-se como 

uma ode ao lugar. 

A noção de percurso encontra-se presente na proposta, tanto no desenho dos 

espaços exteriores que interligam o terreno, como no percurso ascendente que 

acompanha a hierarquização espacial do programa na torre. O percurso para aceder 

à biblioteca à cota da rua é desenhado em associação com a envolvente, sendo que 

os passeios se prolongam para o interior dos limites do terreno, as escadas de Pispala 

são acolhidas pela proposta. Os percursos, à cota inferior, que permitem aceder ao 

interior do edifício, desenvolvem-se ao longo do terreno e revestem-se a tijolo e terra 

batida, cruzando-se no ponto em que surge a entrada principal da biblioteca, que se 

dilui por entre as árvores que pontuam o terreno.
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Avançando pelo interior da proposta, alcança-se a antecâmara que permite o acesso 

à sala polivalente, duplicando-se o pé direito. Esta antecâmara localiza-se no ponto 

em que a volumetria enterrada entra em contacto com a base da torre, e em que se 

permite a comunicação entre os acessos verticais e horizontais dos diferentes pontos 

de chegada da proposta.

A sala polivalente – Lauri Viita Hall – assume-se como um dos elementos centrais 

da proposta. O espaço possui um ambiente singular, que se encontra focado nas 

qualidades geométricas, volumétricas e hierárquicas da sua composição.

A entrada no auditório é efectuada através de uma câmara de silêncio, de dimensões 

contidas. Prepara-se a entrada através da sombra, de forma natural e quando se entra 

dentro do espaço da sala polivalente, este, apresenta-se luminoso, generoso nas suas 

proporções. Por fim, a escala aumenta e introduz-se a verticalidade de um outro tipo 

de escala. A dimensão da entrada estabelece a divisão do espaço em dois momentos 

altimétricos, a escala do utilizador – associada à altura controlada pelo primeiro 

intervalo na cofragem – e a escala do espaço – marcada pelo segundo momento em 

que a cofragem acentua a dimensão da sala.

Utilizada como complemento ao programa da biblioteca, prevê-se que o uso desta 

sala esteja associado a diversas actividades. Deste modo, e uma vez que o espaço 

se encontra enterrado, a iluminação é efectuada de forma artificial. Salienta-se o seu 

carácter de excepção, assumindo-se a sala como uma caixa, um bloco programático 

fechado em si mesmo que coabita a área delimitada pela biblioteca, permitindo assim 

reforçar a sua posição abstracta no que diz respeito à sua utilização funcional.

O acesso superior ao edifício apresenta-se, talvez, como sendo o momento mais 

genuíno da relação entre o objecto, o percurso e a paisagem.

Chegando a Pispala, evidencia-se a importância – e característica presença – das 

escadas ao longo da encosta. Por esta razão, o projecto não deve ser alheio a esta 

condição de ocupação territorial. Situado a meia-cota, entre os dois níveis a que os 

Lauri Viita Hall

Acesso Superior
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acessos viários de Pispala balizam o terreno, a entrada superior dissolve-se na massa 

arbórea que coexiste e se apropria do terreno.

Sobem-se as escadas de Pispala, redesenhadas para se adaptarem às exigências 

da morfologia do território – bem como a outras questões de acessibilidade discutidas 

durante o período de estúdio – e por forma a permitir a comunicação entre as escadas 

e o edifício, o percurso pedonal é rasgado entre as árvores. O edifício surge no extremo 

oposto às escadas de Pispala, absorvido pela densidade da vegetação. 

Fruto da comunicação entre escada e edifício, são introduzidas novas temáticas 

em diferentes momentos deste percurso, caracterizadas não só pelas texturas que 

pavimentam os acessos da biblioteca, como também pela inclusão de diferentes 

temas arquitectónicos no seu léxico. 

Numa primeira instância, o pavimento do chão, em tijolo e em terra batida à semelhança 

do acesso à cota baixa, depois, pela inclusão do muro de suporte que acompanha 

o percurso até à entrada. Pretende-se que o espaço arborizado também seja útil, 

que participe no desenho da proposta, assim, em diferentes momentos um banco de 

carácter sólido e solitário, habita o terreno, e tal como a volumetria da biblioteca habita 

entre as altas árvores que ocupam o lugar.

O percurso até à entrada superior da biblioteca expressa as premissas do desenho a 

que a paisagem deu origem. Procurou-se conduzir o olhar do observador para aqueles 

que foram os temas explorados na concepção do projecto, e desta forma o percurso 

assenta em diferentes momentos de aproximação ao volume. A biblioteca é visível de 

vários pontos do território, e pela sua dimensão possui já uma relação de destaque, 

mas quando nos encontramos no ponto de encontro entre o caminho, o muro e o 

edifício, é o desenho da proposta que força a que nos voltemos sobre a paisagem. 

Na entrada, a massa de betão recua e dá origem a um nicho por forma a marcar o 

acesso - um banco convida-nos a sentar, a contemplar o esplendor da paisagem que 

envolve a biblioteca.

