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 A presente dissertação nasce de uma inquietação que foi crescendo ao longo 

do percurso académico: a construção da paisagem em território madeirense. 

O trabalho procura convocar a memória, o território e o desenho enquanto três 

condições de problema que se intersectam constantemente e que se confron-

tam gerando inquietações. Procuramos construir uma postura pessoal, uma 

certa forma de olhar o território madeirense que se abriga sobre o título do 

trabalho em três momentos. O primeiro, foca-se na estratégia de confrontação 

com a memória, enquanto ferramenta para questionar o “regresso a casa”; 

o segundo reconhece o existente como material de projecto; o terceiro vê 

o arquitecto enquanto um estratega de processos[1], consciente da cidadania 

do exercício da arquitectura. Aventuramo-nos numa leitura do lugar de ori-

gem, feita de aproximações, de avanços e recuos que procura ler-comunicar 

este território, aquilo que o define, para em seguida, transformar parte dessas 
leituras, em princípios (d)e desenho. Princípios que se encaram como montagens, 

como a armação de um guião em aberto, o qual deverá ser construído tam-

bém pelo outro, por todos os outros que se convocam no momento de pensar 

este lugar.

 O trabalho e o território são portanto um lugar-investigação que poderá ser 

lido, como um sistema aberto que procura o devir-lugar. É esse lugar, em que 

na procura de despertadores de projecto, se procura ler-pensar-comunicar 

estratégias para o entender e transformar. Pretendia-se, à partida, elaborar 

uma recolha fotográfica por forma a registar aspectos estruturais de todo o 
território da Madeira: o património edificado, construções eruditas, e gestos 
que denunciassem um tipo de habitar. É nossa intenção estudar aqui o modo 

como paisagem e obra podem exprimir um sentido de vivência, de cultura, de 

comunidade, na sua unidade funcional e formal. 

 Importa referir que o trabalho fala de paisagem e não exclusivamente de 

território. Por um lado, fala-se da forma como se sobrepõem no tempo os si-

nais resultantes dos gestos inerentes à vida das comunidades que habitam esse 

território. Por outro, refere-se a realidade material e objectiva da relação entre 

a arquitectura e a paisagem, e, também, a forma de a ler, de interpretar essa 

realidade material na construção de um universo que a represente, na constru-

ção de uma codificação dessa relação e das chaves de entendimento da mes-
ma. Assim falar de paisagem e não exclusivamente de território significa falar 
de uma velocidade de funcionamento, de um processo, de transformações, 

de mecanismos de interactuação entre as comunidades que compartilham o 

mesmo território. Falar da relação entre a arquitectura e a paisagem significa, 
portanto, falar de uma realidade dinâmica; da dinâmica da transformação 

e da sua velocidade; da efemeridade de cada estado e de cada condição; da 

contínua vontade de imprimir no território as marcas correspondentes às ac-

ções do habitar. Assim falar da relação entre a arquitectura e a paisagem sig-

nifica introduzir a variável tempo na nossa leitura. Nesta perspectiva, os regis-

tos apresentados neste trabalho querem constituir-se como representação do 

território no tempo presente, de modo a definir uma memória para o futuro 
e, simultaneamente, um imaginário pessoal que será eventualmente, apoio a 

trabalhos futuros.

1 Alusão a Manuel Mendes, MENDES, Manuel, “Despertadores de Projecto e Conhecimento. In-

tersecções de Perspectivas”, Seminário Internacional sobre rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, 
gestión y acción, Sevilha, 2012
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Abstract

 This work is born from a concern that was growing along the academic 
path: the landscape construction in Madeira territory. The work tries to sum-
mon the memory, the territory and the drawing as three topics that intersect con-
stantly and are confronted generating concerns. We seek to build a personal 
posture, a way of  looking at the Madeira territory that shelters under the title 
in three moments. The first focuses on the strategy of  confrontation with the 
memory as a tool to question the “return to home”. The second recognizes 
the existing as project material and the third sees the architect while a pro-
cess strategist[1], aware of  the citizenship of  the exercise of  architecture. We 
venture a reading of  the place of  origin, made of  approaches, advances and 
retreats that seeks read-communicate this territory, what defines it, to then 
become part of  these readings in principles and drawing. Principles that are seen 
as assemblies, such as the frame of  an open script, to be built also by the other, 
for all the others who are summoned at the time of  thinking this place.
 The work and the territory are therefore a place-research that can be read 
as an open system that seeks becoming-place. It is this place, of  which in the 
search for project awakenings, we seek to read-think-communicate strategies 
to understand it and transform. It was intended from the outset to develop 
a photographic collection in order to register the structural aspects of  the 
Madeira territory: built heritage, erudite constructions, and gestures that de-
nounced a kind of  living. We intend to study here how landscape and work 
can express a sense of  living, of  culture, of  community, in its functional and 
formal unit.
 It’s important to refer that the work speaks of  landscape and not only ter-
ritory, because. On the one hand, we talk about how they overlap in time the 
signals resulting from the actions inherent in the life of  the communities that 
inhabit this territory. On the other refers the reality and objective of  the rela-
tionship between architecture and landscape, but also how to read, to inter-
pret this material reality in the construction of  a universe of  representation of  
reality, the construction of  a coding this reality and seeking the understanding 
of  the same keys. So speaking of  landscape and not just of  territory means 
to speak of  an operating speed, of  a process, of  transformations, interaction 
mechanisms between the communities that share the same territory. So speak-
ing of  the relationship between architecture and landscape means, therefore, 
speak of  a dynamic reality; the dynamics of  transformation and its speed; the 
ephemerality of  each state of  each condition; the continuing desire to print in 
the territory the marks that correspond to the actions of  dwelling. So speak-
ing of  the relation between architecture and landscape means introducing the 
variable time in our reading. In this perspective, the records displayed in this 
work want to be as representation of  the territory at the present time, so as to 
define a memory for the future and simultaneously a personal imaginary, that 
will eventually support future works.

1 Alusion to Manuel Mendes, MENDES, Manuel, “Despertadores de Projecto e Conhecimento. In-
tersecções de Perspectivas”, Seminário Internacional sobre rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, 
gestión y acción, Sevilha, 2012
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 Chegado ao fim do meu percurso académico, na concretização deste tra-
balho final tornou-se especialmente evidente que possivelmente a definição 
mais entusiasmante de arquitectura está inscrita no nome de uma disciplina 
do primeiro ano do curso.
 Fernando Távora deu-me as premissas que mais tarde vieram a traduzir o 
âmago deste estudo, a problemática da organização do espaço. Assim, con-
sidero a sua definição de arquitectura merecedora de uma reflexão neste tra-
balho. Mais do que referir, a figura de Fernando Távora como origem de um 
projecto, importa sublinhar a influência desta sua definição de arquitectura 
no decorrer do curso e deste trabalho.
 A minha infância decorreu numa estreita ligação "às coisas da terra", esta 
ligação serviu de grande motivo orientador para a análise das relações arqué-
tipas do homem com o território madeirense. E como José Manuel Soares 
referiu, não se pode inventar nada de novo na arquitectura, já tudo foi feito.[1] Apesar do 
impacto negativo que esta afirmação poderia ter num aluno do primeiro ano 
de arquitectura, esta veio a traduzir-se, mais tarde, num novo entendimento 
do problema. De facto, já tudo tinha sido inventado, era na transformação 
que estava a "solução", na (re)invenção e na (re)interpretação.

 O cerne deste trabalho gravita na relação entre Arquitectura e a Paisagem, 
com foco no território da Ilha da Madeira. Entende-se que a arquitectura é 
profundamente dependente do território onde se insere, não podendo exis-
tir sem ele, assim como, reciprocamente, um território pode beneficiar com 
a intervenção arquitectónica que o respeite sempre que seja construído um 
equilíbrio entre as alterações do homem e a resistência do território a essas 
mesmas alterações.

 A ilha, é “só” a ilha, e é “só” um objecto de estudo que visa potenciar um 
entendimento da arquitectura e do seu papel na construção da paisagem. O 
estudo tem como finalidade movimentar um processo que nos aproxime de 
uma resposta à questão: Como habita, interpreta e constrói o homem o território insular 
de modo a que isso possa fomentar a pessoa e o arquitecto?

 Aqui estudam-se exemplos e tenta-se compreender a relação entre elemen-
tos eruditos construídos pelo homem no território da Ilha da Madeira, para 
daí poder retirar lições que se possam aplicar futuramente. Entendo a arqui-
tectura da Madeira como um caso excepcional de simbiose com o território 
onde está implantada.
 Do ponto de vista arquitectónico interessa-me entender de que forma estes 
elementos, estes gestos do habitar, possam estar na génese da organização do 
espaço e da construção desta paisagem.
 O desafio deste estudo será questionar as realidades em que vivemos, os 
espaços que percorremos no quotidiano, revisando a experiência do local en-
quanto matéria de discussão arquitectónica, testando-se a possibilidade de 
encontrar linhas definidoras da identidade espacial de um território; encon-
trar no percurso, também, uma forma de “fazer” paisagem, de questionar o 

1 Alusão a José Manuel Soares, nas sessões teóricas de Projecto I no ano lectivo de 2010/2011.
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território, encontrando no mesmo elementos despertadores de projecto.
 Para melhor conhecer estas transformações do território e para melhor 
compreendê-las na sua dimensão e complexidade, é necessário, viajar, percor-
rer as suas ruas, os seus trilhos, conviver com os seus habitantes, partilhar ou-
tras formas de relação com o território.[2] Procuramos portanto um olhar de-
morado sobre o território, um olhar decompositor, uma distância[3]. A criação 
desta distância alusiva a Luz Valderrama, pretende criar uma figura-imagem 
através da qual construiremos o nosso pensamento.

 Esta dissertação organiza-se em três momentos principais, focando, cada 
um deles, uma condição de problema particular. O primeiro, memória, apre-
senta uma breve descrição do mote que deu origem a este estudo, compondo-
-se com registos de conferências, discussões e recortes de artigos. O segundo, 
território, desenvolve o argumento da relação entre arquitectura e paisagem, 
expondo o verdadeiro teor deste trabalho. O terceiro, desenho, procura ser um 
teste do conhecimento adquirido anteriormente, através de uma reflexão so-
bre temas do território madeirense. Admitiu-se para tal duas circunstâncias 
de desenho, que visam ensaiar a relação entre a arquitectura e a construção 
da paisagem: dois casos práticos sem, no entanto, comprometer a leveza da 
intenção com as exigências técnicas características da disciplina da arquitec-
tura.

 No final, expõem-se em modo de conclusão, um "manifesto" sobre a re-
lação entre a arquitectura e a paisagem, e algumas considerações de acordo 
com toda a matéria estudada, apreendida e revelada no curso da elaboração 
do trabalho. Regista-se, ainda, a existência de um capítulo, considerado como 
uma "caixa de ferramentas", o qual atenta a reunião de reflexões que foram sen-
do feitas no decorrer do estudo de construções teóricas paralelas à temática 
estudada. Estas reflexões vão sendo referidas oportunamente durante o traba-
lho de maneira a enriquecer a leitura.

 Importa anotar que não se procurou esgotar cada um dos temas. Procura-
-se mostrar, uma intenção de trabalho a desenvolver no futuro com maior 
profundidade apontando aqui, as condições de problema que consideramos 
importantes estudar.
 Mais do que uma exposição de fotografias, o que aqui se apresenta é antes 
um imaginário pessoal, um arquivo de memórias, procuras e inquietações que 
usam a fotografia e o desenho como documento para comunicar um patri-
mónio que temos vindo a esquecer ou a deixar destruir. Digo "temos" porque 
esta terá que ser, enquanto acto de cultura, a expressão de uma actividade 
colectiva. 
 Por isso, este trabalho assumirá desde agora este tom colectivo.

2 We behold, touch, listen and measure the world with our entire bodily existence, and the experiential world becomes or-
ganized and articulated around the centre of  the body. PALLASMAA, Juhani: The eyes of  the skin : architecture 
and the senses / Juhani Pallasma ; pref. Steven Holl. - Chichester : John Wiley & Sons, 2005.
3 Alusão a Luz Valderrama Aparicio, Distancia es una palabra, encontrada y seguramente inexacta para intentar 
dibujar aquello de lo que deseamos hablar. La denominamos palabra, pero para nosotros distancia no es sólo una palabra 
sino una figura-imagen en torno la cual construimos nuestro pensamiento. VALDERRAMA, Luz, La construccion de 
la mirada: tres distancias, Universidad de sevilla. secretariado de publicaciones, 2004, p.29
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 A "memória" prende-se sempre ao território.
 Este estudo foi motivado pelo "regresso a casa", pela necessidade de reflec-
tir sobre a aprendizagem relacionada com o caminho de regresso ao “meu” 
território, agora como arquitecto. Procuramos por isso, dar condição ao re-
gresso. Este regresso a casa, levou ao levantamento da questão: O que é isto de 
ser arquitecto? Perseguimos esta questão desde o princípio, a qual decorreu de 
um conjunto de conversas informais, a propósito  de uma divergência de po-
sições.[1] Surgiu assim uma vontade de potenciar um estudo acerca dos traços 
identitários e construtivos de um povo, e de estudar este território que “se me 
pertence”. 

 Após os acontecimentos de 20 de fevereiro de 2010[2], o território madeirense 
“lutou” por manter os traços que lhe davam identidade: o campo, face ao seu 
crescente abandono "lutou" por não desaparecer, tendo vindo efectivamente 
a transformar progressivamente a paisagem madeirense. Estes acontecimen-
tos teriam sido a altura ideal para reflectir sobre o território e a forma de o 
construir e para reflectir acerca da relação entre a arquitectura e a paisagem, 
no entanto tal período de reflexão não se verificou. Apesar do estado em que 
se encontra o território e a paisagem madeirense com as intervenções das 
últimas décadas, verificamos mais recentemente, uma crescente preocupação 
com a temática da paisagem no território madeirense, em parte, reforçada 
pelas consequências do aluvião de 2010.
 Há cerca de dois anos, foi publicado um artigo intitulado: “A transfor-
mação da paisagem madeirense nos últimos anos”(RECORTE 1). Tal título 
poderia ser efectivamente um alívio, um ar novo, pois poderia significar que 
as preocupações estariam a ter repercussões.[3] Vilhena expõe que, não foram 
valorizados elementos dispersos que constroem o carácter do território e alguns elementos que 
constroem a paisagem madeirense (…) nos últimos 15 anos, à construção de uma série de 
obras inúteis, ou pelo menos que foram além do essencial e que ajudaram a desfigurar ainda 
mais a paisagem, urbana e rural[4], desesperadamente à procura de beleza.[5] O 

1 Esta aparente divergência de posições prendia-se com uma discussão relativamente à importância 
do sítio e da paisagem na construção do "eu arquitecto". Debateu-se sobre o que é isto de ser arquitec-
to, se significa por um lado alguém que investiga, entende e projecta as espacialidades que permitem 
a vida posteriormente acontecer, ou se o arquitecto, no panorama actual é apenas um construtor, um 
criador de formas, de objectos, admitindo ainda que dentro deste ponto existem ainda várias maneiras 
de “fazer forma”. Deste conjunto de conversas devo agradecer especialmente ao Bruno Meleiro pelas 
importantes discussões.
2 O temporal na ilha da Madeira em 2010 foi uma sequência de acontecimentos iniciados por forte 
precipitação durante a madrugada do dia 20 de fevereiro, seguida por uma subida do nível do mar. 
Estes acontecimentos provocaram inundações e derrocadas ao longo das encostas da ilha, em especial 
na parte sul.
3 Vilhena descreve sem grandes preocupações a ineficácia do governo então em posse, que na ânsia 
de alcançar os padrões de desenvolvimento europeu e no deslumbramento que o dinheiro fácil pode trazer, inicia-se uma 
transformação do território sem uma ideia prévia de desenvolvimento sustentável que atendesse à paisagem destas ilhas ou 
pelo menos sem um planeamento amadurecido que preservasse o carácter e a identidade do arquipélago, da sua história e dos 
seus lugares. VILHENA, Luís, “A transformação da paisagem madeirense nos últimos anos”, Tribuna da 
Madeira, 17 de Outubro de 2014, p. 15.
4 VILHENA, Luís, “ A transformação da paisagem madeirense nos últimos anos”, in Tribuna da Madeira, sexta-
-feira, 17 de Outubro de 2014, p. 15
5 desesperadamente à procura de beleza, e no fundo a arquitectura tem os seus desígnios. Tem o desígnio de instalar 
vida e responder à vida das pessoas(...) humanizar uma natureza. “Entrevista com o Paulo David - arquitecto 
madeirense distinguido pela comissão Alvar Aalto” por A. SOUSA, R. GONÇALVES. N. FERNAN-
DEZ. in Diário de notícias online, 11 de Fevereiro de 2012, Funchal, consultado a 16 de Fevereiro de 2014 
em: http://www.dnoticias.pt/multimedia/video/307058-entrevista-com-o-paulo-david-–-arquitecto-
-madeirense-distinguido-pela-comiss
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artigo é concluído com um apelo, referindo que os tempos agora são de facto 
outros e não havendo, uma forte pressão urbanística seria tempo de repensar 
e ter em conta aquilo que por ventura se perdeu nesse processo para não se 
perder mais[6]; conseguir valorizar e, consequentemente, melhor intervir nesta 
paisagem. O arquitecto Paulo David acrescenta que na Madeira estamos mui-
to necessitados de um exercício de reinterpretação arquitectónica que atente 
a uma continuidade do território.[7] Foi também em parte através da afirma-
ção de Oliveira Marques[8] que se pretendeu observar com maior clareza o 
território madeirense, com o intuito de entender e procurar estas "experiên-
cias de laboratório", e talvez potenciar novas experiências.

 Se bem que as declarações anteriores, possam denunciar uma posição po-
lítica, devemos, tranquilizá-lo, a si leitor, pois embora exista tal posição, esta 
não pretende ser uma virtude influenciadora no decorrer deste estudo, pelo 
que os elementos anteriormente referidos atentam a ser somente o contexto 
para as preocupações referidas no decorrer desta mesma dissertação.
 Como afirma Rui Campos Matos, necessitamos de uma reflexão sobre a nossa 
cidade, sobre o nosso território, do que fazemos na crise e depois da crise. Portanto estes são 
bons momentos para se refletir(…) Pensar, refletir, parar e meditar sobre a qualidade do 
nosso território, do construído, da ilha, da cidade, etc, etc(…)[9]

 Quando começou a ganhar corpo a ideia de olhar de uma perspectiva 
diferente para o património e para a cidade antiga[10], na Madeira, contraria-
mente, deu-se prioridade à “obra nova” e à construção desenfreada,  sobre-
tudo nas últimas décadas. Consequentemente, o detrimento do património e 
da paisagem construída, deu origem a uma série de paisagens em completo 
abandono, com um edificado devoluto. Deu-se início a um esquecimento.
 Um esquecimento que começa na simples impossibilidade de manter vivos 
muitos daqueles traços de cultura, de identidade, porque já não se adaptam 
às novas necessidades, porque as populações que lhes deram vida desapare-
ceram, ou (razão absurda mas decisiva) porque passaram de moda. E para 
acompanhar a moda geralmente constrói-se ao lado, geralmente com pior 
qualidade, sem ligação com o sítio, mas supostamente com a linguagem dos 
nossos dias...