Acesso Superior
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O átrio apresenta-se com dimensões contidas e familiares, posicionando-se no 

sentido oposto ao da entrada, e contendo a escada de acesso à cafetaria que circula 

e envolve o balcão de recepção, prolongando o seu pé-direito até ao encontro da 

cobertura do piso superior. Desenvolveu-se neste piso uma ideia de limitação visual, 

uma vez que apenas o percurso virado sobre a paisagem faz parte do seu desenho. 

Este enclave na narrativa conceptual foca-se sobre a dicotomia entre lugar e forma 

e permite, posteriormente, estruturar o modo como a restante composição abre os 

seus espaços sobre a paisagem e evidencia as maiores qualidades da relação entre o 

interior e exterior. 

A cafetaria assume-se como o primeiro grande espaço do programa da biblioteca 

desenhando em função da paisagem, o percurso, encontra um ponto de contacto 

entre o lugar e o edifício. O espaço transcende os limites da volumetria e lança-se 

sobre Pispala.

Organizado em dois momentos, em função da divisão espacial produzida pelos 

acessos verticais, o espaço da cafetaria abre-se sobre a paisagem em duas 

circunstâncias distintas. Numa primeira instância, na qual se chega à cafetaria através 

da escada – que nos transporta desde o átrio superior – somos confrontados com a 

escala da entrada, que à semelhança do acesso à sala polivalente, define a progressão 

e dimensão das partes que compõem o espaço, uma abertura na fachada retém a luz, 

e define-se o primeiro espaço da cafetaria, entre o balcão do bar e a envolvente mais 

próxima. Num segundo momento, apresentam-se no ponto oposto às escadas duas 

aberturas que se lançam sobre a envolvente mais longínqua, dos lagos de Pispala, e 

que se foca sobre o encanto da poética desta paisagem. 

Na composição do espaço destaca-se o balcão: um elemento sólido em madeira 

que se encontra fixo no desenho do espaço. Por detrás deste, existe um revestimento 

metálico que oculta o espaço de apoio à cafetaria e que através da sua cor escura, 

acentua o contraste e a profundidade que se pretende deste espaço. 

Cafetaria
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Neste primeiro contacto entre o interior e a paisagem, mantém-se a noção de 

familiaridade que deve habitar o espaço. O desenho da cafetaria é o primeiro momento 

da relação entre espaço interior e exterior, em que o âmago do edifício é entendido 

como uma massa compacta, desenhada através de sombras e na qual os grandes 

vãos que proporcionam a entrada de luz, controlam a intensidade com que esta se vai 

esbatendo ao longo da massa construída, de modo a que esta não se apodere em 

exclusivo do espaço. A afinidade entre luz e sombra permite transpor para o espaço 

uma atmosfera rica em contrastes, num equilíbrio e harmonia entre conforto das 

formas e a convivência dos diferentes materiais. 

A memória e as referências que são anteriormente descritas como essenciais, 

surgem neste momento para que se compreenda qual a atmosfera interior que se 

pretende obter. Quando se procura a génese do ambiente espacial, revisitam-se 

outros lugares, imaginam-se o café do Kunst Museum em Bregenz, de Peter Zumthor, 

e a naturalidade dos contrastes do seu ambiente interior, a cidade velha de Cracóvia 

e as pequenas montras que se dissolvem na penumbra dos edifícios decadentes; 

revisita-se o centro de Tampere e os seus pequenos cafés, pubs e tabernas, abrigados 

nas margens dos rápidos que cruzam a cidade; persegue-se a ambição de transportar 

o seu charme e a sua autenticidade para a proposta, que fruto da força e da carga 

emocional que reveste estas imagens do nosso atlas imaginário, torna este espaço 

uma demonstração natural do acto de criar arquitectura. 

Surge neste momento um percurso paralelo, no qual é desenvolvido um circuito de 

manutenção do edifício, e no qual os serviços administrativos ocupam uma posição-

chave na distribuição volumétrica das áreas abertas ao público da biblioteca. Através 

da sua estratégica colocação, as áreas públicas do programa lançam-se sobre a 

paisagem a uma cota mais alta, afastando-se consideravelmente das coberturas da 

envolvente mais próxima.

Administração

Cafetaria
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 Também nos espaços administrativos são propostos temas que os caracterizam 

singularmente, distinguindo-se a ocupação dos dois vazios que são separados pelos 

acessos verticais. Invertendo a tipologia de ocupação espacial, foram criados blocos 

programáticos que organizam os pisos em distintas áreas fechadas, justapostas à 

fachada, representando estas a necessidade programática de diferentes salas de 

trabalho.

Neste ponto, a altura do edifício permite que a paisagem se assuma de forma 

evidente através das aberturas no espaço. Propõe-se, numa lógica de percurso 

introspectivo, que a localização das diferentes áreas temáticas da biblioteca se 

desenvolvam mediante uma hierarquização etária, em que aqueles que habitam o 

programa do edifício experienciam a forma como este se aproveita da paisagem de 

forma ascendente, definindo-se que a divisão programática deve estar de acordo com 

o carácter de cada espaço e deve ser entendida de acordo com diferentes graus de 

intimidade espacial. 

Estes espaços possuem em comum uma estrutura tripartida que comunica, por 

norma, em dois dos pisos que compõem a sua área temática. Pretende-se com isto 

que exista um espaço autónomo e mais introspectivo no interior de cada um dos 

conjuntos programático e, desta forma, que exista no contexto da biblioteca a referida 

progressão de diferentes graus de intimidade. Destes espaços, convém destacar a 

área da colecção de música, afecta aos espaços multimédia. Este espaço pretende 

ser o mais intimista dos espaços da biblioteca, a sua atmosfera deve transparecer 

calma e serenidade, deve convidar à permanência. São introduzidos pequenos 

nichos, que permitem a quem usa o espaço, encontrar um ambiente que incentive 

à introspecção. Propõe-se a existência de duas tipologias de sala: uma primeira, que 

se fecha sobre si mesma, alheia ao restante espaço da biblioteca, e uma segunda, na 

qual o espaço também é fechado sobre si mesmo, sendo rematado por uma abertura 

sobre a envolvente.

Jovens 
Espaços multimédia
Adultos
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Os espaços que se interligam, pretendem não só criar uma comunicação visual entre 

as mesmas tipologias programáticas, mas também permitir que o espaço permita 

uma leitura mais ampla, volumetricamente mais generosa. A abertura de vãos nestes 

espaços é mais controlada, o que possibilita um entendimento mais genuíno dos 

limites da forma que acolhe a biblioteca.

Neste ponto – e uma vez que já se nos encontramos no imo da biblioteca – o percurso 

exige que sejam estruturadas novas intenções, para que a sua inserção não se esgote 

somente na relação entre edifício e paisagem. 

As estantes são o elemento que percorre o espaço nestas áreas do programa e que 

definem a forma como as paredes serpenteiam pelos limites da proposta.21Pretende-

se que aqueles que usam o espaço se sintam convidados a explorar a sua totalidade, 

vagueando sem que a sua deambulação signifique que o desenho é labiríntico. Mais 

uma vez a sombra e a luz contracenam, reafirmando-se a postura de relação com a 

paisagem e a ideia de percurso. O interior convida-nos simplesmente a coexistir com o 

espaço, orientando-nos nele consoante a projecção da luz sobre a massa do edifício, 

de modo a que sejamos novamente reconduzidos ao encontro da paisagem através 

da claridade que surge vinda do exterior. 

21  Os espaços são então desenhados tendo em conta as estantes. Este elemento, embutido nos planos 
de parede, permite uma leitura tripartida da divisão altimétrica do espaço. Fruto de uma leitura mais clássica 
sobre a divisão espacial, estabelece um paralelo, com a coluna grega e a sua divisão tripartida em base 
fuste e capitel.



GSEducationalVersion

in
te

rn
et

 a
cc

es
s 

sp
ot

in
fo

 d
es

k

su
pe

rv
is

or
's

w
or

ks
ta

tio
n

yo
un

gs
te

rs
 c

ol
le

ct
io

nreading area

m
aintenance

yo
un

gs
te

rs
 c

ol
le

ct
io

n

yo
un

gs
te

rs
 c

ol
le

ct
io

n

m
aintenance

ch
ild

re
n 

co
lle

ct
io

n

fa
ry

 ta
le

 c
or

ne
r

vo
id

void

m
aintenance

156.31

159.71

164.03

esc 1.400



143

C
A

P
íT

U
LO

  I
I



063
David Gonçalves Monteiro - Vista Miradouro



145

C
A

P
íT

U
LO

  I
I

No topo do edifício localiza-se a sala do restaurante, cuja generosa proporção lança 

pela última vez o espaço interior sobre os lagos de Tampere, mais uma vez filtrando-se 

o interior através do pé direito; procedeu-se à diminuição da sua medida, para que a 

delimitação entre interior e exterior do espaço seja facilmente perceptível. No interior 

do espaço ressaltam os grandes vãos, que se soltam da charneira delineada pela 

aresta no canto mais a norte da sala. Uma falsa simetria assinala um dos extremos – 

através do sombreamento – no acesso à área de apoio do espaço, enquanto o acesso 

à varada se desenvolve no extremo oposto. Este é o último momento de relação entre 

interior e exterior que se experiencia no edifício. 

A sala de jantar do restaurante, permite ainda um uso multifuncional, podendo ser 

utilizada noutras circunstâncias em que a paisagem desempenha o principal pano de 

fundo, embora seja de dimensão mais reduzida em comparação com a sala polivalente, 

possuindo uma qualidade que transforma o seu espaço em algo singular, captando a 

imensidão que reveste os traços paisagem. Com a introdução da varanda permitiu-

se que a utilização do exterior do edifício funcione de forma abrigada em relação aos 

elementos, explorando-se, uma vez mais, a dicotómica relação entre espaço interno 

e espaço externo. 

Definiu-se num primeiro ponto que a chegada ao edifício seria um factor determinante 

na configuração dos seus espaços. Na sequência desta intenção, propõe-se que a 

cobertura do edifício funcione também como ponto de chegada ao nível mais elevado: 

o ponto de chegada da promenade architecturale que estabelece a narrativa do 

percurso pelas vísceras deste corpo.