6 VILHENA, Luís, “ A transformação da paisagem madeirense nos últimos anos”, in Tribuna da Ma-
deira, sexta-feira, 17 de Outubro de 2014, p. 15
7 Nós estamos muito precisados deste exercício de continuidade do próprio território, reinterpretando  e continua mais 
adiante penso que vivemos um momento actual na arquitectura e falamos em termos internacionais, pois a nível nacional 
não conseguimos verificar essa presença, mas há um excesso de pixels, há um excesso de informação e há na realidade, por 
vezes essa pirotecnia formal(...) (“Entrevista com o Paulo David - arquitecto madeirense distinguido pela 
comissão Alvar Aalto”, por A. SOUSA, R. GONÇALVES. N. FERNANDEZ, in Diário de notícias online, 
11 de Fevereiro de 2012, Funchal, consultado a 16 de Fevereiro de 2014 em: http://www.dnoticias.pt/
multimedia/video/307058-entrevista-com-o-paulo-david-–-arquitecto-madeirense-distinguido-pela-
comiss
8 O território madeirense foi, tal como sintetizou com clareza Oliveira Marques o laboratório experimen-
tal do império português na Ásia e na América (...) apesar do seu diminuto tamanho e sua escassa população, o estudo dos 
métodos e das formas de povoamento que os portugueses seguiram nestas ilhas (açores e madeira) têm de merecer o nosso 
maior cuidado MARQUES,A.H. Oliveira, História de Portugal, 5ªedição, Lisboa, Palas editores, 1975, 
Vol. I, 1972, p. 329
9  “vivemos numa espécie de paralisia”, Rui campos Matos em entrevista por F. CARDOSO, in Diário 
de Notícias da Madeira

10 Carta de veneza de 1964
RECORTE 1 
Artigo “A transformação da paisagem madeirense” por Luís Vilhena, in Tribuna da Madeira.
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RECORTE 2 
Artigo " Arquitectos da Madeira em conferência no Porto" por Francisco José Cardoso in Diário de Notícias da Madeira

RECORTE 3 
Artigo "vivemos numa espécie de paralisia" de Rui campos matos entrevistado por Francisco José Cardoso, in Diário de Notícias da Madeira
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RECORTE 4 
Cartaz da conferência As paisagens culturais da Madeira

RECORTE 5 
Cartaz do ciclo de conferências O resto é paisagem.
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RECORTE 7 
Câmara de Lobos, Campanário. Arquivo fotográfico nº 13 (paisagem-6). A foto data possivelmente das décadas de 
40/50, retrata o trabalho do homem na transformação da paisagem do território através da intervenção agrícola. 
Actualmente o território já não possui estas características. (ver figura 8 como comparação)

RECORTE 6 

Recorte do artigo “Arquitectos importantes no ordenamento” por Luís Ventura, in Jornal da Madeira.
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 Assim o paradigma do desenvolvimento do território manteve-se. Nunca 
houve vontade nem consciência para o mudar a tempo.[11] 
 
 A região madeirense apresenta um problema para o futuro: há claramente 
um excesso de infra-estruturas e uma desconfiança generalizada relativamen-
te à necessidade de novos investimentos que envolvam a construção de equi-
pamentos públicos. Em breve, os privados deixarão, também, de ter margem 
para novas encomendas. 
 Segundo Victor Mestre, o boom construtivo, no caso madeirense, terá tido 
início na década de 70, atingindo o auge nos anos 80, princípios dos anos 
90.[12] No entanto, o paradigma do “desenvolvimento” do território mudou 
nos últimos anos, não só por uma questão de consciência colectiva[13] mas, 
também, forçado pela crise económica que se verificou após 2008. A bolha 
imobiliária teve assim o seu fim, parando o florescimento mercantilista de 
imóveis no território. Os apelos feitos anteriormente, não deveriam ser igno-
rados, pois (para bem da verdade) foi através desses mesmos apelos que surgiu 
o tema que neste estudo se fará manifestar. Embora possa ser verdade que 
neste momento vivemos uma espécie de paralisia, esperemos, no entanto, que 
para bem dos nossos territórios, esta fomente um melhor entendimento dos 
mesmos e das nossas paisagens. Esta paralisia, metafórica ou não, possibilitou 
que fossem desenvolvidos na região mecanismos de debate, necessários para 
que possamos efectivamente discutir “para onde vamos”.[14]

 Quando Teresa Andersen afirmou que, quando fazemos um erro e não o cor-
rigimos, fazemos dois erros.[15], tal afirmação deveria ter suscitado algum receio 
e alguma apreensão, mais ainda quando se seguiu de elogios à destruição e 
elogios à “coragem política” necessária para assumir tal necessidade de des-
truição. No entanto, o erro é uma virtude. Um equívoco[16], que abre a opor-
tunidade para a cicatriz e é nessa cicatriz que devemos agora insistir. 

11 Até porque era favorável  a uma política populista de inaugurações de obra nova, sem planos estratégicos que 
tendessem para uma solução de longo prazo.
12 No caso madeirense, o boom construtivo terá tido início na década de 70, atingindo o auge nos anos 80, princípios 
dos anos 90 (26 774 edifícios construídos entre 1971 e 1990). Verifica-se assim que, adicionando os edifícios construí-
dos entre 1991 e 2001, nestes últimos 30 anos, foram construídos um total de 42 971, confirmando uma tendência de 
densificação do território madeirense. Acresce ainda dizer que estes dados se reportam a todas as tipologias, respetivamente 
moradias unifamiliares, edifícios de habitação, e com outro usos. MESTRE, Victor, Arquitectura popular da Madeira, 
Lisboa, Argumentum, 2002, p.295
13 Como se tem vindo a manifestar pela quantidade de colóquios, conferências e iniciativas de debate 
propostas pela delegação regional da Ordem dos Arquitectos com vista a promover a discussão em 
torno da paisagem.
14 Em finais de 2015, novamente a delegação regional da Ordem dos Arquitectos, organizou um 
conjunto de conferências que partia de um pressuposto comum - A Paisagem -  envolvendo, diversas 
especialidades. Intitulava-se, ironicamente, O resto é paisagem. A ironia deste título manifesta-se pela sua 
primeira parte “o resto”, induzindo à ideia populista de que a paisagem é efectivamente “o que está 
para lá de”, e dizemos ironia pois a paisagem é “o tudo” e não apenas “o resto”.
15 ANDERSEN, Teresa, “paisagem cultural - paisagem do quotidiano”, E o resto é paisagem, OASRS 
- delegação da Madeira, 2016, Funchal, (notas do autor)
16 Alusão a Paulo David numa conferência proferida no Funchal em 2014.“A memória e o acidente, 
ou o equívoco e a cicatriz” A propósito de uma apresentação de trabalhos que foram acompanhados 
pelo arquitecto Paulo David e que consistiam em encontrar percursos que procurassem encontrar valor 
na cidade através de referência do livro de Italo Calvino (Cidades Invisíveis). O acidente como um valor de 
património (...) encontrar no próprio acidente um valor, relativamente aos acidentes naturais que obrigaram a reescrever e 
a redesenhar em cima da própria cidade. DAVID, Paulo, “A matéria do tempo: dos fragmentos aos espaços”, 
Madeira, Cidades, Património e reabilitação, OASRS - delegação da Madeira, Funchal, consultada a 3 de 
junho de 2015 em: https://vimeo.com/115476751
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RECORTE 8 
Câmara de Lobos, Campanário. As duas velocidades de circulação presentes na região e os seus impactos no ter-
ritório, a contemplação da Estrada Regional inscrita no território em oposição à percepção descontínua e acelerada 
do território proporcionada pela via-rápida; A segregação das zonas contíguas ao traçado da via-rápida resultando 
em alguns casos em edifícios expropriados e deixados ao abandono; No topo esquerdo da foto, habitações inseridas 
nos lombos. (ver figura 7 como comparação)
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 As catástrofes de Fevereiro de 2010 e Agosto de 2016, representam dois 
marcos negros na história da região. A Madeira possui agora a possibilidade 
de reescrever o território evitando erros os cometidos anteriormente. Aos dois 
momentos catastróficos correspondem igualmente a necessidade de reflexão 
sobre o território, não para conhecer mais, mas para fazer melhor. É neste 
ponto que o presente trabalho pretende contribuir.

Nunca uma geração assistiu a tanta transformação na paisagem como a nossa geração. 
Possivelmente estabilizamos muito uma cultura dos planeamentos, dos planos directores 
municipais, que concentram informações. No entanto, mais do que ordenar a paisagem 
hoje temos a necessidade de produzir rapidamente modelos de gestão da mesma.[17]

 No entanto, assumindo a posição de arquitectos, entendemos que quando 
nos referimos a modelos de gestão de paisagem, mais até do que um plane-
amento, necessitamos de uma sensibilização e de sensatez, sobre o domínio 
e a intervenção na mesma. Esse processo de transformação é, para todos os 
efeitos, a área de intervenção da arquitectura. Procuramos, assim, ir ao en-
contro de leituras múltiplas sobre o território, sobre a paisagem e sobre a 
arquitectura. Procuramos arquitecturas modestas, sensíveis, uma arquitectura 
do comum, que ganha sentido enquanto plataforma onde a vida, no seu quo-
tidiano, pode acontecer. O território tem sido assim lugar de questionamento 
e de reflexão, de constituição individual e colectiva. É no território que deve-
mos procurar por uma dupla-projecção: o lugar no indivíduo e o indivíduo 
no lugar. Como refere Paulo David, parece que com o avanço do tempo perderam-se 
algumas características identitárias da maneira de construir este território.[18]

 É com esta afirmação que encontramos uma questão mais profunda: de 
que forma poderá um território (na sua multidimensionalidade) influenciar a construção do 
arquitecto? Tentando clarificar ou sintetizar a postura, lancemos a pergunta: 
Como habita, interpreta e constrói o homem, o território insular? E mais, como é que esse 
conhecimento permite fomentar a pessoa e o arquitecto?  

 Hoje talvez seja tempo de repensar as origens[19], lendo e sublinhando nes-
tes elementos arquitecturais e nestas arquitecturas os traços mais significativos 
da nossa memória colectiva, resgatando as características da nossa identidade 
cultural. 

E saber já as respostas demonstra, ´segundo Heidegger’ a ‘não essencialidade’ ou a ‘pou-
ca importância’ da questão. O que é ‘digno de questionamento’ por seu lado, é literalmente 
inesgotável. (...) Em suma, só é digno de ser questionado, só é digno de ser investigado, 
o que ainda não tem fórmula, o que ainda não tem solução; e mais: o que nunca terá 
solução. Errar, circular, hesitar em redor do que não tem solução: um método.[20]

17 ANDERSEN, Teresa, “paisagem cultural - paisagem do quotidiano”. E o resto é paisagem, OASRS 
- delegação da Madeira, 2016, Funchal, (notas do autor)
18 Não é somente uma questão de como construir NESTE território, mas de como construir ESTE 
território.
19 Alusão a Paulo David, um projecto é isso, uma carga de memórias, de observações, sobre um determinado lugar, 
é uma experiência de vida (...) um projecto tem de ser um resgate de vivências(...), DAVID, Paulo, “Entrevista com o 
Paulo David - arquitecto madeirense distinguido pela comissão Alvar Aalto”, por SOUSA, Artur. GON-
ÇALVES, Raquel. FERNANDEZ, Nicolau, in Diário de notícias online, 11 de Fevereiro de 2012, Funchal, 
consultado a 16 de Fevereiro de 2014 em: http://www.dnoticias.pt/multimedia/video/307058-entre-
vista-com-o-paulo-david-–-arquitecto-madeirense-distinguido-pela-comiss
20 TAVARES, Gonçalo M, Atlas do corpo e da imaginação : teoria, fragmentos e imagens / Editorial Caminho, 2013, p. 27
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 Numa abordagem desta natureza, torna-se fundamental fazer previamente 
um enquadramento do território, para melhor nos situarmos nas leituras que 
se irão desenvolver. Deste modo, as observações que se seguem têm carácter 
genérico e procuram informar o essencial, possibilitando leituras interdiscipli-
nares. 

(...) um território que muda (...)[1]

 Como refere Álvaro Domingues, a paisagem não é, portanto, estática, como a 
língua ou a história, a paisagem é um poderoso marcador identitário, uma casa comum. E 
não há paisagens para sempre. Elas são o registo de uma sociedade que muda.[2] Apesar 
da acção do homem ao longo de cinco séculos ter alterado a natureza e feito 
surgir uma paisagem humanizada, na Ilha da Madeira ainda hoje predomina 
a vegetação exuberante. 
 Através destas alterações surgiu uma paisagem cultural profundamente 
identificadora deste “lugar do mundo”. Segundo Victor Mestre, foi a partir 
deste contacto directo que se desencadeou um conjunto de relações entre o 
homem e o território, gerando muitos dos valores da sociedade desde então estabelecida 
nestas paragens.[3]

 Após a ocupação das zonas férteis, com o aumento da população e a ne-
cessidade de obter uma maior produção agrícola, deu-se inicio à conquista de 
cotas mais altas, até ao momento ocupadas por densa floresta. Surgem como 
resultado dessa conquista da terra, as plataformas em socalcos (denomina-
dos localmente de poios), em locais cada vez mais ousados, fixando as terras 
de forma a garantir a exploração agrícola. Os socalcos são compostos por 
grandes muros sabiamente construídos, os quais assumem diversas variantes e 
soluções.
 Neste laborioso contacto com a terra, o madeirense teve que “domar” não 
só o território como a água. As levadas representam um dos maiores sinais da 
acção do homem sobre a adversidade deste território. Foi em luta permanente 
que gerações inteiras construíram uma vasta rede de irrigação, serpenteando 
pelas mais abruptas vertentes da ilha. As levadas constituem conjuntamente 
com as veredas, os primeiros trilhos terrestres entre locais de difícil acesso.

 A ilha é muito montanhosa, com profundos vales incrustados entre os picos 
mais altos e falésias na maior extensão da costa, que totaliza cerca de 160 km 
de extensão e segundo Orlando Ribeiro, apesar do relevo contrastante e dos vales 
profusamente incisos, o aspecto geral da ilha, vista do mar, a certa distância, é o de escudo 
achatado, dissecado pela erosão vertical e cujos bordos tivessem sido quebrados pela acção das 
vagas[4]. Raul Brandão na sua aproximação à ilha acrescenta que, o navio segue 
encostado à falésia, que deste lado da ilha não tem fundo, mostrando-nos a Madeira cortada 
por um machado que a abriu de lés a lés, atirando com a outra parte para o fundo do mar. É 

1 Numa primeira leitura deste território tornam-se notórias as suas mudanças drásticas mesmo entre pequenas distâncias 
espacias, este é um território que muda constantemente. Caderno de viagem nº 1, transcrição, p.7
2 DOMINGUES, Álvaro, Neste país já não há montanhas sagradas in Público, entrevistado por L. CANE-
LAS em www.http.//ipsilon.publico.pt/artes/. 07/03/2012 (consultado a 10/11/2015)
3 MESTRE, Victor, Arquitectura popular da Madeira, Lisboa, Argumentum, 2002, p.38
4 NEPOMUCENO, Rui, op. cit. RIBEIRO, Orlando, 2008
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RECORTE 11 
Cais do Funchal, registo fotográfico re-
cente.

RECORTE 10 
Cais do Funchal, registo fotográfi-
co antigo.

RECORTE 9 
Funchal, registo fotográfico antigo, visto do mar, com o Forte do 
Pico visível.

RECORTE 12 
Funchal, Lido, registo fotográfico antigo, com o Cais do Carvão 
em primeiro plano.

RECORTE 13 
Funchal, Lido, foto do estado actual da borda costeira, demonstrando a crescente 
ocupação hoteleira da frente marítima, o conjunto balnear do Lido em segundo 
plano e parte do cais do carvão em primeiro plano.

RECORTE 14 
Machico, registo fotográfico antigo, havia alguma densidade ha-
bitacional no centro, mas as habitações eram predominantemente 
dispersas.

RECORTE 15 
Machico, foto do estado actual da cidade, observa-se uma forte ocupação do vale, 
um predomínio da habitação dispersa pelos montes, e parte do troço da via-rápida 
à esquerda.



RECORTE 16 
Câmara de Lobos, Campanário, registo fotográfico antigo, com uma depen-
dência agrícola em primeiro plano, o trabalho agrícola do território em se-
gundo plano e a cidade de Câmara de Lobos em terceiro plano.

RECORTE 17 
Câmara de Lobos, Campanário, estado actual da expansão urbana, ine-
xistência das dependências agrícolas, e do trabalho agrícola do território; 
forte presença do traçado da via-rápida e densificação da ocupação ha-
bitacional em Câmara de Lobos no terceiro plano.

RECORTE 18 
Caniço, Porto Novo, registo fotográfico antigo, antiga bateria militar em pri-
meiro plano, a estrada regional em segundo e nota-se uma inexistências de 
ocupação nesta localidade

RECORTE 19 
Caniço, Porto Novo, estado actual da zona, degradação da antiga bateria 
militar; forte presença do traçado da via-rápida, começo de uma densifi-
cação habitacional nesta localidade.

RECORTE 20 
Funchal, Santa Rita, registo fotográfico antigo, só são visíveis maioritaria-
mente terrenos agrícolas.

RECORTE 21 
Funchal, Santa Rita, estado actual, forte presença do traçado da via-
-rápida, causando uma alteração da paisagem.
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um bronze severo e trágico, que contrasta com a entrada do Funchal e a outra costa da ilha. 
Vou olhando para as povoações - Jardim do Mar, Paul do Mar, agarradas às muralhas, 
onde só distingo escorrerias de azinhavre. Só o homem! só o homem é que se atreve a cultivar 
socalcos  abertos a fogo na perpendicularidade da falésia! vamos tão perto da terra que ouço 
os galos a cantar[5].

 A Madeira possui uma costa muito agreste, com especial destaque para o 
norte da ilha, e sem portos naturais, bem como um território com o interior 
muito acidentado. Este factor impossibilitou desde o início a construção de 
estradas dignas deste nome, contribuindo para que as comunicações neste ter-
ritório ficassem sempre longe das necessidades. Como afirma Victor Mestre, 
neste território e provavelmente mais do que qualquer outro território continental ou mesmo 
insular, surgiu um factor que condicionou a troca de valores socioculturais e o “desenvolvi-
mento” por contacto constante.[6]

 Desde os tempos mais remotos, o relevo da ilha, bastante acidentado, sem 
planícies litorais ou praias e atravessando por vales profundos, dificultou, a 
abertura de vias de comunicação entre o litoral e o interior, entre o campo e a 
cidade. Assim a construção de estradas tornou-se tarefa difícil, dispendiosa e 
penosa. Era necessário abrí-las à picareta, partir as rochas com malhos e dina-
mitá-las. As estradas eram abertas entre ziguezague entre rochas e precipícios. 
A maior parte delas eram estreitos carreiros, em muitos pontos não permitiam 
quaisquer meios de transporte como também dificultavam a circulação a pé 
e a cavalo. O relevo, bem como a exposição aos ventos predominantes, fazem 
com que na ilha existam diversos micro-climas o que, aliado ao exotismo da 
vegetação, constitui um importante factor de atracção para o turismo, prin-
cipal actividade da região. A precipitação é mais elevada na costa norte do 
que na costa sul. Não existem grandes variações térmicas durante todo o ano 
mantendo-se o clima ameno.

 O madeirense espraiou-se por locais recônditos da ilha, mas tentou vencer 
o isolamento e as enormes distâncias pela construção de múltiplos e serpente-
antes caminhos. No interior, à força de longas caminhadas, tudo se carregou ás costas, ao 
ombro ou numa rede, porque na maioria das vezes não era possível a ajuda de animais(…) 
É esta a saga do homem rural, o ‘vilão’, como é localmente conhecido(…).[7] Assim, toda 
a história construtiva desta ilha deu-se pela interpretação e domínio do ter-
ritório e pelo acto de caminhar. A agricultura foi historicamente o sector do-
minante na economia madeirense, a partir da qual vivia a maior parte de 
população. Apesar do solo vulcânico ser fértil, o relevo montanhoso (que con-
duziu à plantação em socalcos ou poios como são conhecidos regionalmente) 
impede a mecanização.
 Estamos perante um território que muda constantemente e drásticamente, 
que desafia a criatividade e a perseverança do homem que aqui queira habi-
tar.

5 BRANDÃO, Raul, As ilhas desconhecidas, notas e paisagens, Lisboa, Quetzal, p.78
6 MESTRE, Victor, Arquitectura popular da Madeira, Lisboa, Argumentum, 2002, p.42
7 IDEM
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O caminhante serve-se, cheio de confiança, de uma ferramenta aloplástica, modelável, 
com a qual alcança o distante, o que está por vir, aquilo que sob o ritmo que impõem os 
seus próprios passos passa a pertencer-lhe.[1]

 Traçámos no território linhas[2], correspondentes a percursos, seguindo os 
“passos” de Careri e de Lynch (Caixa de ferramentas: Da caminhada como forma de 
conhecimento do mundo). Procurámos por mapas mentais do território para des-
cobrir e entender os elementos que caracterizam a relação entre arquitectura 
e paisagem.[3]

 Escrever sobre uma paisagem conhecida com um guião de itenerário, mes-
mo aproximativo, leva-nos a comportamentos semelhantes ao da limalha de 
ferro sobre uma superfície magnetizada por vários campos interactuantes: 
dentro do grande campo ambíguo do nosso universo de meandrização somos 
sucessivamente atraídos, para os sucessivos atractores que nos foram sendo 
desenhados pela vida e, de repente, transformamos uma objectiva sobrepo-
sição de geometrias de referências a uma paisagem urbana numa galeria de 
memórias.
 Foi com este conhecimento do território que nos predispusemos a tentar 
estudá-lo enquanto palco de problematização e solução. Os percursos foram 
traçados, na sua maioria, de acordo com as antigas estradas regionais (p.40) 
que percorriam a ilha, maioritariamente pelo litoral, ligando os locais e per-
mitindo contemplar o território através dos miradouros, em contraposição ao 
conhecimento espacial e territorial proporcionado ou não, pela actual infra-
estrutura da via-rápida.
 Nesta metodologia de descrição do território, cada linha (que começa 
como uma entidade geométrica abstracta para depois se transformar, adapta-
da, noutra figura de geometria de realidade concreta) intercepta a realidade 
física do espaço do território, a sua topografia, as suas estradas, as suas casas.
No entanto, eram os tempos de viagem que nos interessavam enquanto hi-
pótese de observação do território. A conjugação dos tempos de viagem e de 
paragem pelos miradouros para contemplar o território (antigamente para 
deixar o carro esfriar) traduziam-se num conhecimento mais ou menos preci-
so da estrutura territorial, o qual possibilitava a formação de imagens-mentais 
sobre o território.
 Por isso, nos percursos traçados, prevalece, sempre, a vontade de docu-
mentar e registar uma parte daquela realidade em permanente mudança, 
a qual muitas vezes, nos passa despercebida mesmo quando com ela somos 
confrontados.

1 El caminante se sirve, lleno de confianza, de una heramienta aloplástica, modelable, con la que alcanza lo alejado, lo por-
venir, aquello que bajo al ritmo que imponen sus proprios passos pasa a pertenecerle. SANTA-MARIA, Luís Martinez, el 
arból, el camino, el estanque ante la casa, Colección arquitehesis nº15, Fundación caja arquitectos, s/d, p.83
2 Alusão a Luís Santa-Maria, En ese mismo orden todos los caminos son horizontales porque antes que sistemas de aproxi-
mación que tienen que vencer topografias difíciles, son rutas. Son horizontales imaginarias que afrontan el problema de la distancia 
como algo resoluble, algo que queda superado por una suma de pequeñas relaciones que se van succediendo de pequeños atados. 
SANTA-MARIA, Luís Martínez, El árbol, el camino, el estanque, ante la casa, colección arquíthesis número 15, 
fundación caja arquitectos, s/d, p.84
3 O errar, no sentido da errância - passeio sem destino - essa tentativa de um indivíduo se perder para en-
contrar depois um caminho incomum, essa procura do erro, do não acertar no previsível, é então, a procura 
de uma nova experiência, de um novo perigo, de uma nova fase.

Percursos
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RECORTE 23 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
Câmara de Lobos - Paul do Mar.

“A relação com a frente mar em aglomerados em que essa frente não é pública, resulta em relações 
de enquadramento interessantes. O contacto com o mar e o seu enquadramento revelam um tema.”
(Transcrição do centro do mapa)

RECORTE 24 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
percursos a pé na cidade do Funchal, percursos paralelos e perpendiculares à costa.

“A noção de percurso difere nas regiões. Uma “rua” no Funchal e no Jardim do Mar possuem trata-
mentos, dimensões e usos diferentes. Também os enquadramentos são diferentes, assim como a noção de 
planeamento. O Funchal possui um planeamento mas o mesmo parece inexistente no Jardim do Mar, 
sendo que o que aparenta ordenar o território é uma política de apropriações.”
(Transcrição do centro do mapa)

[Ver: Centro:Funchal I]

RECORTE 25 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
Funchal - Caniço, pela Rua Conde Carvalhal.

“A estrada Conde Carvalhal esconde alguns elementos que são importantes de serem desta-
cados.
-Uma das ruas mais antigas, das principais ‘artérias nobres’ do Funchal.
-Antigamente era o principal acesso ao Caniço e é pontuada por miradouros.
-O percurso evidencia as “casas-mirante”; as “casinhas de prazer”; gestos de apropriação; 
assentamento; interpretação e contemplação”
(Transcrição do centro do mapa)

[Ver: Território: Periferia]

RECORTE 26 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
“atravessar a ilha” Ribeira Brava - São Vicente.

“Parte do percurso é feito pela estrada regional, a outra parte e obrigatoriamente feita pela via-expresso.

(...) São notórias as consequências dos aluviões nestas casas (inseridas em zonas de risco)

Não será possível reprensar e requalificar este modo de vida?”
(Transcrição do centro do mapa)

[Ver: Território: Atravessar a Ilha]

RECORTE 27 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
“atravessar a ilha” Funchal - Faial.

“A mudança drástica proporcionada pelo corte do percurso.

Zona urbana consolidada - Zona periurbana (apropriação) - Campo”
(Transcrição do centro do mapa)

“Predomínio no uso da pedra; estruturas pétreas parecem conformar o território.”
(Transcrição das margens da folha)

[Ver: Território: Atravessar a Ilha]

RECORTE 28 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
“dar a volta à ilha”.

“13horas de viagem com recurso em certas zonas à via-expresso; 18 paragens no total do percurso; 
Diferenças na apropriação em ambos os lados”

(Transcrição do centro do mapa)

[Ver: Território: Volta à Ilha]

RECORTE 29 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
Revisitar o atravessamento “meia-volta à ilha” lado Noroeste/Sudoeste.

No canto inferior esquerdo esta desenhado um corte esquemático das diferenças 
das pendentes em ambas as vertentes da ilha assim como a diferença nos tipos 
de assentamentos.

[Ver: Território: Atravessar a Ilha]

RECORTE 30 
Mapa de viagem do autor, percurso representado: 
Revisitar o atravessamento “meia volta à ilha” lado Nordeste/Sudeste.

[Ver: Território: Atravessar a Ilha]
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RECORTE 22 
Mapa de viagem do autor. Os trajectos representados foram feitos na maioria com recurso ás estradas regionais, apenas em escassas situações é que recorremos à via-
-rápida ou à via-expresso.

| Projecto de Arquitectura II

- Instrucção das leituras
- Escrita-parede
- Cadernos . Notas de viagem
- Fichas de trabalho
- Mapa-painelA forma mais simples de carta geográfica não é a que hoje se nos mostra como a mais natural, isto é, o 

mapa que representa a superfície do solo vista por um observador extraterrestre. A primeira necessidade 
de fixar os lugares na carta está ligada à viagem: é o lembrete da sucessão das etapas, o traçado de um 
percurso...Em suma, a carta geográfica,embora estática, pressupõe uma ideia de narrativa,está concebi-
da em função de um itinerário, é odisseia[1]

1 CALVINO, Italo, “Il viandante nella mappa”, in coleção de areia, São Paulo, Companhia das letras, 2010
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 O percorrer do lugar foi feito de sucessivas aproximações e recuos, à pro-
cura de situações que pudessem ser lidas como despertadores de projecto. As apro-
ximações são fragmentadas e procuram traduzir-se no registo fotografado, 
desenhado e escrito. Um percorrer que foi muitas vezes um vagabundear, à 
procura de algo sem saber muitas vezes aquilo que se procurava em específico. 
Um partir à descoberta. A estruturação destas descobertas é feita de fragmen-
tos, impressões, observações muitas vezes distendidas e contraditórias. E a 
tradução dessa construção torna-se muito complexa no momento de a comu-
nicar. A verdade é que a comunicação, resultado de um percorrer impressivo 
e errante desse lugar, corre sempre o risco de falhar na distância entre aquele 
que viveu esse lugar e aquele que o lê. No fundo, aquilo que se procura fazer 
são duas leituras que tentem fugir a uma certa burocracia do processo. As 
duas surgem do percorrer o território e de sucessivas aproximações e recuos 
mas diferem naquilo que procuram. Se num dos casos há a procura de identi-
ficar um conjunto de elementos de uma forma mais pragmática, quase docu-
mental, noutro procura-se mostrar uma certa atmosfera do lugar, algo impres-
sivo e ténue. São duas leituras que comunicam o território-investigação. Elas 
devem ser lidas como complementares, lançando despertadores de projecto. No en-
tanto, nestas aproximações há momentos que não dão resposta ao problema, 
nem podem ser vistos como elementos para uma condição de projecto em si 
mesmos. Muitos desses momentos são registos de encontros que foram muito 
importantes para (re)conhecer o território. São outras leituras que ajudam a 
criar uma base de compreensão do território que ecoa durante a investigação, 
na procura de estratégias para lhe dar uma nova possibilidade. Seguindo ensi-
namentos de Pallasmaa e de Careri, deu-se início aquilo que seria uma leitura 
do território, através da experiência espacial, através do percurso, através do 
acto de percorrer.[1]

Escrita-Esquema
 No esquema da página seguinte está representado parte do processo de 
procura das fases iniciais, cruzando a construção teórica que ia sendo feita, 
os temas propostos por estas, e os temas encontrados no território. O ponto 
de partida foi a consciência de que existe uma desarrumação do território, 
e a consciência de uma perda da identidade construtiva desta paisagem. No 
esquema, os elementos, aos quais está associado um círculo preenchido, re-
ferem-se aos temas de maior importância neste trabalho. Os elementos inse-
ridos em rectângulos correspondem ao método de procura que se quis fazer, 
e são correspondência directa da construção teórica que em paralelo se ia 
fazendo, e que aparece conjugada com os elementos anteriores, estando des-
tacados por circunferências. Face à multiplicidade dos desafios impostos pela 
terra, a acção do caminhar e de reter imagens das relações de sobrevivência 
do homem, foi-se traduzindo por algumas largas centenas de registos, a par de 
breves notas e desenhos de circunstância, e fundamentalmente, pela alegria 
de um partilhar efectivo com a herança cultural das nossas gentes.

1 Modificando os significados do espaço atravessado, o percurso foi a primeira acção estética que penetrou os territórios do 
caos, construíndo aí uma nova ordem sobre a qual se tem desenvolvido a arquitectura dos objectos situados. O caminhar é 
uma arte que traz em seu seio o menir, a escultura, a arquitectura e a paisagem. A partir dessa simples acção foram desen-
volvidas as mais importantes relações que o homem travou com o território. CARERI, Francesco, Walkscapes: walking 
as an aesthetic: el andar como pratica estetica, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.27 e 28

Instrução das leituras
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	 Na	escrita-parede	propomos	identificar	o	lugar-investigação	a	que	nos	pro-
pomos,	criar	e	estudar,	apontando	através	de	uma	escrita	na	"parede"	a	sua	
complexidade,	hetereogeneidade,	multiplicidade,	as	diversas	linhas,	estratos	e	
forças	que	imanam	das	várias	condições	de	problema	do	lugar-investigação.	A	
escrita-parede	corresponde	por	isso	a	um	conjunto	de	temas,	recortes,	registos	
fotográficos,	 palavras-chave	 que,	 periodicamente,	 foram	 sendo	 substituídos	
ou	reorganizados	e	relacionados	entre	si,	à	medida	que	as	observações	pelo	
território	e	o	estudo	avançava.	As	paredes	constituem	um	registo	temporal	do	
progresso	do	trabalho	e	dos	temas	que	nas	diversas	alturas	estiveram	sobre	
a	mesa,	correspondem	a	um	tipo	de	escrita	que	acompanhou	os	principais	
desenvolvimentos	do	trabalho.
 Na	secção	D	está	representada	uma	das	paredes	das	fases	iniciais	do	tra-
balho.	Este	processo	conjuga:	folhas	A2	soltas	que	são	consequência	directa	
da	construção	teórica	por	forma	de	esquemas;	registos	fotográficos	e	imagens	
postais	antigas;	páginas	de	cadernos	de	viagem	digitalizados	e	pequenas	ano-
tações	 feitas	 directamente	 no	 papel.	 É	 ainda	 possível	 observar	 um	 fio	 que	
interliga	as	diversas	fotos	a	diferentes	temas	do	esquema	superior.	A	vantagem	
deste	processo	 tem	como	propósito	uma	maior	manuseabilidade	dos	diver-
sos	 recursos,	 permitindo	 substituí-los	 a	 qualquer	momento,	 reorganizá-los,	
confrontá-los,	pelo	que	a	linha	vai	acompanhando	esse	processo	de	reorgani-
zação,	encaminhando	para	novos	temas	de	trabalho.
	 À	medida	que	o	trabalho	ia	evoluindo,	foram	sendo	acrescentados	peque-
nas	anotações,	em	papel,	de	temas	a	perseguir	posteriormente.	Encontramos,	
assim,	na	"parede"	um	instrumento	de	trabalho	e	de	registo,	de	confrontação	
dos	diversos	recursos	que	no	decorrer	do	trabalho	fomos	possuindo.
	 No	decorrer	do	trabalho	não	é	referida	a	Escrita-Parede	mas	sim	os	ele-
mentos	e	ligações	resultantes	dessa	escrita	de	forma	a	sintetizar	a	informação.

Escrita-Parede
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	 Este	 trabalho	 é	 feito	 com	notas	de	 viagem	quase	 sem	 retoques.	Apenas	
ajustamos	uma	ou	outra	nota,	procurando	 sempre	não	 tirar	a	 frescura	das	
primeiras	impressões.
	 Os	cadernos	incluem,	igualmente,	notas	de	viagem,	reflexões	sobre	o	terri-
tório	e	intervenções	arquitectónicas	ou	de	carácter	arquitectural.	Nos	cader-
nos	de	viagem	registam-se	desenhos	de	viagem	e	de	alguns	elementos	com	os	
quais	se	pretendeu	mais	tarde	reflectir.	Pontualmente,	encontram-se	nestes	ca-
dernos	de	viagem	algumas	citações	da	construção	teórica	que,	paralelamente,	
foram	sendo	construídas.	
	 As	anotações	de	viagem	foram	sempre	feitas	nas	margens,	a	lápis,	sendo	
por	isso	leituras	e	apontamentos	espontâneos	das	observações.	À	posteriori,	
iam	sendo	construídas	reflexões	sobre	a	viagem	anteriormente	feita,	no	cen-
tro	da	página	e	a	esferográfica,	pelo	que	a	mesma	folha	tem	dois	tempos	de	
leitura	e	de	escrita.	Ao	longo	deste	trabalho	podemos	encontrar	digitalizações	
destes	cadernos	de	viagem,	juntamente	com	algumas	transcrições.

Cadernos . Notas de viagem

RECORTE	35	
Caderno	de	viagem	nº	3,	p.92/93,	24	de	Julho	de	2015
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RECORTE	36	
Ficha	de	trabalho	nº	m-51	(Assentamentos-13)

	 As	fichas	de	trabalho	foram	sendo	executadas	à	medida	que	fomos	encon-
trando	elementos	que	traduzissem	gestos	do	habitar.	À	semelhança	das	notas	
de	viagem,	o	recurso	a	diferentes	cores	na	escrita	das	fichas	de	trabalho	refere-
-se	a	diferentes	tempos	de	leitura	e	escrita	sobre	esses	elementos.		 	 	
	 Fizeram-se	no	decorrer	do	trabalho	187	fichas-de-trabalho,	e	recolheu-se	
sob	a	forma	de	um	arquivo	fotográfico	cerca	de	80	fotografias	antigas	e	postais	
de	época	para	servirem	de	base	de	comparação	e	recordação.
	 As	fichas	de	trabalho	estão	organizadas	de	acordo	com	a	ordem	em	que	fo-
ram	sendo	feitas,	e	estão	classificadas	de	duas	formas:	primeiro,	um	conjunto	
de	uma	letra,	neste	caso	o	"M"	–	de	Madeira	–	e	um	caractér	numérico	que	
corresponde	à	ordem	em	que	a	ficha	foi	feita;	numa	fase	posterior	as	fichas	
foram	agrupadas	de	acordo	com	gestos	denunciadores	do	habitar.		Com	estes	
novos	agrupamentos	alguns	elementos	tiveram	que	ser	recolocados	entre	as	
fichas,	pelo	que	estas	possam	ter	em	algum	momento	algumas	rasuras,	corres-
pondentes	a	estas	substituições.
	 As	fichas	de	trabalho	mais	pertinentes	foram,	igualmente,	digitalizadas	e	
inseridas	em	alguns	momentos	do	trabalho,	e	pretendem	constituir	um	registo	
para	trabalhos	futuros.

Fichas de trabalho
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 Mapa-painel	corresponde	a	um	registo	que	oscila	entre	a	síntese	e	a	con-
tradição	mas	permite	manter	uma	leitura	fresca	sobre	as	informações	que	os	
elementos	fornecem;	de	modo	a	não	perder	o	"movimento	do	corpo"	na	des-
crição	da	viagem.	Para	o	encontro	de	tais	percursos	traçámos,	sob	informação	
cartográfica,	possibilidades	de	trajectos	que	numa	primeira	fase	atentassem	a	
um	(re)conhecimento	generalizado	do	território.[1]	Nos	Mapas-Painel,	cons-
truímos	novas	memórias	sobre	as	viagens	e	vivências	pessoais,	questionando	
novamente	a	capacidade	da	imagem	fotográfica	como	dispositivo	mnemónico	
capaz	de	nos	fazer	reconstruir	eventos	passados	no	presente.
	 No	entanto,	o	território	não	está	sujeito	a	nenhum	modelo	estrutural	ou	
generativo,	ou	seja	é	mapa	e	não	decalque.	Se o mapa se opõe ao decalque, é porque 

está completamente voltado para uma experimentação directa sobre o real. O mapa não 

reproduz um inconsciente fechado sobre si mesmo, constrói-o. (...) É aberto, conectável em 

todas as suas dimensões, desmontável, invertível, susceptível de receber modificações constan-

temente. O mapa pode rasgar-se, ser virado do avesso, adaptar-se a montagens de qualquer 

natureza, ser posto em estaleiro, por um indivíduo, um grupo, uma formação social.[2]

Viagens
	 As	diversas	 viagens	à	 ilha	da	Madeira	dividem-se	 cronologicamente	em	
três	momentos:	o	primeiro	momento	(o	mês	de	Março	de	2014	e	os	meses	de	
Fevereiro/Março	de	2015)	consistiu	numa	recolha	de	carácter	informal,	com	
o	intuito	de	informar	o	conhecimento	generalizado	do	território.	Este	primei-
ro	momento	compreendeu,	também,	um	conjunto	de	recolhas	arquivísticas,	
maioritariamente,	de	 imagens	postais	 e	de	 literatura	 referente	a	aproxima-
ções	à	ilha,	bem	como	descrições	antigas.	Ainda	relativamente	a	este	primeiro	
momento,	ou	a	esta	primeira	aproximação	ao	território,	procurámos	efectu-
ar	percursos	informais,	percursos	do	quotidiano	e	percursos	da	memória.	As	
deslocações	eram,	quando	possível,	feitas	maioritariamente	a	pé,	procurando	
sempre o corpo como o locus	da	percepção.	Quando	a	extensão	do	percurso	
não	o	permitia,	recorremos	ao	uso	do	automóvel.[3] Neste primeiro momento, 
recolheram-se	cerca	de	600	registos	fotográficos,	um	conjunto	de	desenhos	de	
leitura	do	território,	e	um	conjunto	de	postais	e	descrições	datadas.
	 O	segundo	momento	das	viagens	foi	mais	curto	(entre	os	meses	de	Julho/
Agosto	de	2015)	mas,	também,	mais	objectivo.	Para	tal	escolhemos	à	priori	
percursos	pelo	território	que	em	viagem	se	traduziram	em	mapas	de	viagem	
com	as	devidas	alterações	e	 imprevistos.	Estes	percursos	pretendiam:	 infor-
mar	sobre	as	mudanças	do	território	e	da	construção	da	paisagem;	encontrar	

1	 Alusão	a	Francesco	Careri	(...)A representação do percurso é resolvida por meio de imagens e de textos gráficos 
que testemunham a experiência da representação (...) Já em Long, o caminhar é uma acção que incide sobre o solo. É um 
ato que desenha uma figura sobre o terreno e que, por isso, pode ser transladado sobre uma representação cartográfica (...) 
Long utiliza a cartografia como base sobre a qual projectar os próprios itinerários, e a escolha do território sobre o qual 
caminhar está relacionado com a figura pré-escolhida.	CARERI,	Francesco,	Walkscapes : o caminhar como prática 
estética,	Gustavo	Gili,	2014,	p.133
2	 DELEUZE,	Gilles;	GUATTARI,	Félix,	Mil Planaltos – Capitalismo e Esquizofrenia 2,	Lisboa,	Assírio	&	
Alvim,	2007,	p.30	a	32
3	 Alusão	a	Juhani	Pallasmaa,	(...) my assumptions of  the role of  the body as the locus of  perception, thought and 
consciousness, and the significance of  the senses in articulating, storing and processing sensory responses and thoughts, have 
been stregthened and confirmed (...) the significance of  the tactile sense of  our experience and understanding of  the world... 
(...) The role of  peripheral and unfocused vision in our lived experience of  the world as well as in our experience of  interior-
ity in the spaces we inhabit, has also evoked my interest. The very essence of  the lived experience is moulded by hapticity 
and pheripheral infocused vision.	PALLASMAA,	Juhani,	The eyes of  the skin : architecture and the senses,	Chichester	
,John	Wiley	&	Sons,	2005,	p.10

Mapa-Painel
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igualmente	 os	 dispositivos	 formais	 e	 os	 gestos	 que	 construíam	a	 paisagem;	
encontrar	eventuais	situações	despertadoras	de	projecto.	Neste	segundo	mo-
mento,	continuamos	a	recolha	arquivística	com	base	em	imagens	postais	an-
tigas	e	descrições	de	aproximações	à	 ilha	e	dos	modos	de	vida;	recolhemos	
cerca	de	3500	registos	fotográficos,	desenhos	de	viagem	com	incidência	nos	
percursos	ou	nos	“objectos”	encontrados.
	 O	terceiro	momento	destas	viagens	(Dezembro	de	2015	e	Janeiro	de	2016)	
pretendia,	 com	 o	 distanciamento	 temporal	 relativo	 ao	 segundo	momento,	
potenciar	a	reflexão	e	a	revisita	de	alguns	dos	elementos	encontrados	ante-
riormente,	aos	quais	atribuímos	mais	importância.	Neste	momento,	as	reco-
lhas	não	ultrapassaram	os	300	registos	fotográficos.