O miradouro da biblioteca projecta-se sobre Pispala e centra-se exclusivamente 

na relação com a paisagem. Revelou-se quase redundante estabelecer qualquer 

explicação que procurasse centrar no espaço o tema principal do miradouro, uma vez 

que o que o caracteriza é claramente o oposto, a ausência de espaço, num claro e 

directo convite à reflexão.

Restaurante e 
Miradouro
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Ao definir o miradouro como a ausência de espaço, não se pretendeu no entanto 

postergar as suas qualidades arquitectónicas. Pelo contrário, pretendeu-se antes 

expor que o espaço foi patenteado na sequência descritiva ao longo deste texto, como 

algo definido por limites físicos, habitável, detentor de escala(s) própria(s) e de uma 

atmosfera capaz de sintetizar tudo o que em Pispala, pode ser abarcado com o olhar. 

Pretende-se salientar a condição única do lugar, sendo que através do miradouro 

perseguimos o intuito de rematar todo o compêndio – de referências e de imagens – 

que transportou para cada espaço do projecto uma atmosfera exclusiva. 

A criação de um ambiente singular em toda a proposta, define-se através da 

paisagem, o esteio que orienta o percurso, sendo que é esta o remate do edifício em 

cada um dos pisos. Em suma, a biblioteca salienta-se na paisagem na qual se assume 

como a peça ou o objecto dominante na silhueta de Pispala, o omphalos2 do lugar.

 

22  do Grego – umbigo, centro, ponto central
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Os espaços que compõem a biblioteca associam-se à materialidade e forma do 

edifício e são visíveis através dos ambientes que são propostos. Defende-se o recurso 

a um percurso arquitectónico na proposta, que se interliga com a poética espacial 

de cada uma das áreas do edifício. Desta forma, o significado dos materiais e da 

construção da própria narrativa que propomos encontra nos espaço desenhados a 

tradução clara de um ambiente onde se discutem ideias de arquitectura e se testam 

atmosferas espaciais.

De forma a evidenciar o desígnio do projecto, revela-se essencial perceber em que 

momento a escala, a configuração do volume proposto, a sua textura e a luz, dialogam 

com intuito de gerarem o espaço. Estes temas procuram um sentido de construção na 

proposta, uma leitura das características de uma determinada materialidade enquanto 

parte integrante do desenho do espaço.

Ao compreendermos de que forma são conjugados os elementos que compõem 

o projecto, produziu-se um entendimento sobre o seu desenho no contexto do 

percurso arquitectónico dos seus espaços. Estes espaços desenvolvem-se através 

de continuidades e descontinuidades dos materiais que os revestem, transportando 

diferentes sensações para cada um dos ambientes em que se inserem; no ambiente 

exterior identificaram-se e desenvolveram-se temas que procuram esta mesma lógica 

para os seus materiais.

FORMA, MATERIALIDADE E REPRESENTAÇÃO
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Para descrever a proposta, efectuou-se uma análise daquilo que a qualifica, da 

sua habitabilidade e das suas propriedades físicas, sendo que para isso são criadas 

imagens digitais nas quais os diferentes espaços são transportados para os ambientes 

que os caracterizam e qualificam. A imagem “069” introduz o espaço pertencente à 

colecção de jovens – Youngsters – e serve de síntese a temas de arquitectura que são 

continuamente explorados ao longo da proposta. Pretendemos expor o significado 

dos materiais utilizados e a forma como estes são manipulados no espaço, de modo 

a perseguirmos a ideia que proporcione a estes espaços uma verdadeira vitalidade. 

 Num primeiro plano, a imagem sugere a capacidade de sermos conduzidos no 

espaço, uma vez que as estantes transmitem uma sensação de fuga para o ponto mais 

iluminado, uma fuga para um refúgio ou lugar isolado, “o homem entre a multidão”, 

enquanto que ao mesmo tempo, as estantes adquirem, pela sua forma geométrica 

directa e fixa, a capacidade de condensar entre si o espaço comum de leitura. 

Voltadas para as mesas, as estantes transportarem em si o objecto preponderante 

numa biblioteca – o livro –  sugere-se o convite à leitura, ao estudo e à reflexão. 

No limite da sala, a janela escavada na massa do edifício transmite uma continuidade 

luminosa que colabora com o betão e com a sua pigmentação, harmonizando 

o espaço e os seus elementos; apesar da poética subjacente a este espaço, não 

perdemos o carácter relativamente austero que pensamos que este deva incorporar. 

Desenvolveram-se contrastes no espaço em que se propõem diferentes momentos de 

apropriação. Procuraram-se referenciais distintos em edifícios de bibliotecas antigas, 

que transportem a familiaridade e a ambiência dos lugares para o desenho. Foi uma 

clara reminiscência a estante que corre entre as paredes da Biblioteca Pública de 

Estocolmo, de Erik Gunnar Asplund23,1e da relação que esta provoca entre a luz e 

231  Erik Gunnar Asplund (22 Setembro 1885 – 20 Outubro 1940) foi um arquitecto Sueco com grande 
influência no principio do século XX e responsável, entre outros, pelo projecto da Biblioteca pública de 
Estocolmo. 



as formas. É essencial que no desenho deste espaço exista uma associação plástica 

entre materiais que possibilitem que estes possuam características sensoriais distintas 

- que transmitam frio ou calor, polidez ou rugosidade, e que as suas cores se abram a 

partir da luz ou se percam nas sombras. 