O registo fotográfico
	 Neste	estudo	o	registo	fotográfico	possui	um	papel	fundamental	como	uma	
reflexão	culta	sobre	o	território,	sobre	a	arquitectura.	Interessou-nos	o	modo	
como	o	registo	fotográfico	(culto)	propõe	uma	reflexão	que	se	pode	transfor-
mar	num	estímulo	para	pensar	a	arquitectura	nos	seus	objectivos	mais	gerais,	
e	assim	interrogar	os	seus	fenómenos	mais	basilares.	Os	gestos	de	um	tornar 

habitável. É	nesta	altura	que	a	opção	pelo	preto-e-branco	da	fotografia	alcança	
toda	a	sua	pertinência,	pois	é	assim	permitido	o	distanciamento	afectivo	rela-
tivamente	ao	natural	da	natureza,	transformando-a	em	matéria	artificial,	um	
dado	possível	para	aumentar	a	intenção	arquitectónica.
 Esta	realidade	 física	explica-se	objectivamente	através	dos	nossos	 instru-
mentos	de	conhecimento	do	mundo,	e	regista-se,	também,	através	de	proces-
sos	descritivos,	cartográficos,	fotográficos,	com	a	objectividade	e	consistência	
capaz	de	tornar	esse	registo	o	substituto	da	realidade.
	 Os	critérios	de	fotografias	de	campo	não	obedeceram	a	princípios	formais	
definidos.	Não	houve	 respeito	por	parâmetros	 conceptuais	de	qualquer	 es-
pécie,	nem	a	escolha	de	situações	de	luminosidade	pré-definidas	e	procura-
das	deliberadamente.	Há,	 sim,	uma	tentativa	de	percorrer	 todos	os	 lugares	
construídos,	pois	estes	são	aqueles	que	mais	“escondem”.	
	 As	 fotografias	descrevem	 fragmentos	mínimos	de	um	 território.	As	 ima-
gens	ambicionam,	a	um	certo	documentalismo,	mas	não	podem	deixar	de	
recorrer	a	um	olhar	próprio,	preso	à	identidade	de	quem	o	regista.

Notas para a leitura dos Mapas-Painel
	 Os	Mapas-Painel	estão	organizado	de	maneira	a	que	na	secção	[A],	o	lei-
tor	possa	ter	uma	leitura	geral	do	que	foi	esse	conjunto	de	viagens,	uma	possí-
vel	síntese	das	descobertas	e	das	inquietações.	Por	sua	vez,	as	secções	opostas,	
[B]	e	[E],	procuram	informar	sobre	o	começo	e	o	fim	do	percurso.	Um	co-
meço	caracterizado	pelos	mapas	e	notas	de	viagem,	e	o	"fim"	caracterizado	
pelas	fichas	de	trabalho	que	atentavam	à	reunião	e	confrontação	dos	temas	
encontrados.	As	secções	estão	numeradas	pela	ordem	pelas	quais	deve	ser	lido	
o	Mapa-Painel	e	pela	ordem	como	deve	ser	novamente	dobrado.



Arquitectura	como	paisagem	:	Território

-Aproximação	ao	lugar-investigação
Da leitura-viagem
-Território
Território:
 Volta à Ilha
 Atravessar a Ilha
-Protagonismo	na	periferia
 Periferia
-Alterações	e	resistências
Centro:
 Funchal I
 Funchal II
 Funchal III
-Aproximações	formais

[Com Lynch e a imagem da cidade; Careri e a deriva; Cullen e a paisagem 

urbana, Pallasmaa e o corpo no espaço]
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 O	trabalho	foi	sendo	construindo	entre	uma	ontologia	do	presente,	no	lugar 

onde se registam terras por vir e	a	evocação	de	autores	para	a	construção	de	um	
pensamento,	de	uma	postura	a	partir	da	qual	 iremos	olhar	para	o	que	nos	
rodeia,	o	trabalho	foi-se	fazendo	nestes	dois	campos	complementares,	que	se	
cruzam	em	vários	pontos	e	esboçam	uma	procura	de	respostas	ao	problema	
apontado,	entre	a	realidade	que	se	vê,	procurando	tirar	lições	da	mesma	e	os	
autores	que	ajudaram	a	ler	essa	realidade	e	a	(re)construí-la	continuamente,	
com	avanços	e	recuos.	

	 As	paisagens	são	feitas	de	várias	coisas	–	enquanto	sistemas	complexos	de	
acumulação	ao	longo	do	tempo	das	marcas	da	vida,	elas	são,	em	cada	mo-
mento,	a	realidade	física	que	desse	processo	resultou.	
	 A	paisagem	da	 ilha	da	Madeira	é	profundamente	marcada	pela	relação	
da	obra	do	homem	com	o	território,	uma	realidade	instável	e	transitória,	in-
consciente	em	termos	da	persistência	dos	diversos	sinais,	uns	efémeros,	outros	
perpetuados,	por	vezes	por	 razões	completamente	casuais.	Paisagem,	nesta	
acepção,	significa	processo	contínuo	de	inscrição	e	registo	da	vida;	vida	en-
tendida	num	sentido	colectivo	e	transversal,	geradora	dos	nossos	espaços,	dos	
nossos	gestos,	das	consequências	físicas	das	nossas	vontades(Caixa de ferramen-

tas: Da invenção da paisagem à significação do território).
	 Nesse	sentido,	a	paisagem,	enquanto	invenção	do	homem,	é	um	conceito	
central	na	geografia,	onde	as	paisagens	contêm	uma	forte	componente	antro-
pológica,	uma	capacidade	mnemónica	que	revela	as	diversas	marcas	deixa-
das	por	sucessivas	transformações.	(ver:	Da leitura-viagem)	A	paisagem	é,	assim,	
património	cultural,	elemento	imprescindível	da	identidade	de	um	povo.	No	
entanto,	 todas	as	mudanças	bruscas	 e	aceleradas	praticadas	num	 território	
põem	em	causa	a	identidade	dos	lugares.	
	 Como	afirma	Leonel	Fadigas,	a	paisagem	é	uma	unidade	geográfica	pois	
esta, representa um território e a sua dimensão física[1], sendo ao mesmo tempo, o re-
sultado de um processo histórico e cultural num quadro geográfico impreciso.[2]	Dentro	da	
mesma	linha	de	pensamento,	Liliana	Neto	afirma	que,	a paisagem evolui confor-

me as necessidades da comunidade, refletindo a sua organização, a sua economia e os seus 
valores. Exprime a singularidade de cada lugar, denuncia a sua evolução natural e cultural e, 

apesar de estar em constante mudança, ela é específica de cada lugar. O território mede-se em 
metros quadrados ou hectares, enquanto que a paisagem se mede em obra, uma obra colectiva 

de uma comunidade.[3]

	 As	memórias	 partilhadas	 definem	 os	 valores	 de	 uma	 comunidade,	 bem	
como	a	educação	e	a	tradição.	O	modo	como	nos	vemos	no	contexto	de	uma	
paisagem	e	como	reagimos	à	natureza,	seja	esta	domesticada	ou	selvagem,	de-
fine	quem	somos.	Por	outro	lado,	como	refere	Álvaro	Domingues,	é melhor não 

cultivar tantas ansiedades face à paisagem e ao que nela muda. Se a paisagem é um registo 

de transformação da sociedade será normal que se a sociedade mudar, mude com ela a paisa-

1	 FADIGAS,	Leonel,	Fundamentos ambientais do ordenamento do território e da paisagem,	 Lisboa,	Edições	
sílabo,	2006,	p.127
2	 IDEM
3	 NETO,	Liliana,	“O	Património	Construído	na	Paisagem	Madeirense”		in	ILHARQ nº6,	2006,	p.21

Aproximação ao lugar-investigação
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gem[4]	(...)	Como nas pessoas, as identidades não se adquirem de uma vez para sempre e não 

se poderá também viver entre a esquizofrenia do excesso de identidade, o inteminável carpin 

do mau luto pela perda,[5] (...) Perceba-se o que muda no país para depois se descodificar o 
retrato sem crispações e ansiedades desmedidas.[6]

	 Seguindo	a	mesma	linha	de	pensamento	anterior,	Luís	Santiago	Baptista	
refere	que,	o conceito de paisagem está hoje em plena transformação, reequacionando nes-
se processo os seus fundamentos e objectivos. De facto [a	paisagem] já não pode remeter 
como antes para uma imagem idílica da natureza ou para uma representação visual de uma 

realidade estável. Pelo contrário, são os fenómenos estruturantes da modernização, manifes-

tando-se inexoravelmente no território, que enquadram o entendimento actual da paisagem, 

englobando num mesmo plano as suas dimensões naturais, rurais e urbanas. Já não é a 

pura expressão de uma natureza primordial ou de um modo de vida campestre, a paisagem 

torna-se essencialmente um reflexo directo do funcionamento das sociedades contemporâneas, 
assumindo-se como o resultado da contínua acção humana sobre o território. Por natureza, 

a actividade projectiva do arquitecto exige não uma contemplação passiva desses fenóme-
nos, mas um papel activo na definição da paisagem contemporânea. Por isso, a paisagem é 
disciplinarmente cada vez mais apropriada como um conceito operativo que não só procura 

perceber mas principalmente actuar sobre a nossa realidade em mutação acelerada. Podemos 

afirmar que passámos da ideia de paisagem como imagem estética de uma determinada rea-

lidade física para um conceito de paisagem como instrumento de percepção e actuação sobre 

o território.[7]

	 Tal	como	na	Madeira,	poucos	terão	sido	os	lugares	na	Terra,	onde	o	esfor-
ço	do	homem	terá	sido	tão	intenso	devido	à	adversidade	do	território,	além	
do	natural	 efeito	 psicológico	 da	 insularidade.	Estes	 factores	 são	 ao	mesmo	
tempo	desencorajantes	e	motivadores	de	um	diálogo	entre	o	modo	de	agir	do	
homem	e	o	território.[8](ver:	Da leitura viagem)
	 De	 acordo	 com	 Jorge	Vieira	Natividade,	 a paisagem da Madeira resulta da 

epopeia do trabalho, a glorificação do esforço humano. Tão presente está por toda a parte a 
influência do homem, o fruto magnífico da sua labuta heróica, o rude afago das suas mãos 
calosas e ásperas, que a pasiagem, por assim dizer, se embebeu dessa presença e se humani-

zou.[9]

 Mais	 do	 que	 pela	 monumentalidade,	 o	 património	 arquitectónico	
madeirense	caracteriza-se	pelo	conjunto	de	pequenos	elementos	construídos,	
detentores	de	características	únicas	e	específicas.	O	espaço	é	contínuo,	não	

4	 DOMINGUES,	Álvaro,	“paisagem	e	identidade:	à	beira	de	um	ataque	de	nervos”,	duas linhas,	Lis-
boa,	2009,	p.30
5	 IDEM,	p.56
6	 IDEM
7	 BAPTISTA,	Luís	Santiago,	“Paisagens	sintéticas:	RCR	Archtiects	e	Paulo	David”	in	ARQ./A nº50, 
Lisboa,	2007,	p.10
8	 Neste	âmbito,	Távora	defende	que	a expressão “organizar espaço” (...) tem um sentido diferente daquele que 
poderia ter, por exemplo, a expressão “ocupar espaço” . Vemos na palavra “organizar” um desejo, uma manifestação de 
vontade, um sentido, que a palavra “ocupar” não possui e daí que usemos a expressão “organização do espaço” pressupondo 
sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente e artista por natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo 
homem tende sempre para, caminha sempre no sentido de, tem como fim, a criação da harmonia do espaço, considerando que 
harmonia é a palavra que traduz exactamente equilíbrio, jogo exacto de conscieência e de sensibilidade, integração hierarqui-
zada e correcta de factores TÁVORA,	Fernando,	Da organização do espaço,	Porto,	Faup	publicações,	1996,	p.14
9	 NETO,	Lliliana,	op.	citando	Jorge	Vieira	Natividade,	“O	Património	Construído	na	Paisagem	Ma-
deirense”	in	ILHARQ nº6,	2006,	p.25
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RECORTE	37	
Registo	 dos	 percursos	 pelo	 território	 sobre	 levantamento	 topográfico	DROTA.	Os	 percursos	 em	proximidade	 à	
linha	de	costa	são	percursos	por	estradas	regionais	ou	vias-expresso,	já	a	linha	mais	negra	corresponde	à	via-rápida	
implementada	na	cota	500.
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pode	ser	organizado	com	uma	visão	parcial,	não	aceita	limitações	na	sua	or-
ganização.	Assim,	parece	poder	 reduzir-se	o	 espaço	organizado	a	uma	ca-
racterística	fundamental:	a	sua	continuidade[10]. A	paisagem	da	orla	costeira	
madeirense	é	um	exemplo	desta	continuidade.	(ver:	Da leitura viagem; secção F e 

G)

	 O	território	madeirense	é,	assim,	lido,	memorizado	e	mapeado	no	seu	de-
vir,	e	na	ausência	de	pontos	de	referência	estáveis,	desenvolvemos	a	capacida-
de	de	construir	o	nosso	próprio	mapa	a	cada	instante,	a	sua	geografia	está	em	
contínua	mutação,	deforma-se	no	tempo	com	base	na	deslocação	do	observa-
dor	e	na	perpétua	transformação	do	território.	(RECORTE	37)

	 Fernando	Távora	explica	que,	tudo tem importância na organização do espaço — 
as formas em si, a relação entre elas, o espaço que as limita (...) mas, as formas que ele [o 
homem] cria, os espaços que ele organiza não são criados ou organizados em regime de li-

berdade total, mas antes profundamente condicionados por uma soma infinita de factores(...) 
Difícil de apontar e de referir em cada forma que o homem cria, até porque as formas arti-

ficiais ou de criação humana(...) Contam como factores condicionantes de cada nova forma 
criada, pois acontece que o espaço organizado pelo homem é condicionado na sua organização 

mas, uma vez organizado, passa a ser condicionante de novas organizações.[11]	Assim	o	
vínculo	do	homem	com	os	lugares,	e	por	meio	de	lugares	com	os	espaços,	tem	
como	meta	o	habitar.	A	relação	entre	o	homem	e	o	território	não	é	outra	coisa	
senão	o	habitar	pensado.
 
	 A	profunda	relação	entre	a	intervenção	humana	e	o	território,	na	Madeira,	
dá	origem	à	singularidade	e	beleza	da	sua	paisagem,	conjugando	elementos	
naturais	e	construídos.	Tal	permite	individualizar	diferentes	apropriações	do	
território.	Surge	assim	uma	arquitectura	onde	a	complexa	geografia	potencia	
a	lírica	dos	percursos;	uma	arquitectura	onde	a	presença	do	mar	impõe	(um)a	
direcção	do	olhar;	uma	arquitectura	onde	se	diluem	os	limites	entre	o	natural	
e	o	artificial;	uma	arquitectura	onde	o	tempo	e	não	o	espaço	establece	o	modo	
de	perceber	as	acções	dos	homens	e	os	seus	vínculos	com	a	natureza	(ver:	Da 

leitura viagem: secção B e H).	No	entanto,	como	afirma	Luís	Santiago	Baptista, A 

nossa relação com o lugar pluralizou-se e expandiu-se. E isto mais do que uma ameaça é um 

enorme desafio. Um desafio que envolve um outro mapeamento do território que habitamos ou 
no qual transitamos.[12]

	 Necessitamos,	assim,	de	uma	outra	cartografia	que	capture	a	nossa	expe-
riência	múltipla	do	território,	um	reflexo	da	nossa	cultura.	Um	lugar-inves-
tigação	que	 se	 constitua	 simultaneamente,	 com	relações	de	permanência	 e	
efemeridade;	com	conexões	de	proximidade	e	distância;	com	vínculos	locais	
e	globais;	com	construções	rurais	e	ficcionais;	com	estruturações	físicas	e	vir-
tuais	e	com	associações	visíveis	e	invisíveis.	No	limite,	os	lugares,	mais	do	que	

10	 Alusão	a	Christian	Norberg-Schulz,	Os princípios ordenadores são em geral de dois tipos: topológicos e geomé-
tricos. A ordem topológica consiste na proximidade, similaridade (dissimilaridade) e continuidade dos elementos. NOR-
BERG-SCHULZ,	Christian,	“A	obra	do	homem	e	a	paisagem”	in	Arquitectura : Revista de Arte e Construção 
. - Nº 102	(Mar.-Abr.	1968),	p.53
11	 TÁVORA,	Fernando,	Da organização do espaço,	Porto,	Faup	publicações,	1996,	p.22
12	 BAPTISTA,	Luís	Santiago,	“escassez	de	lugar”,	Dédalo #9 place:less,	Porto,	2013,	p.17
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unidades	identitárias	autónomas,	são	estruturas	diferenciais	da	relação	com	o	
mundo,	cuja	identidade	só	poderá	por	isso	ser	dinâmica	e	mutável.
	 À	pergunta	"porquê a escolha destes elementos e não outros?",	torna-se	necessário	
responder	de	uma	outra	maneira.	A	resposta	acolhe	uma	preferência,	deven-
do-se	deixar	claro	que	a	escolha	dos	elementos	não	foram	feitas	numa	lógica	
aleatória,	mas	por	meio	de	uma	acção	de	experimentação[13],	de	um	caminhar	
na	procura	de	situações,	acontecimentos,	fragmentos,	estratos.	A	escolha	dos	
elementos	é	 inerente	ao	processo	do	 lugar-investigação.	Não	é	nem	ponto-
-assente	nem	ponto-prévio,	é	consequência	dessa	acção	de	experimentação	
na	procura	da	identificação	daquilo	que	são	as	características	do	habitar.	É	
durante	a	própria	escrita-viagem,	o	registar	desse	devir-lugar,	que	a	justifica-
ção	da	pertinência	da	escolha	dos	mesmos	elementos	se	tornará	explícita.

Como definimos, expressamos e preservamos então as nossas memórias do contexto ter-
ritorial, como as transformamos e como as transmitimos? E	tentando	sintetizar	ou	
clarificar	a	inquietação,	em que consiste então, questionar o território?

	 Consiste	em	investigar,	pesquisar,	anotar,	observar,	recolher	e	sistematizar	
informações,	documentar,	analisar,	registar,	guardar	memórias	e,	no	caso	des-
te	estudo,	sobretudo	através	da	fotografia.[14]	Consiste	também	em	colocar-se	
em	campo,	caminhar	(ver	Caixa de ferramentas: Da caminhada como forma de conhe-

cimento do mundo),	experimentar,	interagir,	sentir,	caracterizar	um	território	e	o	
seu	povoamento,	permitindo-nos,	mais	do	que	ampliar	o	conhecimento	sobre	
essa	realidade,	conferir-lhe	a	dimensão	de	paisagem.

13	 Alusão	a	Francesco	Careri,	A raiz indo-europeia da palavra “experiência” é per, que foi interpretada como “ten-
tar”, “pôr a prova”, “ arriscar”, conotações que perduram na palavra “perigo”. As mais antigas conotações de per como 
prova aparecem nos termos Latinos relativos à experiência: experior, experimentum, CARERI,	Francesco,	Walkscapes: 
o caminhar como prática estética,	Gustavo	Gili,	2014,	p.46
14	 Analogia	a	Jean-Paul	Sartre,	an image is an act and not a thing SARTRE,	Jean-Paul,	L’imaginaire : psy-
chologie, phénoménologique de l’imagination,	presses	universitaires	de	France,	Paris,	1936,	p.162
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A 
Descrição à mão levantada do cais da Ponta de Sol.

B 
Desenhos interpretativos da estrutura e da sua relação com  o 
local.

C Desenhos interpretativos da estrutura pétrea do Cais da Ponta de Sol e da sua relação com o local. B 
Desenhos de análise e decomposição da estrutura balnear da Doca do Cavacas.

A 
Descrição à mão levantada de uma análise á estrutura balnear da Doca do Cavacas.

A
Desenho de análise da estrutura balnear do Porto Moniz.

B 
Desenho de análise de um conjunto de poços de rega inseridos numa linha de festo na proximidade do Cabo Girão.

A 
Desenho de análise da estrutura balnear da Barreirinha.
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B 
Desenho sobre guardanapo, mapa-mental acerca dos percursos a serem efectuados.

A 
Desenho sobre guardanapo, planeamento improvisado do primeiro atravessamento da ilha.

A 
Desenhos de análise de estruturas maioritariamente em linha de costa ou em situação de pendente, onde se procurou entender como foi interpretada a 
situação existente e como foi feita a inserção do objecto arquitectónico nessa envolvente.

A 
Reunião de elementos em linha de costa, onde se procura entender as formas de interpretar e "tocar" no território.

Da leitura-viagem
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 Como já referimos, nas primeiras viagens instaurou-se um vagabundear 
pelo território[1], procurando as raízes da relação entre o percurso e a ar-
quitectura. A ambiguidade dos resultados iniciais não ofereceu matéria de 
análise concreta, no entanto, serviram para delimitar o que de facto se queria 
posteriormente vir a analisar.
 A relação entre o percurso e a arquitectura é uma realidade de dupla face 
que acrescenta em subjectividade o que resulta do facto de que, ao nos de-
bruçarmos sobre uma paisagem, nos debruçamos sobre a comunidade que a 
gerou, sobre o seu retrato: um retrato colectivo e inconstante, sempre transitó-
rio, dinâmico, mas preciso e rigoroso na capacidade de captar valores, vícios, 
características fundamentais das comunidades, cuja vida regista.

 Segundo Pallasmaa, a arquitectura adoptou a estratégia psicológica da publicidade e 
da persuação instantânea; os edifícios tornaram-se em imagens-produto separadas da pro-
fundidade existencial e da sinceridade.[2] Pallasmaa acrescenta que, em particular, a 
cidade contemporânea é crescentemente a cidade do olho, separado do corpo pelo movimento 
motorizado rápido.[3] Parecia-nos portanto que a aparente perda de identidade 
territorial a que se referia Paulo David (nota 17, p.31), poderia estar directa-
mente relacionada com uma imagem-mental do território algo turva ou até 
mesmo inexistente. (ver: Centro: Funchal I; secção C; figura A)

 Os pensamentos de Kevin Lynch sobre a imagem da cidade, vieram a 
revelar-se extremamente úteis para o entendimento da construção de uma 
imagem do território. (ver: Caixa de ferramentas: processos de compreensão do lugar) 
Através deste questionamento ao território interessou-nos igualmente enten-
der se a introdução da infra-estrutura da via-rápida (o movimento rápido mo-
torizado a que se referia Pallasmaa) alterou a identidade e a organização dos 
lugares; e entender se disseminou as construções nas cotas superiores. (ver: 
Território: volta à ilha; secção B; figura A). Se tal se verificasse teríamos encontrado 
potenciais campos de acção, circunstâncias operativas.

 Segundo o Elucidário Madeirense, até 1901, havia apenas nove quilóme-
tros de estrada em condições dignas de circulação. Assim após establecida a 
primeira rede de caminho foi preciso satisfazer a ligação por terra entre a cos-
ta Norte e Sul. Surgiram assim três caminhos possíveis, sendo o primeiro entre 
a Riberia Brava e São Vicente, passando entre as vertentes através do Sítio 
da Encumeada. Outro dos caminhos ligava o Funchal e o Faial atravessando 
o Poiso, e o terceiro foi assente entre Machico e Porto da Cruz, coincidindo 

1 Alusão a Francesco Careri, Nesse sentido, realiza-se uma excursão às raízes da relação entre o percurso e a ar-
quitetura, e por isso entre errância e menir, numa época em que a arquitetura ainda não existia como construção física do es-
paço, mas que existia – dentro do percurso – como construção simbólica do território. CARERI, Francesco, Walkscapes 
: o caminhar como prática estética, Gustavo Gili, 2014, p.31. Da atividade de caminhar através da paisagem para 
inspecionar o rebanho deriva um primeiro mapeamento do espaço, bem como a atribuição de valores simbólicos e estéticos do 
território que levará ao nascimento da arquitetura da paisagem. IDEM, p.36
2 (...)Instead of  an existentially grounded plastic and spatial experience, architecture has adopted the psychological 
strategy of  advertising ans instant persuasion; buildings have turned into image products detached from existential depth 
ans sincerity. PALLASMAA, Juhani, The eyes of  the skin : architecture and the senses, Chichester : John Wiley & 
Sons, 2005, p.30
3 (...) In particular, the contemporary city is increasingly the city of  the eye, detached from the body by rapid motorized 
movement(...), PALLASMAA, Juhani, The eyes of  the skin : architecture and the senses, Chichester : John Wiley 
& Sons, 2005, p.20

Território



[60] arquitectura como paisagem:território_volta à ilha

RECORTE 38
Câmara de Lobos, Quinta Grande. O “corte” da via-rápida no território afeta os terrenos contíguos a esta, modifi-
cando as relações espaciais.
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com o caminho inicial de ligação entre os povoados. Essencialmente o “dar a 
volta à ilha” só foi possibilitado em 1955 com a conclusão de estradas, túneis 
e pontes pelo litoral, os caminhos foram-se ramificando, sinuosos, estreitos, ín-
gremes, cortando as arribas, à medida que as populações se foram fixando.[4]

 Torna-se evidente nesta volta à ilha que, neste território, tal como em ou-
tros, o homem sempre compartilhou o labor com as formas culturais que foi 
desenvolvendo como resposta aos condicionamentos naturais: deu assim, se-
quência às condições de subsistência que essa terra lhe proporcionou, com as 
inúmeras variáveis do território que lhe servia de cenário. (ver: Território: volta 
à ilha)
 É no encantamento perante a terra e os seus fenómenos naturais, cruzados 
sempre pelo modo como as marcas do homem mais ou menos presentes, os 
acompanharam, que se deu origem a esta paisagem. É como se encontrásse-
mos aqueles movimentos iniciais naquelas primeiras transformações respostas 
a necessidades práticas e espirituais, as quais estão na origem da arquitectura. 
A natureza já se havia apropriado do espaço, o homem teve que aprender a 
adaptar-se a ela. As estradas regionais são um dos exemplos desta adaptação, 
deste domínio. (ver: Território: volta à ilha; secção C; figura A e B) As características 
formais destas estruturas são dadas pela topografia, não sendo procuradas 
geometrias regulares em luta contra a natureza. 

 Este território tem vindo, ao longo dos tempos, a sofrer alterações por par-
te do homem, fazendo surgir uma paisagem humanizada. Uma construção 
de paisagem fortemente ligada à própria condição física da ilha, no sentido 
em que o homem tem vindo a adaptar os seus conhecimentos construtivos 
por toda a parte, devido às divergências existentes neste próprio território. A 
própria topografia assim o exigiu.
 Para que fosse possível a exploração agrícola referida anteriormente foi 
necessária a construção de muros de pedra para tornar os terrenos estáveis 
e propícios ao cultivo. Estes socalcos, construídos a partir de paredões em 
alvenaria de pedra, erguem-se nos mais ousados sítios, fixando as terras e 
permitindo a exploração agrícola nestes solos difíceis. 
 O homem tem-se apropriado do território de modo a adaptá-lo consoan-
te as suas necessidades (que evoluíram ao longo dos tempos), intervindo no 
território de um modo cada vez mais transformador (ver: Território: volta à ilha; 
secção E). No entanto as suas necessidades também evoluíram, tendo como 
consequência, já nos nossos dias, intervenções de grande impacto paisagístico. 
(RECORTE 38) 

 Estes encontros entre a obra construída e a natureza representam talvez 

4 O povoamento disperso, a acidentada topografia e o atraso em que a Madeira, estava mergulhada 
devido, fundamentalmente, à política discricionária seguida pelo governo de Salazar em relação às 
gentes do Arquipélago da Madeira, provocada, em particular, pela revolta de 1931 que ponha em causa 
o regime político, tornaram estas obras (redes de estradas e infra-estruturas básicas, nomeadamente de 
água canalizada, electricidade e saneamento básico) de uma importância fundamental para o desenvol-
vimento económico e social da região, potenciado pela adesão de Portugal à C.E.E.(1986) que viria a 
trazer novo alento à economia do país e permitiria, através de ajudas comunitárias, o investimento em 
infra-estruturas.
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RECORTE 39 
Ficha de trabalho nº m-56 (Domínios-7). Dois registos do domínio do território através do trabalho agrícola. Estes 
exemplos podem ser equiparados aos socalcos do Douro (Porto) ou ao conjunto de Machu Pichu (Peru), pela leitu-
ra e interpretação do suporte físico.
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a maior exigência que um arquitecto pode colocar ao seu trabalho, ou seja, 
a capacidade de o inserir no caudal de uma longa história de pequenas e 
grandes transformações (acompanhadas de adversidades e aprendizagem) re-
sultantes do modo como a terra acolheu ou resistiu à construção do habitar 
do homem, com todos os prazeres e com todas as dificuldades que lhe são 
inerentes. 
 Verificamos, assim, a presença de um saber construir, pois só assim foi 
possível cultivar nas encostas íngremes da ilha, contribuindo para a caracteri-
zação da paisagem deste território; uma paisagem que se caracteriza por este 
grande esforço do homem sobre a natureza, dominando-a e adaptando-a às 
suas necessidades. Deste modo, a paisagem não é a imagem do território, mas 
sim o próprio território com tudo aquilo que o compõe, caracteriza e distin-
gue.[5]

 Assistimos desde este ponto de vista à transformação da matéria em ma-
terial, entendendo este último como sendo a matéria já dotada de sentido 
(qualquer que seja) precedente de um conjunto disciplinar próprio que a con-
figura e a dispõe a que seja convertida em matéria formal de projecto. Nesta 
perspectiva, apropriamo-nos destas formas encontradas no território, e enten-
dêmo-las como representativas de gestos do habitar (ver: Território: volta à ilha; 
secção H, figura B).
 Existe contudo, uma matéria primordial, sendo de alguma maneira, a ma-
téria essencial da arquitectura, aquilo de que esta se ocupa. É a matéria que, 
no decorrer da sedimentação histórica da nossa disciplina, reconhecemos 
como própria do nosso operar, inclusive quando esta se apresenta sobre for-
mas, intenções e sentidos diversificados. Esta matéria pode ser definida como 
a transformação e a forma do território, em função do habitar do homem.
(RECORTE 39) 

Ó doce e espontânea terra,
Quantas vezes te têm os senis dedos dos lascivos filósofos atormentado e tacteado, tem o 
malicioso polegar da ciência penetrado a tua beleza.
Quantas vezes te têm religiões tomado sobre os teus descarnados joelhos apertando-te e 
açoitando-te para que concebas deuses.
(mas fiel à incomparável cama da morte o teu rítmico amante tu respondes-lhes apenas 
com a primavera).[6]

 As palavras de ee cumimngs traduzem um gesto que é facilmente verificável, 
nestas estruturas, a acção de tocar, no suporte físico (ver: Território: volta à ilha; 
secção H, figura B). Usar a construção para exercer controlo é transformar (ver 
Caixa de ferramentas: transformar), assim, construir é, de alguma maneira, pro-

5 Alusão a Manuel Tainha, A paisagem, interpreto-a eu (aqui e sempre) não como pura imagem, como mundo de 
contemplação, mas, pelo contrário, como espaço percorrível, origem e produto da actividade sensível, subjectiva, prática 
do homem: actividade sobre a qual ele constrói a momentalidade da sua obra. TAINHA, Manuel, A arquitectura em 
questão: reflexões de um prático, Lisboa, AE FAUTL, 1994, p.138
6 Poema de ee cumimngs
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RECORTE 40 
Ficha de trabalho nº m-35 (Assentamentos-6). Quatro registos de assentamentos espalhados entre a vertente Sul e 
Norte da ilha. Os casos registam um saber construtivo exímio relativamente ao assentamento do objecto arquitec-
tónico.
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duzir lugares como objectos[7], regular a nossa estadia entre as coisas. Neste 
sentido, a tarefa da arquitectura não se limita somente a construir, mas sim 
conjuga o projectar e o construir focados para um habitar. Não conseguimos 
separar a ideia de construir da sua finalidade, mas sim que a construção do 
habitar é sempre uma proposta para o homem que vive sobre a terra.

 Podemos considerar a experiência dos nossos espaços como uma expe-
riência tripartida. Deste modo, podemos estabelecer igualmente três níveis 
dimensionais de intervenção: o geográfico sobre o território; o topográfico 
sobre a envolvente; a relação entre o sítio e o objecto. 
 A estruturação formal da envolvente no território madeirense caracteriza-
-se por uma particular ambiguidade, pois por um lado, participa plenamen-
te da característica da arquitectura enquanto matéria de desenho, por ou-
tro lado, mantém firme a sua relação com o lugar, como sítio e como solo. 
(RECORTE 40) No entanto, a problemática do objecto arquitectónico pa-
rece surgir, independentemente do sítio, desenvolve-se e dissemina-se sobre 
suporte territorial, incrustando-se neste e transformando-o por acumulação, 
repetição e sobreposição, estabelecendo, com ele, uma relação que contribui 
também para a definição do carácter de lugar (ver: Território: volta à ilha; secção 
G, figura A e B).

 Demos a “volta à ilha” e atravessámo-la; descobrimos não “uma” ilha, mas 
diversas ilhas: uma ilha ocupada de forma sensível e serena, embora repleta 
de espaços vagos; uma ilha dispersa, embrenhada na natureza que se adapta 
à envolvente como se dela fizesse parte; uma ilha perceptível por enquadra-
mentos pontuais potenciados pelos miradouros. Estas diferentes “ilhas” cor-
respondem às diferentes formas de ver, observar e questionar o território, que 
constatamos no decorrer deste trabalho. 

 Há ainda a relação da cidade com o espaço rural que lhe é imediatamen-
te próximo; uma relação de ocultação, “civilizações” fechadas sobre si pró-
prias, sobre a terra, os trabalhos agrícolas, gestos repetidos, sofridos, pobres, 
alicerçados numa actividade da qual dependia uma subsistência precária. A 
imagem das aldeias parecia ser a metáfora de um mundo de miséria que se 
queria deixar, o qual, verdadeiramente, já estava em abandono progressivo, 
em muitos casos decadente: casas reconstruídas sobre espaços mínimos; casas 
abandonadas, ruínas, ao redor uma periferia de construções novas, muitas 
delas fechadas, desabitadas (ver: Território: atravessar a ilha; secção D, figura A).

 A arquitectura de tradição – popular ou vernacular – é como em muitos 
outros sítios, expressão na paisagem, sendo aqui, fortemente marcada por 
uma economia agrária. Estas arquitecturas apesar de possuirem caracterísi-
ticas diferentes, consoante o sítio onde estão implantadas, têm como "base" 
comum a harmonização entre a intervenção e o suporte, um enraizamento na 

7 O conceito de habitar encontra-se directamente relacionado com a própria existência do Homem, 
sendo essa a intenção da arquitectura, criar as condições para que o Homem habite, dando-lhe signifi-
cado e vida. Norberg-Schulz cria assim o conceito de dimensão existencial. Este conceito compreende 
as relações básicas entre o Homem e o seu meio envolvente.
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pré-existência (ver: Território: atravessar a ilha; secção H).

 Para operarmos numa situação geográfica especifica convém, em primei-
ro lugar, tentar uma leitura desta “nova” matéria formal, ou seja, convém 
abordar o problema da nomenclatura e da descrição formal da paisagem e 
dos seus elementos: classificando as estruturas encontradas; implantando uma 
cartografia de valores formais do território enquanto suporte geográfico e 
enquanto intervenção; definindo e fundamentando os critérios formais.

 Ao mesmo tempo que nos tentámos aproximar dos lugares que registámos, 
fomos construindo uma arquitectura que se afasta do fotografado.
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_Iniciamos a viagem de observação ao território no Funchal. 
A forma como a sociedade organiza o espaço territorial é, em 
grande parte consequência do sistema de transportes. Assim o 
percurso entre o Funchal e Machico foi feito maioritariamen-
te perto da costa, pelas estradas regionais, no entanto tivemos  
ainda que recorrer a alguns túneis e a algumas secções da via-
-expresso pelo que a percepção que temos do território tende a 
ser fragmentada. Em algumas localidades torna-se evidente o 
impacto das infraestruturas de transporte. 
_A primeira observação é de que a nossa experiência do ter-
ritório nesta secção da viagem tende a ser um aglomerado de 
fragmentos.
_A segunda observação mais evidente é a relação entre o terri-
tório e as habitações, que coexistem sem se prejudicarem mu-
tuamente.
_Começa a ser notório a individualização das implantações ha-
bitacionais fora das cidades, a dispersão das casas e a sua inte-
rioridade.

A 
Mapa de viagem, percurso representado: “dar a volta à ilha”.
“13horas de viagem com recurso em certas zonas à via-expresso; 18 paragens no total do percurso; Diferenças na apropriação em ambos os lados”, Transcrição, centro do mapa

A 
Arquivo fotográfico nº 7.
"Desabamento da estrada, a partir deste dia este percurso nunca mais foi 
possível."

B 
Arquivo fotográfico nº 14.
"Estrada regional S.Vicente - Seixal"

A 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.32

C Caderno de viagem nº 2, p.79 e 80

B 
Caderno de viagem nº 2, p.34 e 35

C 
Percurso pela via-rápida entre Funchal-Machico, casas implantadas nos lombos.

D 
Estrada dos Maroços, impacto do traçado da via-rápida nas localidades por onde esta passa.

D 
Casas implantadas nos lombos.

E Caderno de viagem nº 4, p.21, desenho de implanta-
ções agrícolas no Norte da ilha.

F 
Arquivo fotográfico. Forte de São João Baptista. Um elemento sen-
sivelmente inserido na encosta e que acompanha a topografia.