O betão assume-se como o material que melhor reflecte a abstracção formal que a  

proposta carrega. Além da importância desta matéria em termos construtivos para o 

projecto, o edifício retira da sua utilização a plasticidade e o seu carácter escultórico, 

permitindo que os seus espaços sejam continuamente extrudidos, como se tudo no 

seu desenho se tratasse apenas de uma peça única. 

Anteriormente, foi já referido que o edifício é concebido de forma abstracta e que 

o conjunto dos espaços que o compõem surge da justaposição de dois quadrados, 

organizados pelos acessos verticais e que encontram como guia o percurso efectuado 

no espaço entre a luz e as estantes. 

Ao incluir as estantes no interior das paredes de betão, quebrou-se a rigidez do betão e 

incluiu-se um material que normalmente associamos à função de estante - a madeira. 

Este elemento possui a capacidade de quebrar a rigidez do betão e transporta consigo 

tons e texturas que se destacam no ambiente da sala. A estante assume um papel 

de grande importância no projecto e a sua colocação incrustada no betão, é a forma 

de expressar claramente o seu desígnio, o elemento mais preponderante de uma 

biblioteca e sem o qual o seu sentido se perde - a metáfora subjacente aos livros 

e o conhecimento que estes carregam. A madeira revela-se ainda essencial para a 

ressonância dos espaços, na forma como o som se reproduz e se perde por entre 

as paredes da obra arquitectónica. Manipulou-se o material de modo a que o espaço 

possa absorver as suas propriedades, e uma vez que era pretendido que este espaço 

fosse um convite ao estudo e introspecção.

Apesar da carga poética que envolve este espaço, este não perde o carácter austero 

que um espaço de trabalho deve ter. Ao manter apenas a madeira nas estantes e 
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no mobiliário provocou-se a inquietude necessária para uma ténue fuga do conforto 

através da utilização de um material frio no pavimento - o betão – de modo a que o 

espaço adquira uma nova qualidade e que os lugares que identificamos como casa, 

de lazer e descanso se associem de forma mais intensa a outras áreas da biblioteca.

 “A explicação da forma deve surgir da sua utilização, e quando isto é legível, considero 

o maior dos elogios”24

Peter Zumthor descreve a sensação de como deve ser efectuada a leitura de um 

edifício, como deve surgir a sua identidade e como isso é relevante na forma como 

se olha a criação de um novo projecto. Ao acreditar que uma determinada tipologia 

deve conter um projecto, ao ser analisada unicamente a forma, estamos a reduzir 

significativamente a interpretação que é feita sobre o projecto, não permitindo a 

correcta leitura dos espaços da proposta. A forma surge na biblioteca para Pispala 

como fruto da experimentação do espaço enquanto o espaço surge em função da 

sua utilização, no que constitui uma clara relação de interdependência; a biblioteca é, 

assim, uma consequência de Pispala e é o lugar que lhe configura uma transmutação 

de carácter. Entender que o edifício deve funcionar em torre e que a torre acompanha 

a utilização do projecto, revelou-se um exercício de reflexão sobre a paisagem, sobre 

a forma e sobre o que deverá ser uma biblioteca para Pispala. 

24  ZUMTHOR, Peter –  Atmosferas. Editorial Gustavo Gili,SL,Barcelona,2009 p69
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Christian Norberg-Schulz refere que “o carácter do lugar construído pelo Homem 

está relacionado com o grau de «abertura« desse mesmo lugar”25.3Desta forma, a 

associação plástica de elementos é mais uma vez visível para a definição do carácter 

do espaço. O betão, que define o cheio, contrasta com os vazios e procura-se na 

composição a explicação da forma, sendo o exterior no final, esculpido como 

consequência do espaço interior.

 Os sentidos são essenciais à proposta, e num ponto em que a materialidade, a 

forma e a representação – enquanto forma de expressar as sensações afectas à 

proposta – se cruzam, não só no interior mas também no exterior. Utiliza-se de novo a 

imagem como recurso capaz de expressar qual o ambiente pretendido, qual o detalhe 

do objecto e que características o tornam singular.

Na imagem “070” apresenta-se a entrada superior, que permite o acesso à cafetaria. 

Propõe-se esta entrada não só como um simples acesso, mas também como um 

ponto em que o percurso e a reflexão se encontram, uma vez que esta se localizada 

no âmago do terreno - a entrada surge entre as árvores e a vegetação. Revisita-se a 

imagem de Pispala nos curtos períodos de verão, em que o branco da neve cede lugar 

às tonalidades mais quentes. 

A entrada no edifício desenvolve-se em associação com o percurso e localiza-se num 

ponto que se vira sobre um dos lagos de Pispala. Neste ponto desenha-se um banco 

que estabelece um diálogo, tal como no interior, entre a madeira e o betão, é convida-

se à contemplação da paisagem, um momento de espera, um filtro natural antes de 

entrar no edifício. 

A imagem indicia um dos principais pontos de tensão da proposta, em que a 

construção e o desenho se confundem para a criação de um momento singular. A 

253 “The character of a man-made place is to a high extent determined by its degree of “openness”. The 
solidity or transparency of the boundaries make the space appear isolated as a part of a more comprehensive 
totality.”
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torre surge, numa primeira óptica, apoiada sobre um ponto visivelmente sensível, 

testando o observador. De facto, a torre encontra-se sustentada pelos elementos que 

encerram os acessos, constituindo estes a estrutura central do edifício, o que permitiu 

que esta se abra posteriormente de forma mais solta sobre a paisagem e que se façam 

associações volumétricas com a massa que se retira ao edifício.

Na entrada marcaram-se duas cotas através de uma depressão, que salienta o ponto 

em que termina a base da torre e o ponto em que esta se lança e dispersa por entre 

o topo das árvores. Mais uma vez a relação entre objecto e homem, entre objecto 

e lugar. A sombra, causada pela depressão na cofragem, estabelece os limites da 

concepção formal do objecto, marcando a descontinuidade da textura e definindo a 

escala humana da proposta.

Ao introduzir a construção no edifício salienta-se a importância atribuída ao contacto 

entre materiais, sendo o corte pela fachada – imagem 073 – o elemento que permite 

compreender e analisar de que forma a linguagem do edifício interage com a construção. 

Sintetizando os diferentes componentes que integram o espaço é possível observar 

no detalhe construtivo, os distintos momento46

s de contanto entre matérias ao longo dos espaços deste. No contacto com o tecto, 

é escavada na parede uma depressão que salienta o afastamento entre a massa 

vertical e a massa horizontal. Qualifica-se a autonomia de cada um dos elementos que 

compõe construtivamente o espaço e marca-se a divisão destes elementos através da 

sombra provocada por esta depressão. 

Entre as paredes e o pavimento, o contacto que existe distribui-se em duas tipologias, 

sendo usados como pavimento em momentos distintos o betão ou a madeira. Ao utilizar 

o pavimento em madeira, exploram-se características que convidam à permanência, 

uma vez que este material de configurações mais quentes, permite a atribuição de 

uma maior sensação de conforto e familiaridade, bem como um maior  equilíbrio na 

absorção e ressonância produzidas no espaço.
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O pavimento adquire um carácter mais sóbrio, mais frio, quando se associa o betão 

aos espaços. Áreas como a cafetaria as zonas administrativas, a sala polivalente e 

excepcionalmente no primeiro piso da colecção para jovens – Youngsters -, espaços 

em que o programa é complementar ao que define o núcleo duro de uma biblioteca.

Ao  utilizar o betão como pavimento, pretende-se que estes espaços sejam 

entendidos como  momentos distintos da proposta, em que é possível compreender 

um determinado grau de intimidade que antecede a chegada aos espaços mais 

recolhidos. Ao interagir com a luz, o betão, material dominante no projecto, expõe 

as suas diferentes nuances do pavimento, ao mesmo tempo que expõe a verdadeira 

natureza da materialidade do corpo da proposta, fruto de uma textura rugosa, fria e 

singularmente imperfeita. Estas características salientam a condição da paisagem e 

forçam a interacção com o exterior, através deste ténue conflito sensorial. 

Desta forma, completar o espaço descoberto pelos vão revela-se como mais um 

tema de projecto. A caixilharia define o limite do espaço é introduzida à face do edifício, 

sendo que os perfis metálicos que compõe a sua estrutura se encontram ocultos 

quando observados pelo interior. Desta forma cria-se a sensação de que o espaço se 

prolonga para o exterior, emoldurado apenas pela betão das paredes da biblioteca. No 

interior, como remate ao modulo que compõe o desenho da caixilharia, utiliza-se uma 

guia metálica que salienta a divisão entre o limite do interior e o principio do exterior 

no espaço.

A pormenorização do edifício é associada a uma capacidade sensorial de o 

compreender. Pretendeu-se que esta dicotomia entre forma e materialidade fosse 

desenvolvida pelo significado do material a utilizar, pela forma como é utilizado e a 

importância da sua utilização em prol de uma ideia clara de atmosfera a ser traduzida 

formalmente no projecto, representando assim a poética espacial pretendida. Existindo 

uma clara relação antropométrica entre o volume, os seus componentes e o seu 

desenho, a ocupação espacial da proposta, expõe o sentido de construção que se 

pretende dos projecto permitindo também que a construção seja um tema de projecto.
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“Silence has sometimes a remarkable power of showing itself as the disembodied 

soul of feeling wandering without its carcase, and it is then more impressive than 

speech.”1

Compreender a progressão do projecto foi algo que se revelou fascinante no 

desenvolver deste processo. Quando nos confrontamos com a imagem de uma 

determinada proposta para um determinado lugar, com a forma como esta se 

apropria e se adapta perante o que a envolve, encontramos um discurso coerente, 

que se desenvolve através da simbiose entre objecto e lugar. Para a biblioteca em 

Pispala, assimila-se esta procura através de um discurso estruturado que encontra o 

seu epicentro assente nos temas propostos durante o processo percorrido desde a 

génese do lugar até ao projecto. 

Neste processo identificaram-se diferentes momentos chave; a escola em contraponto 

com a experiencia profissional; o lugar o programa e a forma; o referencial pessoal 

em associação com a memória, que transporta para a biblioteca a familiaridade dos 

materiais, dos objectos e das imagens, bem como as sensações que estes produzem.