G 
Ribeira do Véu da Noiva. Casas adossadas a afloramentos ro-
chosos, com muros de pedra em contacto com o suporte pétreo.

H 
Antiga estrada regional para o Seixal, 
escavada no suporte pétreo.

Ficha de trabalho nº m-59, alguns exemplos de domínios encontrados em arquivo fotográfico referentes a este percurso.

B 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.35
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Estrada regional 101, São Vicente. Antiga estrada regional que ligava São Vicente ao Porto Moniz. C 
Arquivo fotográfico nº 6, abertura da Estrada Regional para o Curral das Freiras observável em baixo na foto. A estrada foi aberta com o auxílio de 
explosivos mas maioritariamente aberta à picareta. A vontade do homem em estabelecer contactos, levou-o a dominar fortemente o território, no 
entanto parece não ter havido qualquer resistência a esta alteração, a intervenção parece fazer parte do território

B 
Aglomerado de casas inseridas num afloramento rochoso, as casas foram inseridas sensivelmente neste afloramento, interpretando a topografia e dando continuidade 
à mesma através dos elementos construídos

A 
Arquivo fotográfico nº 12, postal antigo da zona do Campanário, 
onde ainda era possível observar a paisagem humanizada através 
do cultivo dos campos.

B 
Caderno de viagem nº 1, desenho, p.40,  um conjunto de poios agrí-
colas na Calheta. O homem procurou interpretar a topografia desta 
zona para então adaptar os poios à mesma

B 
Ficha de trabalho nº m-67

A 
Baía de Câmara de Lobos, conjunto de casas inseridas na encosta do afloramento rochoso, existe igualmen-
te um percurso pela frente das casas que liga a baía ao conjunto das Salinas

A 
Caderno de viagem nº 3, nota, p.32

Território: Volta à Ilha

_Observamos um gesto típico do habitar desta ilha, o dominar 
do território; observamos uma predominância no tratamento 
da paisagem humanizada, na redefinição da paisagem através 
dos poios, das escadas de pedra esculpidas no suporte pétreo; a 
audácia do homem em estabelecer a sua vertical e a sua hori-
zontal necessárias ao seu habitar. 
_A necessidade de percurso no lado norte da ilha, face à topo-
grafia acentuada fez com que os percursos ali existentes fossem 
escavados no suporte físico; o território constitui assim matéria 
escultórica e de projecto; os assentamentos agrícolas são tam-
bém interpretações da topografia, correspondendo a um domí-
nio da mesma, por parte do engenho do homem.
_Os assentamentos habitacionais são frequentemente feitos 
nas lombas (ou lombos), redefinindo a linha de festo através da 
intervenção arquitectónica, fazendo assim paisagem através do 
objecto arquitectónico.
_ Dos sinais criados pela natureza ou pelo homem encontra-
mos conjuntos formais que evidentemente podem ser delimi-
tados, permitindo reconhecer a presença de gestos do habitar.
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_O primeiro atravessamento da ilha foi efectuado pelo Poiso, su-
bindo a encosta. O segundo atravessamento foi feito pela Ribeira 
Brava, pelo interior da ribeira, "cortando" a ilha.
_As casas em algumas destas localidades apresentam-se como 
uma geometrização da topografia. As casas nas cotas altas re-
definem as linhas de festo das montanhas através da sua forma, 
a arquitectura reescreve assim a paisagem. As casas inserem-se 
predominantemente com um carácter individual, onde apenas 
raramente surgem aglomerados de casas associados a uma rua; 
As casas possuem ainda um carácter individual por se voltarem 
sobre si mesmas, evitando o espaço público e ligando a casa à 
vida de campo e ao domínio agrícola.
_Os miradouros ao longo do percurso servem para criar um dis-
tanciamento ao território e permitem criticá-lo.

A 
Mapa de viagem, percurso representado: “atravessar a ilha”.
"A mudança drástica proporcionada pelo corte do percurso” (Transcrição do centro do mapa)

A 
Caderno de viagem nº 3, desenho, começo da subida em direcção ao Monte

B 
Caderno de viagem nº 2, p.94 e 95

A 
Zona do Monte, As casas dispersas nas cotas altas constituem uma redefinição da linha 
da topografia

A 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.18

B 
Caderno de viagem nº 2, p.92 e 93

C 
Subida em direcção ao Monte. As habitações cobrem quase totalmente o território

B 
Praia do Faial. Dependência agrícola escavada na rocha. Muros de pedra sobre suporte pétreo redefinindo a plataforma horizontal

B 
Ficha de trabalho nº m-92
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Território: Atravessar a Ilha

_ Nos diferentes atravessamentos da ilha constataram-se diferen-
ças nas apropriações do território, na sua transformação e na sua 
ocupação.
_Observamos a ocupação por parte de estruturas habitacionais, 
das margens das ribeiras, zonas consideradas de elevado risco, ou 
em zonas altas propensas a deslizamento de terras. As habitações 
nas cotas altas, normalmente em zonas de risco de deslizamento 
de terras apresentam uma tipologia por rever.
_As casas escavadas à rocha tornaram-se frequentes ao longo 
do percurso, alguns destes elementos eram apenas dependências 
agrícolas, havendo também a presença de furnas.
_Os aglomerados populacionais diferem em ambos os lados da 
ilha, no Norte é predominantemente concentrado enquanto que 
no lado Sul da ilha as habitações tendem a estar dispersas sobre 
o território.
_Constatou-se a geometrização do território através da ocupa-
ção agrícola e do domínio do suporte pétreo para esse fim.

Estrada Regional 104, fotomontagem, atravessamento da ilha no sentido S/N.

A 
Mapa de viagem, percurso representado: “2º atravessamento da ilha - Ribeira Brava - S.Vicente”.
“Notórias as consequências dos aluviões nestas casas (inseridas em zonas de elevado risco)” (Transcrição do centro do mapa)

B 
Mapa de viagem, percurso representado: “meia-volta à ilha”, o corte esquemático no canto inferior es-
querdo demonstra as diferenças das pendentes entre o lado Sul (esquerda) e o lado Norte (direita) da ilha, 
e a adaptação da dispersão habitacional em ambas as situações.

C 
Caderno de viagem nº 2, p.110 e 111

A 
Caderno de viagem nº 3, nota, p.45

B 
Caderno de viagem nº 2, desenho, p.67, Desenho de 
uma dependência agrícola escavada à rocha

C 
Caderno de viagem nº 2, desenho, p.69, Poios, geometri-
zação do território agrícola

D 
Campanário, Câmara de Lobos. Casas em situação de pendente e em situação de risco

E 
Serra d'Àgua, habitações dispersas B 

Ficha de trabalho m-53

A 
Caderno de viagem nº 2, p.101
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 Ao evitarmos a utilização da via-rápida para as deslocações constatamos 
três factores: primeiro, o percurso, lento e pontuado por miradores que cons-
tituíam um importante meio de contemplação e consequentemente de análise 
do território e da dispersão urbana (ver: Periferia; secção E; figura B); o segundo 
prende-se com a existência de uma certa amnésia urbana, causada pela intro-
dução da via-rápida, gerando um aumento de espaços vagos (resultantes mui-
tas vezes das expropriações feitas para a construção da mesma) que poderiam 
no entanto vir a possuir um papel fundamental na regeneração destas zonas; 
o terceiro refere-se ao encontro de valores formais e morfológicos nestas zonas 
de aparente vazio ou dispersão urbana, o encontro de qualidade na falta de 
lugar.[1] (ver: Periferia; secção G e H)
	 Como	afirma	Victor	Mestre,	deste fenómeno terá surgido algo novo que, no nosso 
entender, não se enquadra na arquitectura popular tradicional por – principalmente – repre-
sentar uma aparente rejeição da tradição em todos os domínios, respectivamente nos materiais, 
na escala, na tipologia, nas proporções e nos métodos construtivos. Os proprietários destas 
casas pertencem a uma "nova cultura popular" com forte raiz urbana, industrial e televisiva, 
do mesmo modo que quem as pensa e executa não está na linha de aprendizagem dos mes-
tres construtores. Antes são, na sua maioria, pessoas com formação técnica, obtida através 
das escolas industriais, e detentores de cursos médios de formação, que desenham, mas não 
constroem com as 'próprias mãos'.[2] Os novos edifícios não se relacionam com os 
anteriores que eram construções ligadas às unidades de produção, aos cami-
nhos, às levadas; surgem antes como volumes soltos, com implantações muito 
duras, massacrando o território e impondo-se na paisagem.
 Acresce que a escassez de terrenos disponíveis e acessíveis para a cons-
trução teve como consequência o surgimento de aglomerados pendurados 
em veredas ou em penhascos, sem condições de salubridade adequada, com 
penosos acessos de pé posto, que relembra a vida do homem que antigamente 
tudo carregava às costas.
 Os algomerados expontâneos e a proliferação de novas casas dispersas, 
com especial incidência na zona sul da ilha, ultrapassaram qualquer forma de 
planeamento ou simples regra urbanística. Como resultado temos o território 
polvilhado de construções incaracterísticas. 

 Tendo presente a realidade madeirense quando nos referimos ao fenóme-
no da industrialização, reportamo-nos ao turismo como o grande motor do 
"desenvolvimento" moderno. A cidade do Funchal é o grande pólo de atrac-
ção para quem procura emprego, mas a sua macrocefalia não permite o aces-
so	generalizado	à	habitação,	pelo	que	todos	os	dias	se	verificam	fortíssimos	
movimentos	pendulares	demográficos.	Trabalha-se	no	Funchal	e	na	zona	de	
forte implantação hoteleira, ou seja, na frente marítima e em outros locais 
dependentes das visitas dos turistas, regressando à noite, às casas herdadas 
de família ou às casas de construção erudita, na grande maioria, na periferia. 
Estas	 formam	a	área	de	expansão	descontrolada	da	 ilha	da	Madeira	e	um	

1	 Alusão	a	Edward	Relph,		onde	este	identifica	o	lugar	como	incompleto	se,	enquanto	espaço	vazio	
parametrizado,	não	se	complementar	ou	concluir	com	actividade	humana.	O	fundamental	é	identificar	
sem concessões o objecto de estudo que é o próprio lugar, RELPH, Edward. “As Bases Fenomenológicas 
da	Geografia”	in	Geografia, n.4,1979, p.34
2	 MESTRE,	Jorge,	Arquitectura popular da Madeira, Argumentum, Lisboa, 2002, p.286

Protagonismo na periferia
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RECORTE 41 
Funchal,	São	Roque.	Um	saber	 construir	na	 continuidade	de	um	 saber	herdado	de	 fazer,	 casas-mirante,	 a	 casa	
adapta-se	à	topografia,	reescrevendo-a,	no	topo	da	casa,	frenquentemente	associado	à	entrada	e	à	garagem,	existe	
um	mirador,	ou	um	balcão	(uma	estrutura	de	contemplação),	que	redefinem	a	relação	da	casa	com	o	território.
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pouco em todos os novos aglomerados (ver: Território: Periferia; secção C, figura 
I e Periferia; secção A).
 A presente recessão, a crise energética, a consciência ecológica não são o 
toque	afinado	da	sociedade	de	consumo:	estamos	destinados	a	consumir,	cada	
vez	mais	“objectos”	e	informações,	ainda	que	de	outro	modo.	É	esta	uma	das	
manifestações da sociedade contemporânea: não o para além do consumo, 
mas a sua apoteóse, a sua extensão à esfera privada, à imagem e ao devir do 
ego chamado a conhecer o destino da obsolescência acelerada, da mobilida-
de, da desestabilização. O desenvolvimento da sociedade de consumo fez do 
comércio imobiliário um sector decisivo das dinâmicas urbanas.
 
 Os vazios urbanos são fenómenos comuns a qualquer cidade, e podem ser 
considerados como um dos seus principais elementos morfológicos[3], estru-
turais, ou ainda como uma categoria de análise da cidade, apresentando-se 
como uma das formas essenciais para entendê-la face à sua nova condição 
urbana	e	à	sua	complexidade	(Ver:	Território: Periferia; secção D; figura E).
 A periferia pode ser entendida como um limite, no entanto, a noção de 
limite encerra uma ambiguidade que pode chegar até à contradição. Por "li-
mite" entende-se o ponto último da existência ou o grau máximo de um ser 
que, no movimento para se expandir, alcança o termo da sua capacidade de 
autorrealização.	Utiliza-se	igualmente	"limite"	para	designar	aquilo	que,	do	
exterior, impõe uma delimitação, colocando um obstáculo à existência com-
pleta ou ao desenvolvimento de um ser. Porém as periferias são locais onde se 
pode	redefinir	o	território	através	da	acção	arquitectónica;	dar	continuidade	
à paisagem, aproveitando estas áreas para crescer de forma mais ordenada, 
arejada e sustentável.
 
	 Foi	na	periferia	que	verificamos	igualmente	um	valor	formal	importante, 
uma tipologia que não é vernacular e também não surge por mão de arqui-
tecto, por outro lado é erudita, surge do saber comum, da leitura do território  
(ver: Território: Periferia; secção G e H).	Segundo	Victor	Mestre	estas, arquitecturas 
aparentemente espontâneas têm as suas raízes na própria fundação da tradição de uma co-
munidade, nos seus costumes, na acção desta sobre a terra de onde tira o seu sustento. Surgem, 
desenvolvem-se e aperfeiçoam-se a partir de uma economia rural e revelam, na arte da cons-
trução, o engenho dos homens em criar tecnologias de tratamento e utilização dos materiais 
disponíveis, quase sempre recolhidos nos próprios locais, e na sua compatibilização com a 

3	 Alusão	a	Ignasi	de	Solá-Morales,	“são lugares aparentemente esquecidos em que parece predominar a memória do 
passado sobre o presente. São lugares obsoletos em que apenas certos valores residuais parecem manter-se apesar da completa 
desafectação da actividade da cidade(...) são, definitivamente, lugares externos, estranhos, fora dos circuitos habituais, das 
estruturas produtivas. De um ponto de vista económico, (são) áreas industriais, caminhos de ferro, portos, áreas residenciais 
inseguras (que) se converteram em áreas das quais se pode dizer que a cidade já não mora ali." proposta	da	definição	
de	vazios	urbanos,	por	Ignasi	de		Solá-Morales,	“territórios”	aquando	da	trienal	internacional	de	ar-
quitectura de Lisboa. 
Na	génese	da	posição	de	Solá-Morales	está	o	termo	francês,	terrain vague, que está igualmente relaciona-
do	com	Francesco	Careri.	É	uma	extensão	de	terreno	edificável,	expectante	e	potencialmente	aprovei-
tável (terrain) cuja  falta de uso remete para uma promessa (das possibilidades ali presentes) que carrega 
uma	conotação	de	“liberdade”	porque	é	“indeterminado	e	impreciso”	e	que	remete	ainda	para	a	ideia	
de	inconstância,	oscilação	e	mutabilidade.	São	espaços	que	no	entanto,	aguardam	pacientemente	por	
uma	(re)qualificação,	embora	não	deixem	de	potenciar	uma	liberdade	alternativa	à	cidade	normalizada	
e	previsível.	Ignasi	de	Solá-Morales	revelava	que	os	territórios	devolutos,	abandonados	ou	expectantes		
da cidade contemporânea não eram meras ausências urbanas, mas territórios estruturados quer por 
memórias físicas e narrativas, quer por práticas sociais alternativas e marginais.
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RECORTE 42
Câmara	de	Lobos,	Sítio	da	Caldeira.	Um	saber	construir	na	continuidade	de	um	saber	herdado	de	fazer,	onde	a	casa	
adapta-se	à	topografia,	reescrevendo-a.	Alguns	dos	elementos	da	foto	(embora	com	volumetria	excessiva)	redefinem	
a face da montanha, outros por oposição, escavam enormes vazios para então implantar a casa. A interpretação do 
sítio à procura de respostas torna-se crucial.
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criação de espaços, ambientes e escalas harmoniosas, pretendidos ou tão-somente resultantes 
de um processo espontâneo repetitivo (...) a noção de espaço, utilidade, conforto, esquilíbrio 
volumétrico é visão e obra de pessoas dotadas de talento inato, de capacidades que lhes con-
ferem a qualidade de mestres de ofícios.(...) Surgem, assim, soluções testadas e aceites por 
sucessivas gerações que dão continuidade a esta herança comum, com que se identificam.[4]

	 No	entanto	ao	contrário	da	arquitectura	vernacular	de	que	nos	fala	Victor	
Mestre,	 este	 saber	 comum	não	 foi	 alvo	 de	 aperfeiçoamentos,	 e	 parece-nos	
urgente tal trabalho. 
 O erudito destas arquitecturas anónimas não quer dizer simples ou pouco 
complexo; erudito quer dizer original e diferenciado, algo que está na base 
ou na origem, que é da "terra", do homem. A sua originalidade era transcen-
dental	ao	seu	autor,	permanecia	além	dele,	durou	o	suficiente	para	se	tornar	
anónima.
 Todavia as adaptações e reformulações dos modelos vernaculares, ao 
longo do tempo, terão dado origem a uma identidade muito própria, sendo 
também possível que tenham surgido dessas reformulações, novos modelos, 
expontâneos, provenientes de novas necessidades, de novos equilíbrios econó-
micos,	como	são	o	caso	destes	modelos	que	aqui	verificamos.	(RECORTE	41	
e	42)	É	necessário	alertar	para	o	facto	de	que	a	arquitectura	erudita	–	como	
sucede	aliás	com	os	tipos	urbanos	–	tem	igualmente	um	processo	de	evolução	
e transformação de modelos, desenvolvendo-se no entanto a um ritmo mais 
lento que no contexto da cidade; pelo que uma análise sistemática do tema 
encontrará sempre tipos de casas em desaparecimento, ou já "extintos", ou 
outros em vias de formação e de consolidação. 
 Dessa experiência resultou a adaptação da casa às necessidades dos mo-
radores.	Sempre	que	se	alteraram	as	necessidades	adaptou-se	a	casa.	Toda	
essa ciência da construção existe e perdura sem estar escrita, pois sempre 
passou	de	pais	para	filhos.	Os	homens	 construíram	as	próprias	 casas,	 com	
os materiais que a experiência recomendava e a maneira de construir vinha 
de um conhecimento comum, pois pertencia à cultura. Em "Arquitectura como 
paisagem: Desenho",	é	abordada	a	configuração	destas	construções,	atentando	
a uma caracterização deste modelo com o intuito de promover um melhor 
entendimento	da	 sua	origem	e	das	 transformações	que	o	 configuram	 (Ver:	
Princípio (d)e desenho: construções disseminadas p.120).

 Da acção conjunta ou individual de portugueses e estrangeiros, grandes e  
pequenos construtores, pedreiros e carpinteiros, curiosos e particulares, resul-
tou toda uma variedade de construções. Das de maiores dimensões e de mais 
erudito desenho às mais pequenas casas de auto-construção popular, num 
sem número de exemplares que de um extremo ao outro nos chegaram qua-
se	de	autoria	anónima,	é	possível	detectar	cruzamentos,	influências	mútuas,	
características comuns. Ora, ainda que algum parentesco possa ligar as cons-
truções de diferentes zonas, será preciso aprofundar a investigação regional 
para chegar a conclusões mais seguras. Por um lado, ao tentar perceber o que 
une, na mesma região, casas ligadas a diferentes níveis económico-sociais, não 

4	 MESTRE,	Jorge,	Arquitectura popular da Madeira, Argumentum, Lisboa, 2002, p.33
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RECORTE 43 
Câmara de Lobos, Campanário. Habitações implantadas nas lombas, um saber construir na continuidade de um 
saber	herdado	de	fazer,	a	casa	adapta-se	à	topografia,	reescrevendo-a.	Alguns	dos	elementos	da	foto	(embora	com	
volumetria	excessiva)	redefinem	a	linha	de	festo.
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se pode deixar de analisar também o que as separa. E o que as une não são 
apenas aspectos expressivos nem o que as separa necessariamente os aspectos 
tipológicos.

 Verificamos	assim	a	presença	de	um	saber	construir	onde	se	constrói,	ape-
sar da ausência de conhecimentos e possibilidades económicas, técnicas ou 
materiais. A consequência desta conscrição na arquitectura resulta numa ri-
queza criativa inesperada, em que a necessidade de resolver um programa 
a partir das limitações conduz a soluções que talvez só com o pensamento 
nunca	teriam	sido	alcançadas.	Surgiu	assim	uma	forma	de	fazer	arquitectura,	
consciente dos modelos à sua volta, que nasce das alterações às necessidades 
do homem e que é construída como fazendo parte de um lugar, aceite por 
"todos". (RECORTE 43)
 Como já vimos anteriormente, o povoamento madeirense é tendencial-
mente disperso, e tem na arquitectura vernacular, com as suas tipologias liga-
das à exploração agrícola, os aspectos que conferem equilíbrio à sua paisagem 
humanizada. 
 A sociedade contemporânea com os seus novos ideais, circunstâncias eco-
nómicas e necessidades, juntamente com o regresso dos imigrantes está na 
génese	destes	novos	modelos	construtivos,	encontrando-se	a	edificação	de	no-
vos modelos de casas, desligados da terra e da actividade rural.
 No	entanto,	não	se	pode	ignorar	a	constante	permeabilidade	de	influências	
entre	a	casa	vernacular	edificada	em	meio	rural	e	a	construção	erudita,	menos	
aperfeiçoada e de programa mais complexo do mesmo meio. Os fenómenos 
de	difusão	cultural,	transportando	modelos	e	experiências	entre	Norte	e	Sul,	
centro e periferia, interior e litoral, desde cedo possivelmente actuaram como 
processos de transformação formal (Caixa de ferramentas: Transformar).

	 Vimo-nos	 (quase	 que)	 obrigados,	 a	 antecipar	 aqui	 afirmações	 que	 seria	
melhor terem sido deixadas para a conclusão. Fizemo-lo assim porque na 
realidade serviram-nos de ponto de arranque para demonstrar que é difícil 
uma simples transposição de escala das conclusões, inclusive operativas, que 
o estudo do território nos oferece; o problema da paisagem, não implica só-
mente uma problemática mais ampla, mas, também, uma problemática mais 
diversa. 
 
	 É	de	sublinhar	aqui	a	importância	destas	ligações,	entre	arquitecturas	eru-
ditas e populares, sem prejuízo de uma investigação mais ampla neste sector, 
que permita establecer outras relações entre estas arquitecturas. Se	a	organiza-
ção do espaço de Fernando Távora tem como alicerces opções dependentes da 
circunstância, haverá que contar com ela sem a marginalizar no sentido de 
interpretar	os	modelos	existentes.	Apesar	da	verificação	de	algumas	caracte-
rísticas negativas destas construções, não podemos negar que se estes modelos 
evoluíram da necessidade dos seus utilizadores e têm perdurado até agora,  é 
porque se adaptam ao seu habitar, então devem ser estudados e reinterpreta-
dos, de modo a dotá-los de outra qualidade arquitectónica. 
 A proliferação destes modelos atingiu vários núcleos. De facto, a qualidade 
visual do território tem vindo a ser comprometida pela construção excessiva, 
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RECORTE 44 
Funchal.	Ribeira	João	Gomes.	Habitações	implantadas	nas	lombas	após	os	incêndios	de	Agosto	de	2016.	
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com volumes não absorvidos pela paisagem, pela descaracterização da lin-
guagem	arquitectónica	e	pela	falta	de	adaptação	das	edificações	à	topografia,	
o que implica grandes muros de suporte, por vezes sem a menor tentativa de 
integração paisagística.

 Não nos encontrávamos frente à ideia de uma natureza modelada[5] pelo 
desenho como extensão da arquitectura, ou como lugar estético ou simbólico 
completamente objectualizado através do desenho, antes frente a um elemen-
to natural que está em relação dialéctica com a construção e que devemos 
tratar como um elemento modelável (Caixa de ferramentas: Da caminhada como 
forma de conhecimento do mundo).

 A forma como a sociedade organiza o espaço territorial é, em grande par-
te, consequência (quase directa) do sistema de transportes e da sua evolução. 
	 O	 terreno	 acidentado	 da	Madeira	 condicionou,	 numa	 primeira	 fase,	 a	
construção de uma rede de estradas apta a servir toda a população que aqui 
vive, dispersa por montanhas e vales. 
 O "dar a volta à ilha" só foi possibilitado em 1955 com a conclusão de 
estradas,	túneis	e	pontes	pelo	litoral,	os	caminhos	foram-se	ramificando,	sinu-
osos, estreitos, íngremes, cortando as arribas, à medida que as populações se 
foram	fixando.	Até	lá	as	famílias	isoladas	conviviam	exclusivamente	com	os	
vizinhos mais próximos, e só se reuniam aos domingos após as missas e por 
altura dos arraias.[6]

 O desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte, no século 
XX, levou a uma nova dinâmica do centro e da periferia das cidades. Foram 
profundas as transformações na organização e sua expansão do espaço urba-
no, invadindo áreas muito afastadas. As vias criadas dispersam as habitações 
levando-as para lugares cada vez mais distantes contribuindo para o apareci-
mento de novas centralidades, mas diminuindo as densidades de assentamen-
to. Actualmente com o rápido crescimento populacional e de urbanização, 
vemos que a população procura, cada vez mais, espaços para se instalarem, 
muitos	 dos	 quais	 em	 risco,	 ficando	 susceptíveis	 às	 catástrofes	 naturais	 que	
afectam	toda	a	população	que	lá	habita,	como	se	verificou	com	as	catástrofes	
de Fevereiro de 2010 e Agosto de 2016.
 Assistimos a uma política de espectáculo[7] que parece demonstrar que ar-
quitectos e urbanistas não podem fazer outra coisa senão introduzir trans-
formações radicais quando projectam sobre um espaço vazio. No entanto, a 
periferia pode ser entendida como um potenciador urbano e territorial, uma 
característica da paisagem que possui tipologias por descobrir[8].

5	 A	noção	de	paisagem,	como	material	arquitectónico	que	supere	a	noção	de	“jardim”	do	séc.	XVI	foi	
prolixamente utilizada como elemento de estruturação da cidade barroca. Assim a noção de paisagem é 
para	todos	os	efeitos	uma	invenção	do	homem.	Definiríamos	a	intervenção	da	paisagem	arquitectónica	
como	interpretação	consciente,	com	a	modulação	ou	a	transformação	de	um	território	específico.	Isto	
implica obviamente que uma consciência acrescida das anteriores qualidades e potências da localização 
envolvida (sejam elas formais, materiais ou culturais) é crucial para uma intervenção adequada.
6	 Tal	 facto	 veio	 a	 justificar	 o	 porquê	das	 habitações	 na	 ilha	procurarem	 sempre	por	um	carácter	
introvertido, mesmo quando estão nas proximidades de outras habitações. O dia-a-dia era geralmente 
passado, não em casa, mas no terreiro, uma espécie de pátio madeirense que organiza a casa funcio-
nando como um elemento distribuidor.
7 Alusão a Pallasmaa, ver nota 2 e 3, p.59
8	 Falamos	aqui	em	descoberta	porque	a	“invenção”	de	tipologias	nao	cabe	somente	ao	arquitecto.
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 Como referimos anteriormente, a noção de vazio à qual nos referimos não 
é	a	mesma	definição	de	Sóla-Morales,	ou	pelo	menos	não	completamente.	
É	um	vazio	que	se	relaciona	mais	abertamente	com	a	definição	de	Careri.	
São	zonas	limítrofes	que	escondem	dentro	de	si	a	possibilidade	da	regenera-
ção,	e	no	caso	da	Madeira,	tipologias	por	descobrir	e	por	documentar.	Aqui	
as construções não são advertências, mas elementos naturais que são parte 
integrante dessa nova paisagem, presenças que vivem imersas no território: 
criam-no, transformam-no e destroem-no, são construções "auto-geradas" 
pela paisagem, feridas que o homem impôs à natureza.
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_Implantação predominantemente litoral mas com malha "introverti-
da", em baía ou em enseada abrigada, entre colinas, com a decorrente 
geração das ocupações numa cota "alta" e numa cota "baixa", definindo 
respectivamente territórios para âmbitos ou preferenciais ocupações re-
sidenciais ou comerciais.
_Com o afastamento ao centro, as ruas e consequentemente a sua sec-
ção, muda progressivamente, o espaço público desaparece à medida que 
aumenta a distância.
_Existe uma predominânica das casinhas-de-prazer e das casas-mirante 
o que revela um cuidado especial na introdução de estruturas de contem-
plação no espaço da casa. 
_As zonas vazias observáveis desde os miradouros revelam-se como po-
tencialidades de encontro de tipologias aplicáveis na periferia. Assim a 
periferia passa a ser um palco de problematização e de encontro de so-
luções. 
_Ambivalência do sentido urbano entre uma expressão de ruralidade e 
uma imagem comercial/marítima, ou seja, uma relação entre introver-
são e extroversão, entre uma atitude mais estática ligada à terra e uma 
mais dinâmica, ligada à troca e à comunicação.
_Forte condicionamento imposto pelos factores naturais, geradores de 
um sentido de isolamento e de insegurança, acentuado pela frequência 
de ocorrência de catástrofes e de ataques.

A 
Mapa de viagem, percurso representado: “entre-cidades, Funchal-Caniço”.
“O percurso evidencia as casas-mirante; as casinhas-de-prazer; gestos de apropriação: assentamento; interpretação e contemplação.” , Transcrição, centro do mapa

B 
Caderno de viagem nº 4, p.54 e 55.

E 
Percurso pela Rua Conde Carvalhal, transformação da rua com o afastamento ao centro

F 
Rua Conde Carvalhal, redefinição da linha dos lombos pelas habitações

C 
Rua Conde Carvalhal, casinha-de-prazer

B 
Rua Conde Carvalhal, casinha-de-prazer

A 
Rua Conde Carvalhal, casinha-de-prazer

D 
Caderno de viagem nº 4, p.66 e 67

A 
Miradouro do Pináculo

B 
Miradouro do Pináculo

C 
Miradouro

A 
Caderno de viagem nº 3, nota, p.30

B 
Ficha de trabalho nº m-69

E 
Desenho de viagem, zonas vazias observáveis desde o miradouro

D 
Panorâmica a partir do miradouro do Pináculo. Dispersão da ocupação
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Território: Periferia

_Assiste-se em geral a uma progressão da população para o interior, na 
busca de terrenos agrícolas mais férteis, desenvolvendo-se assim um po-
voado mais disperso. Outro aspecto interessante prende-se com o local 
escolhido, pois na maioria dos casos é uma linha de festo, ao longo de 
uma encumeada.
_O povoamento da Madeira, se bem que assente numa estrutura-base 
de distribuição linear, atingiu pouco a pouco um enorme grau de disper-
são territorial. Não existem aldeias, as casas isoladas ou os agrupamentos 
frouxos cobrem toda a extensão do território.
_O homem foi-se adapatando às formas mais características do relevo 
da ilha, sendo que a que ganha mais destaque é a ocupação dos lombos, 
onde as casas se dispõem de ambos os lados de um caminho que segue a 
linha de festo, conhecida localmente como encumeada.
_Encontro de diversas estruturas de miradouros ao longo do percurso, 
permitindo tempos de contemplação e de questionamento do território. 
Estas estruturas parecem influenciar o surgimento da tipologia das casas-
-mirante. A contemplação do território como crítica.

Funchal, Rua Conde Carvalhal, ocupação habitacional nos lombos, redefinição da linha de festo através da implantação 
das casas.

A 
Ficha de trabalho nº m-84

B 
Caderno de viagem nº 1, p.34 e 35, sobre os miradouros e as 
casas-mirante.

A 
Funchal, Rua Conde Carvalhal, casa-mirante. A contemplação den-
tro da casa, a protecção do privado com a exteriorização.

B 
Funchal, Rua Conde Carvalhal, casa-mirante. A garagem como um 
miradouro.

A 
Caderno nº 3, nota, p.67

C 
Caderno de viagem nº 2, p.82, relação entre os miradouros e as casas-
-mirante.

B 
Ficha de trabalho nº m-79
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Alterações . Resistências

 Em território madeirense o sentido da dualidade-confronto entre as alte-
rações e resistências passa, em primeiro lugar, pela certeza da necessidade e, 
em segundo lugar, pela opção a tomar para as concretizar. Genericamente 
neste território a alteração não compete com a pré-existência, antes procura 
integrar-se técnica e formalmente, pelo que o existente, quando é alterado, 
continua a ser entendido como um todo.
 Paradoxalmente, os problemas formais complicam-se quando a forma 
deve ser subordinada à paisagem. É claro, no entanto, que a subordinação 
não deve ser realizada de modo arbitrário. Segundo Schulz, para dar a um edifí-
cio, visto de longe, uma forma bem definida, a concentração é de importância decisiva. Esta 
será acentuada por uma forma principal, simples e clara, e sobretudo por um telhado unifi-
cador.(...)Diz-se que estes telhados ligam a casa ao terreno.[1] Assim, aqueles arquétipos 
que traduzem a relação interior-exterior das construções, como os terraços e 
os miradouros, são decisivos para acentuar de forma eficaz essa integração 
arquitectura-paisagem. Eles dependem, em certo sentido, quer do interior da 
casa, quer do exterior, da natureza envolvente, devem por isso, traduzir quer 
a continuidade formal do edifício, quer a cristalização de certas possibilidades 
formais da paisagem. No fundo trata-se aqui de uma relação entre alterações 
e resistências.
 O processo de subordinação referido por Schulz, não procura destruir a 
forma em função da unificação antes procura essa integração fazendo-a cor-
responder às funções do programa, tal como pudemos verificar na maioria 
dos elementos encontrados no território.

 Através da observação de todos os exemplos apresentados ao longo deste 
trabalho é possível apreender a importância das lições que se retiram da ar-
quitectura erudita, a qual, acima de tudo, procura a adaptação das condições 
naturais à satisfação das necessidades humanas, em gestos repetidos e suces-
sivos, de pequena escala que, no seu conjunto, moldam uma nova e impres-
sionante paisagem, num labor imenso. (RECORTE 43) O essencial é saber 
observar o território e incidir apenas onde é necessário intervir, de forma 
fundamentada nas raizes arquitectónicas e construtivas desse mesmo local.
 Esta importante herança poderá, à partida, revelar-se modesta no seu ca-
rácter arquitectónico, mas tem certamente uma importância crucial na iden-
tidade da população madeirense, pela coerência no conjunto das tipologias e 
respectivas qualidades espaciais e formais, que correspondem às necessidades 
básicas dos seus utilizadores.

 Como já vimos o território assume contornos que tornam a humanização 
da paisagem um exercício de grande dificuldade que desmotiva os menos op-
timistas à intervenção, até mesmo a mais básica ocupação agrícola. Contudo 
esta limitação não impediu o homem de se apropriar do território, e de ali 
construir, ao longo de cinco séculos de história, páginas de conquista sobre 
uma topografia difícil. Esta circunstância determinou todo o registo edificado 
na ilha da Madeira. Poderemos até afirmar que moldou o próprio carácter de 
todo um povo que foi esculpindo as montanhas para poder habitar.

1 NORBERG-SCHULZ, Christian, Arquitectura : Revista de Arte e Construção Nº 102, “A paisagem e a 
obra do Homem”, 1968, p.56
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RECORTE 45
Arquivo fotográfico nº 3 (estradas-3). Trabalhadores a esculpir uma levada. Uma relação da vontade de dominar o 
suporte físico, e sobretudo um equilíbrio entre a alteração e a resistência.
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 Convém agora sublinhar que, estas afirmações (que são afirmações e ao 
mesmo tempo objectivos) fazem aparecer desde o princípio o problema da 
forma arquitectónica e da dualidade figura-território, e que este problema 
pode ser delimitado e estudado com relação aos seus próprios objectivos e 
que, neste sentido, o arquitecto deve propor os seus próprios modelos espa-
ciais para que sejam confrontados com as demais práticas que conformam o 
território (Ver: Arquitectura como paisagem: Desenho).

 Tal como já foi referido, frente a uma preponderante presença da nature-
za, era mais pertinente ler a medida da eficácia da intervenção do homem so-
bre o território. A primeira forma de intervir sobre o território coincidiu com 
a oportunidade de trabalhá-lo com o mínimo de alterações para encontrar o 
mínimo de resistências. (RECORTE 45) Deste modo, a obra do homem tinha 
uma relação significativa com o território. Segundo Schulz, quer a arquitectura 
anónima quer a monumental eram no passado unidades fechadas ou limitadas, circundadas 
por uma natureza contínua e imperturbável. Poder-se-ia dizer que a totalidade "paisagem 
e obra do homem" tinham dois aspectos formais bem definidos, postos frente um ao outro de 
modo significativo.[2]

 Contudo, frente a um espaço geográfico altamente manipulado, o proble-
ma continua a ser a individualização do “ponto sensível”, da operação míni-
ma. O ponto de equilíbrio entre a alteração e a resistência. 
 De acordo com Schulz, a forma arquitectónica depende de uma ordem em que o edifí-
cio individual deve ser subordinado. Esta ordem poderia e deveria exprimir um sistema social. 
É um paradoxo que a nossa época, tão interessada em melhoramentos sociais, aprove ainda 
uma "forma" arquitectónica apta a exprimir somente os limitados interesses do indivíduo.[3]

 Trata-se portanto, de estabelecer o grau de congruência entre o suporte 
territorial e a organização introduzida pelos elementos criados pelo homem 
com vista a uma intenção figurativa, e saber se, em concreto, é possível en-
contrar uma conexão que os relacione, segundo um sistema que equilibre a 
acção transformadora do homem com a "resistência" do suporte físico a essa 
alteração.
 No entanto como já referimos em "Protagonismo na Periferia", e de acordo 
com Victor Mestre,   constatamos que a população, em geral, apesar de ter 
naturalmente como referência a arquitectura popular rural, por vezes com carácter urbano, 
e de mencionar o seu gosto pela arquitectura portuguesa revela uma total incompreensão 
acerca da mesma.[4] Quando a alteração se aproxima da realidade física, sem se 
ter aprofundado o suficiente sobre paisagem e território, história e costumes, 
tipologias, harmonia e escala, materiais e texturas, entre outros factores, tudo 
fica subvertido a cenários superficiais, resultantes da recolha de vários retalhos 
filtrados por memórias, quase sempre redutoras e estereotipadas. 

 Esta aproximação ao problema da forma arquitectónica do território pa-
rece particularmente capaz de proporcionar mais indicações e campos de 

2 NORBERG-SCHULZ, Christian, Arquitectura : Revista de Arte e Construção Nº 102, “A paisagem e a 
obra do Homem”, 1968, p.57
3 IDEM, p.57
4 MESTRE, Jorge, Arquitectura popular da Madeira, Argumentum, Lisboa, 2002, p.293
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acção, que coloquem em clara evidência as distinções e carências da nossa 
disciplina. Convém reforçar que a ideia da construção da paisagem não está 
(como se poderia concluir) exclusivamente vinculada à grande dimensão fí-
sica da intervenção, estando antes relacionada com a intervenção mínima, 
como já referimos. Interessa-nos por isso reconhecer a dualidade paisagem-
-arquitectura através do entendimento do território, dos seus costumes, das 
suas alterações, dos "gestos" que a compõem.
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_O percurso inicia-se na rua da carreira e tem como fim a zona 
da barreirinha, atravessando o Funchal de Oeste a Este.
_É através do sentido do espaço contínuo que predominante-
mente está organizada  e estruturada a ilha. No Funchal, a "rua 
direita" é a linha base dessa organização: sentimo-la moldar, 
mais ou menos tortuosa, como espinha dorsal, o espaço desde 
o Largo do Poço até à Rua dos Ferreiros, sobrepondo-se por 
pontes às ribeiras do centro.
_Constatamos aquilo a que se pode denominar de "percurso 
urbanizador de nascente para poente" de uma forma mais lac-
ta, do "conhecido" para o "desconhecido".
_Foram inquiridas algumas pessoas de modo a obter registos 
que pudessem revelar um mapa-mental do Funchal, desses in-
queritos resultam os elementos da secção C. Apercebemo-nos 
que as zonas destacados por esses mapas, entretanto sintetiza-
dos na figura A da secção C, correspondiam aos elementos des-
tacados neste mapa-painel.
_Registamos uma forte presença, tal como noutras zonas da 
ilha, de torres avista-navios, casas-de-prazer, miradouros e ca-
sas com coberturas em terraço. O enquadramento e a contem-
plação são assim temas de projecto.