Existe uma profunda relação entre a linha de pensamento iniciada durante o período de 

Erasmus em que o projecto é principiado e o ponto em que agora se estabelece a sua 

1  Hardy, Thomas: Far from the Madding Crowd: Londres Wordsworth editions, 1993

DA GÉNESE DO LUGAR AO PROJECTO
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conclusão. Neste processo revela-se fundamental compreender os princípios sobre 

os quais está organizada a instituição de ensino, aquilo que se pretende enquanto 

exercício de projecto e quais as ferramentas facilitadas para que a resposta seja a mais 

clara e efectiva ao exercício. A proposta surge como uma natural interpretação das 

condições do lugar, não como uma mera resposta ao programa, uma vez que ao invés 

de simplesmente se adaptar ao terreno e à sua altimetria, procura antes reconhecer o 

que de mais singular existe neste; a paisagem. 

Em contraponto com a escola, o período de estágio no gabinete de Jaques Herzog 

e Pierre de Meuron, foi fundamental para que a leitura dos elementos de projecto 

fosse efectuada com outra visão. Fruto do processo de aprendizagem associado à 

pratica profissional a leitura da relação entre a  paisagem e o edifício, foi efectuada 

com outra clareza. Os objectivos que se apresentam num primeiro momento, são 

complementados com um discurso sólido, focado sobre a problemática dos espaços 

e das relações volumétricas entre as formas que os compõem, suportado por no final 

referências e imagens recolhidas no léxico pessoal.

Este dois pontos, são a base para a analise e reestruturação do projecto, permitindo 

que sejam revistas opções de desenho, de representação e de materialidade na 

proposta. Desta forma pretende-se que a aproximação ao lugar fosse mais evidente 

e que as opções de projecto fossem clarificadas, não só de acordo com o enunciado 

do exercício de projecto, como através do complemento analítico mais aprofundado, 

que o período profissional permitiu incorporar. Desenvolve-se um sentido critico e 

define-se que a génese do projecto se encontra no lugar, e que para isso é necessário 

compreender a sua singularidade e transcender a simples ocupação dos seus limites.

A proposta da biblioteca para Pispala revê-se nos temas associados às sensações 

que os espaços e os objectos transportam. Num primeiro momento, de análise e 

compreensão do lugar, procura-se o equilíbrio entre o este e a proposta; uma ode à 

paisagem, um elogio à serenidade que esta transporta. Define-se que para a correcta 

compreensão do objecto proposto, sejam assimiladas as sensações que o seu espaço 
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produz. A biblioteca não surge como uma resposta ao programa do exercício, mas sim 

como uma resposta ao desígnio do lugar, surge como parte do desenho de Pispala.

Num segundo momento, associa-se a memória ao desenho, num processo 

fundamental para a caracterização da proposta, complementado pelo léxico 

arquitectural com o qual se referenciam as opções de projecto. Com a memória, 

surgem imagens de lugares visitados e da magia e esplendor que estes transportam, 

surgem os temas que Peter Zumthor descreve e que ajudam a compor os diferentes 

momentos em que o projecto se hierarquiza, permite-se a interacção com os sentidos 

e surgem imagens de outras experiências espaciais vividas. 

Estes temas, que estruturam a proposta e que definem o processo de criação da 

biblioteca, da génese do lugar ao projecto; uma proposta, que se apresenta como uma 

síntese de um imaginário arquitectónico que vive de um conjunto intimo de referências. 

Para compreender o núcleo da proposta é necessário transcender a explicação formal 

do edifício. É necessário compreender que as imagens que conduzem as decisões 

formais e espaciais são fruto de um contexto de experiencias pessoais. 

 “When we read books about architecture, which, in all honesty, are actually 

about history or historiography, we miss the essential ingredient: architecture.”2

Neste percurso, em que se desenham os espaços através da luz e da sombra, 

da ressonância dos materiais, da interacção das suas texturas e em que se testa a 

capacidade sensorial da proposta, o mais importante é que no final se compreenda 

a arquitectura e que estes temas são a sua origem. Compreender o entorno que 

estrutura o projecto significa absorver a afinidade existente entre a massa o volume e a 

2  ESPEGEL, Carmen – Aires Modernos, E.1027 maison en bord de mer. Madrid: coleccion razón común, 
2010 



silhueta do objecto proposto, significa entender a proposta como a contradição entre 

a resposta ao programa e o desígnio do lugar.

Rever, redesenhar e redescobrir a génese da proposta, revelou-se um importante  

exercício de compreensão dos ambientes pessoais que foram explicitados e que ao 

longo do percurso, permitiram a interpretação dos diferentes momentos do projecto 

e dos diferentes factores que levaram à sua restruturação, definindo um promenade 

arquitetural alicerçado pelo contexto. A poética espacial aclarou toda a progressão 

da biblioteca e ao revisitar os espaços desenhados, revelou-se ainda mais evidente a 

forma como os lugares e as paisagem foram transportados e fazem parte do discurso 

individual afecto à fisionomia da biblioteca. 

Faz parte do processo individual de projecto, assimilar o contexto e absorver o seu 

eco, transformando também este contexto em algo familiar; a singularidade de uma 

memória, de uma referência extremamente pessoal, conformando o desenho proposto 

numa obra de autor com autoria. 
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023 Planta acesso à cota 138.46 

 esc1.200 - Arquivo Pessoal.

024 Planta cafetaria à cota.     

 esc1.200 - Arquivo Pessoal.
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025 Planta das áreas 

administrativas da 

biblioteca.  

 esc1.200 - Arquivo Pessoal.

026 Planta das áreas de jovens da 

biblioteca. 

 esc1.200 - Arquivo Pessoal.

027 Planta das áreas multimédia da 

biblioteca. 

 esc1.200 - Arquivo Pessoal.

028 Planta das áreas de adultos da 

biblioteca. 

 esc1.200 - Arquivo Pessoal.

029 Planta da áreas do restaurante. 

esc1.200 - Arquivo Pessoal.

030 Planta de cobertura. miradouro. 

esc1.200 - Arquivo Pessoal.

031 Vista sobre Pispala 2013.

Tampere, Finlândia. Imagem 

cedida por Joana Ferreira

032 Pispalan haulitorni. Tampere, 

Finlândia. Por autor 

desconhecido

033 Torre de Observação e 

Comunicação de Tampere. 

Tampere, Finlândia. Por autor 

desconhecido

034 Tjentište War Memorial 

2013. Tjentište, Bósnia e 

Herzegovina. Imagem cedida 

por Joana Soares

035 Tjentište War Memorial 

2013. Tjentište, Bósnia e 

Herzegovina. Imagem cedida 

por Joana Soares

036 Tjentište War Memorial 

2013 Tjentište, Bósnia e 

Herzegovina. Imagem cedida 

por Joana Soares

037 Tjentište War Memorial 

2013 Tjentište, Bósnia e 

Herzegovina. Imagem cedida 

por Joana Soares

038 Tjentište War Memorial 

2013 Tjentište, Bósnia e 

Herzegovina. Arquivo Pessoal.

039 Planta de Pispala esc1.10000

040 Maqueta realizada em cartão 

prensado, esc1.500 

 - Arquivo Pessoal.

041 Implantação.  esc1.400 

 - Arquivo Pessoal.

042 Planta de Coberturas. 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

043 Vista do lago a norte sobre a 

biblioteca - Arquivo Pessoal.
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044 Acesso superior. 

 - Arquivo Pessoal.

045 Maquete de estudo esc 1.500 

 - Arquivo Pessoal.

046 Sala de Leitura à cota 132.00 

 - Arquivo Pessoal.

047 Lauri Vitta Hall à cota 132.00 

 - Arquivo Pessoal.

048 Planta areas de manutenção 

escala 1.400 - Arquivo Pessoal.

049 Secção Transversal da proposta 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

050 Alçado norte esc1:400 

 - Arquivo Pessoal.

051 Alçado poente esc1:400 

 - Arquivo Pessoal.

052 Acesso Superior 

 - Arquivo Pessoal.

053 Cafetaria - Arquivo Pessoal.

054 Planta entrada à cota 132.00 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

055 Secção Longitudinal da proposta 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

056 Alçado sul, esc1.400

 - Arquivo Pessoal.

057 Alçado nascente, esc1.400

 - Arquivo Pessoal.

058 Planta acesso superior e 

cafetaria. esc1.400 

 - Arquivo Pessoal.

059 Planta das zonas administrativa. 

esc1.400 - Arquivo Pessoal. 

060 Vista da àrea da colecção de 

adultos - Arquivo Pessoal.

061 Planta das àreas de jovens 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

062 Estudo da proposta 

 - Arquivo Pessoal.

063 Vista do Miradouro

 - Arquivo Pessoal.

064 Planta àreas multimédia. 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

065 Planta àreas adultos. 

 esc1.400 - Arquivo Pessoal.

066 Secção Transversal da proposta 

esc1.400 - Arquivo Pessoal.

067 Planta restaurante. 

 esc1.400 - Arquivo Pessoal.

068 Planta miradouro. 

 esc1.400 - Arquivo Pessoal.

069 Vista da àrea de jovens 

 - Arquivo Pessoal.

070 Maquete final esc 1.500

 - Arquivo Pessoal.



071 Detalhe construtivo esc1.50

 - Arquivo Pessoal.

072 Detalhe construtivo esc1.15

 - Arquivo Pessoal.

073 Detalhe construtivo esc1.10

 - Arquivo Pessoal.

074 Maqueta 1:400, fase inicial.

 - Arquivo Pessoal.

075 Vista nascente sobre a 

biblioteca - Arquivo Pessoal.
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Model_001- cartão, cartomat  500 x 500 x 220mm 



Model_001- cartão, cartomat  500 x 500 x 220mm 





Model_003- Acrilico  70 x 40 x 110mm 





Model_006- Acrilico  50 x 30 x 110mm 



Model_005- 3D Printed  138 x 138 x 180mm



Model_005- 3D Printed  138 x 138 x  180mm



Model_005- 3D Printed  138 x 138 x 180mm



Model_005- 3D Printed  138 x 138 x  180mm