A 
Mapa de viagem, percurso representado: “cidades, Rua da Carreira-Zona Velha”.
“dois tipos de pavimento diferentes na rua de Santa Maria, bloco de basalto, calçada madeirense, calçada portuguesa, transcrição, junto ao desenho

C 
Caderno de viagem nº 1, p.98 e 99

B 
Rua da Carreira. Em destaque os edifícios caracterizados por torres avista-navios.

A 
Caderno de viagem nº 1, p.23 e 24, Forte do Pico, inserção no território. O gesto de implantação no Forte do Pico é 
sensível, sereno e pertencente ao local. O Forte do Pico redefine a linha da montanha.

A 
Nota de trabalho com base no pensamento de Schulz sobre a criação de 
lugar.

B 
Ficha de trabalho nº m-53, (assentamentos-3)

B 
Caderno de viagem nº 1, nota, p.3

B 
Cidade do Funchal, recortes de zonas urbanas uma base de descoberta dos percursos efectuados

A 
Mapa-mental do Funchal

I

II

III

I

II

III
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Centro: Funchal I

_Observamos a ocupação estratégica do território através de 
alguns elementos pontuais de carácter defensivo, tais como o 
Forte do Pico, o Forte do Ilhéu de São José e o Forte de São 
Lourenço.
_A ocupação estratégica de determinadas estruturas pétreas 
para a implantação de aglomerados habitacionais.
_Em núcleo urbano o espaço público sofre apropriações diver-
sas, independentes da especificidade do seu traçado. Registamos 
a existência de torres avista-navios, e casas-de-prazer que pos-
sivelmente possuem relações com as casas dispersas pela ilha.
_O enquadramento como um factor de descoberta. A neces-
sidade de contacto com o exterior [a contemplação] caracte-
rística indissociável da comunicação, inerente aos povoamentos 
insulares.
_Os recortes das zonas de maior importância para a imagem-
-mental do Funchal, correspondentes aos questionários feitos a 
diferentes pessoas com o intuito de obter um registo-mental do 
Funchal.

Funchal, Rua da Carreira, aparente unificação entre rua-edificado, através do uso dos materiais; apropriação do espaço público; torre avista-navios em destaque B 
Caderno de viagem nº 3, nota, p.16

A 
Caderno de viagem nº 2, desenho, p.15

C 
Funchal, Rua de Santa Maria, entrada da Zona Velha da 
cidade; torres avista-navios em destaque

D 
Funchal, Rua de Santa Maria

E 
Funchal, Rua de Santa Maria

A 
Funchal, Travessa do Forte

B 
Funchal, Travessa do Forte

B 
Ficha de trabalho nº m-77

A 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.8
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A 

Mapa de viagem, percurso representado: “cidades, Zona Velha-Rua da Carreira”.

“elementos construtivos; alinhamentos; o "comum" e o excepcional; luz e cor; espaços e usos; limites e limitações (...)” ,transcrição, junto ao desenho

A 

Mapa-mental do centro do Funchal

B 

Cidade do Funchal, Recortes de zonas urbanas, descoberta com base nos percursos efectuados

C 

Funchal, Rua de Santa Maria, Zona Velha

D 

Rua Doutor Fernão de Ornelas.

B 

Casinha-de-prazer

B 

Ficha de trabalho nº m-82

A 

Caderno de viagem nº 1, nota, p.9

A 

Caderno de viagem nº 1, nota, p.11

_O percurso iniciou-se na zona Este do Funchal progredindo 

até à zona Oeste, desde a barreirinha até ao cruzamento da 

Rua da Carreira com a Rua das Pretas, pela Zona Velha, pela 

Rua Fernão de Ornelas e pela Rua João Tavira.

_À semelhança do percurso anterior, pedimos a algumas pes-

soas que fizessem um mapa-mental do Funchal, com o intuito 
de descobrir as zonas mais importantes e as razões de tal im-

portância. Constatamos que essas imagens-mentais estavam 

relacionadas com alguns dos elementos destacados neste ma-

pa-painel e com algumas zonas destacadas na secção C.

_Registamos novamente uma forte presença de casas-de-pra-

zer e de Torres avista-navios no núcleo urbano da cidade.
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Centro: Funchal II

_A “casa-mirante” exprime por um lado uma relativa 

adaptação ao “novo meio” insular, o da periferia, apre-

sentando por outro uma teimosa e arraigada ligação 

aos modelos exteriores e interiores, transportados ou 

transpostos através da cultura e da tradição comuni-

tária.

_Como se observou anteriormente, o povoamento 

madeirense é por tendência disperso e tinha na arqui-

tectura popular e na diversidade das suas tipologias, 

extremamente ligadas à exploração agrícola, os aspec-

tos que conferiam equilíbrio à paisagem humanizada. 

Acontece que actualmente, a construção de novas ca-

sas está desligada da terra, da actividade rural, pois 

como quem as habita não depende dela, não sente 

nem os seus traços simbólicos, nem o sentido pragmá-

tico que anteriormente influíam na construção das ca-

sas de tradição.

_O conjunto dos postais de Max Romer evidenciam 

o gesto de contemplação, retratando as estruturas mi-

rantes, os balcões das casas particulares e os terraços.

Funchal, Zona Velha, apropriação do espaço público. B 

Funchal, Zona Velha

C 

Funchal, Praça do Comércio

C 

Funchal, Rua João Tavira

D 

Funchal, início nascente da Rua da Carreira.

A 

Balcão em moradia particular

B 

Ficha de trabalho nº m-76

A 

Caderno de viagem nº 1, nota, p.3

A 

Caderno de viagem nº 1, nota, p.14

B 

Funchal, Praça do Comércio
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A 
Mapa de viagem, percurso representado: “cidades, Funchal, Sul-Norte”.
“com o afastamento ao centro as ruas ficam descaracteridazadas; A inclinação das ruas permite a contemplação da dualidade montanha-mar e com este facto as pessoas constroem terraços e mira-
douros dentro das casas” ,Transcrição, centro do mapa

A 
Mapa-mental do centro do Funchal.

B 
Cidade do Funchal, recortes de zonas urbanas, descoberta com base nos percursos efectuados

B 
Funchal, Praça Amarela

D 
Funchal, Rua dos Ferreiros

A 
Funchal, Rua dos Ferreiros.

F 
Funchal, panorâmica a partir do Largo Severiano Ferraz.

B 
Ficha de trabalho nº m-94B 

Caderno de viagem nº 2, p. 78 e 79

A 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.80

C 
Funchal, Praça Amarela

E 
Funchal

_O percurso iniciou-se na zona Sul do Funchal progredindo 
até à zona Norte, desde a antiga porta da cidade até à zona de 
São Pedro, pelo largo da república até ao forte do Pico.
_À semelhança do percurso anterior, pedimos a algumas pes-
soas que fizessem um mapa-mental do Funchal. Daí resultam 
as figuras das secções C e G, correpondentes novamente ao le-
vantamentos das zonas mais importante do Funchal, respon-
sáveis pela criação da imagem-mental da cidade.
_Regista-se a presença de torres avista-navios e de terraços 
nas cotas mais altas do percurso.
_Desde o Funchal é perceptível o impacto da via-rápida no 
território e a disseminação das habitações pelas lombas nas 
cotas mais altas.
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Centro: Funchal III

_Observamos a dispersão das habitações pelas cotas altas, 
correspondentes aos modelos que já foram abordados nos 
mapas-painel anteriores.
_O traçado da via-rápida no território, beneficiou as deslo-
cações pela ilha, e apresenta um novo modelo de percepção 
do território, mas continua a ser uma intervenção de alto 
impacto paisagístico neste território.
_Novamente e à semelhança das constatações dos mapas-
-painel anteriores, existe ao longo deste percurso um predo-
mínio de torres avista-navios e de terraços nas coberturas 
das casas, passíveis de comprovação das declarações feitas 
no mapa-painel Território: Periferia e em Protagonismo na Peri-
feria.

A 
Caderno de viagem nª 2, desenho, p.91

Funchal, panorâmica da serra a partir do Largo Severiano Ferraz, a dispersão das habitações nos lombos e o impacto da via-rápida

C 
Funchal, Beco da Levada do Pico.

B 
Funchal, Rua das Cruzes.

C 
Funchal, Calçada do Pico.

A 
Mapa-mental do Funchal

B 
Ficha de trabalho nº m-94 (contemplações-3).

B 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.12

A 
Caderno de viagem nº 2, nota, p.87

D
Funchal, Calçada do Pico.
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Aproximações formais

	 Neste	questionamento	ao	território,	procuramos	a	construção	de	uma	fi-
gura-mental relacionada com o encontro de objectos com valores formais que 
potenciassem o entendimento do território. O entendimento da toponímia é 
um	exemplo	dessa	figurabilidade.[1] Os registos expressos nos painéis já apre-
sentados	tentam	pôr	em	valor	a	figuração	de	uma	paisagem	idílica,	enquanto	
que outros denunciam a indiferença ou a negligência face ao território.

 No decorrer do trabalho descobrimos um impasse, que era obviamente 
composto por um problema de valor, ou seja, não havia um conjunto de cate-
gorias relativas aos valores formais dos objectos encontrados. Para tentarmos 
superar este impasse constituímos um valor interno ao problema da forma, 
que fosse ao mesmo tempo, independente da relação forma-função. Assim 
associámos alguns grupos desses objectos com acções básicas da construção 
do habitar. Enumerámos as classes de distinção em: tipos de elementos, quan-
tidades, organização focal, distribuição espacial generalizada. Sobre esta base 
propusemo-nos a uma observação do território madeirense. (RECORTE 46) 
Não queremos de modo algum individualizar estas acções como exclusivas 
deste território.[2] Por isso as terminações verbais que os conjugam são gerais à 
criação do habitar[3]: assentar; dominar; tocar; contemplar; enquadrar. O ca-
rácter repetitivo destes elementos, em que uma mesma acção é desenvolvida 
em vários sítios diferentes ou, em alternativa, diferentes gestos são realizados 
num	único	lugar,	sugere	que	eles	são	característicos	do	habitar.	A	fotografia,	
neste	contexto,	investigou	problemas	específicos	relacionados	com	a	arquitec-
tura e a paisagem, em particular com as motivações, os gestos e as matérias 
que a ela conduzem e lhe dão corpo. (RECORTE 47)
 Esta experiência distinguia as coisas físicas que havíamos de descrever 
entre os percursos efectuados, referindo-se sempre ao tipo físico (enquanto 
objecto-acção) e não exclusivamente ao seu uso. A partir daqui pode-se talvez 
tentar localizar através da relação matéria-dimensão, um método de como 
formar conjuntos ambientais pensados como quase-objectos, como "colec-
ções" de matérias manipuláveis. De acordo com Gregotti, esta descrição-juízo, 
esta leitura da arquitectura implica continuamente a totalidade da nossa experiência, é um 
gesto que cumprimos no mundo e ao mesmo tempo a tomada de consciência, do ponto de vista 
da arquitectura como história e essência, de qualquer das nossas acções. Qualquer descrição 
disciplinar que façamos só é possível a partir do confronto com a história pessoal da nossa 
existência.[4]

1 Alusão a Francesco Careri, A capacidade de saber ver lugares no vazio e por isso de saber dar os nomes a esses lu-
gares é uma faculdade aprendida ao longo dos milênios que precedem o nascimento do nomadismo. Com efeito, a percepção/
construção do espaço nasce com as errâncias conduzidas pelo homem na paisagem paleolítica. (…) a aprender a orientar-se 
com referências geográficas e, por fim, a deixar na paisagem alguns sinais de reconhecimento sempre mais estáveis. (…) 
É às incessantes caminhadas dos primeiros homens que habitam a terra que se deve o início da lenta e complexa operação 
de apropriação e de mapeamento do território. CARERI, Francesco, Walkscapes : o caminhar como prática estética, 
Gustavo Gili, 2014, p.44
2 Alusão a Christian Norberg-Schulz, I have defined the aspects as «memory», «identification», «orientation», and 
their local counterparts such as «figure», «form», and «space»; together they provide the structure of  implementations(...) 
NORBERG-SCHULZ, Christian, Architecture, Presence, Language, Place, Ed. Skira, Milão, 2000, p.125
3 Alusão a Heidegger, Parece que só é possível habitar o que se constrói. Este, o construir, tem aquele, o habitar, como 
meta. Mas nem todas as construções são habitações. Uma ponte, um hangar, um estádio, uma usina eléctrica são construções 
e não habitações; a estação ferroviária, a auto-estrada, a represa, o mercado são construções e não habitações. Essas várias 
construções estão, porém, no âmbito de nosso habitar, um âmbito que ultrapassa essas construções sem limitar-se a uma 
habitação. HEIDEGGER, Martin, Ensaios e conferências, Ed. Vozes, Rio de Janeiro, 2001, p.125
4 GREGOTTI, Vittorio, O território da Arquitectura, São Paulo, Editora perspectiva, 1994, p.106
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RECORTE 46
Ficha de trabalho nº m-51 (Assentamentos-13)
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	 Trata-se	de,	através	de	um	conjunto	significativo	de	gestos	basilares	e	ar-
quitetónicos, explorar o modo como a paisagem é palco do confronto huma-
no	com	a	história	e	com	a	natureza	(lugar	da	nossa	biografia)	e	como	expressa	
a necessidade humana de ordenar o território e, simultaneamente, o desejo de 
construir o futuro (condição humana da natalidade). Arriscamos a comparar 
estes gestos com a linguagem, por serem transmissíveis, comunicáveis e ensi-
náveis. É esta possibilidade de transmissão que nos interessará mais à frente.

 No entanto, não chega reconhecer caminhos ou objectos, é necessário que 
estes nos falem do lugar. Estes dois conceitos (caminhos e objectos) podem 
ser até certo ponto independentes, mas requerem uma relação entre si; como 
complemento, pertencentes à apropriação e à criação do lugar. 

Noutros tempos, de forma lenta e continuada, portanto sem rupturas, a arquitectura 
popular terá sido "contagiada" pela arquitectura erudita ou vernacular, evoluindo nas 
tipologias, na escolha e no uso dos materiais, assim como foi sensível aos seus aspectos 
formais e de escala. Nos tempos modernos, a industrialização e os meios de comunicação 
do século XX terão promovido o surgimento de uma nova cultura popular mundializada 
que, inevitavelmente, terá afectado de forma irreversível a evolução em continuidade da(s) 
cultura(s) popular(es) tradicional(ais).[5] 

 Será, pois, necessário analisar um pouco mais detalhadamente as proprie-
dades formais da paisagem e da arquitectura para podermos dar conta de 
como	os	dois	mundos	formais	podem	estar	unificados,	e	de	que	modo	se	pode	
"modelar"	a	paisagem	sem	a	destruir.	Afirmamos	já	que	a	unificação	da	paisa-
gem e da arquitectura não se faz de maneira arbitrária. (RECORTE 46 e 47)
A intenção é criar uma moldura adequada a uma forma de vida, seguindo as 
condições locais e temporais. Retomaremos em seguida esta visão "pragmáti-
ca" do problema. (ver: Arquitectura como paisagem: Desenho)

 Relativamente à actuação do arquitecto na paisagem direccionamo-nos 
para o encontro de uma série de técnicas de leitura formal. A primeira e a 
mais	elementar	destas	técnicas	é	evocar	na	forma	geográfica	as	coisas	com	as	
quais temos um contacto quotidiano, reconhecendo a sua semelhança. É en-
tão, possível pensar a paisagem como um contínuo, construído ou natural, e 
referirmo-nos a ela como uma base, sobre a qual a intervenção arquitectónica 
se deposita como um quase-objecto. (ver: Centro: Funchal I; secção E; figura A)

 O acto de trabalhar e construir aproveitando a materialidade do terre-
no,	veio	a	perder-se	devido	ao	refinamento	produzido	nos	materiais	corres-
pondente	às	suas	(novas)	especificações	tecnológicas.	Por	último,	existem	ele-
mentos da paisagem que, pelo seu carácter de preeminência e localização 
respectivamente à sua envolvente e pelo seu carácter excepcional, adquirem 
uma	particular	densidade	de	significado.	(ver:	Centro: Funchal I; secção E; figura 
B) Como refere Norberg-Schulz, em geral podemos dizer que "o carácter individual" 
é acentuado pela geometrização, enquanto uma massa limitada de curvas arbitrárias é por 

5 MESTRE, Jorge, Arquitectura popular da Madeira, Argumentum, Lisboa, 2002, p.287
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RECORTE 47
Ficha de trabalho nº m-34 (Assentamentos-5)



[97] arquitectura como paisagem:território_aproximações formais

princípio adapatável a qualquer corpo com uma variação no contorno.[6]

 Relativamente à relação arquitectura-paisagem, Schulz indica que as for-
mas arquitectónicas podem dividir-se em elementos primários e secundários. 
Sendo	um	elemento	primário	caracterizado	por	uma	forte	qualidade	figurati-
va, através da limitação e da articulação, um elemento secundário é, por ou-
tro	lado,	mais	indefinido	e	difuso.[7] Schulz continua indicando que os princípios 
ordenadores (da relação arquitectura-paisagem) são em geral de dois tipos: topológicos 
e geométricos. A ordem topológica consiste na proximidade, similaridade (dissimilaridade) 
e continuidade dos elementos. A aldeia compacta do sul exemplifica a ordem topológica da 
proximidade; o povoado que se desenvolve ao longo de uma estrada principal ou o curso de um 
rio é um exemplo dos efeitos coordenadores da continuidade. As ordens geométricas fornecem 
direcções e ângulos definidos.[8]

 Ainda relativamente a esta relação arquitectura-paisagem uma outra hipó-
tese seria a da combinação de ordens tipológicas e ordens geométricas aquan-
do	da	 integração	da	construção	no	 território.	Pois	como	podemos	verificar	
nas leituras-viagem, a maior parte das construções neste território é composta 
por tais combinações. 

 Surge então uma questão fundamental: de que forma é que deve ser alterada a 
natureza do "desenho" para determinar os processos de modificação com os quais a paisagem 
se transforma? Ou seja, tentando	clarificar	a	questão: que condições teremos de (re)
aprender[9] para melhor intervirmos nos processos de transformação da paisagem?

 Será pois questão de encontrar, na tradição construtiva do território 
madeirense os traços característicos desta relação arquitectura-paisagem, pos-
sibilitando (re)aprende-los através de uma forma de desenho continuamente 
aberta,	que	procure	a	sua	constituição	através	de	um	conjunto	de	figuras	ope-
rativas, capazes de responder às necessidades do exercício da arquitectura 
correspondentes aos processos de transformação da paisagem.

 Como refere Schulz, É tão falso abandonar a dimensão formal, como reduzir a ar-
quitectura unicamente à forma.[10] O problema poderia talvez partir da constatação 
de que a nossa operação de estruturação formal é sempre uma operação in 
loco, ou seja, depende de uma determinada escala de intervenção e de certas 
condições de escassez. 
 As estruturas baseadas sobre relações topológicas são relativamente difusas 
e por isso aptas a satisfazer unicamente trabalhos arquitectónicos muito sim-
ples. Por isso o caractér topológico é tipico da arquitectura vernacular, como 
temos	verificado.	(ver:	Território: Periferia; Secção C; Fig. F)

6 NORBERG-SCHULZ, Christian, Arquitectura : Revista de Arte e Construção Nº 102, “A paisagem e a 
obra do Homem”, 1968, p.53
7 IDEM
8 IDEM
9 (re)aprender pois parece-nos que estes processos de desenho e entendimento do território devem ser 
resgatados das  memórias construtivas da ilha. Não será propriamente cair no saudosismo da constru-
ção antiga mas sim aprender com os seus princípios basilares. Daí a importância da (re)aprendizagem.
10 Alusão a Christian Norberg-Schulz. NORBERG-SCHULZ, Christian, sistéme logique de l’architecture, 
Ed. Mardaga, Paris, 1995, p.56
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 Schulz continua, no entanto quando a ordem é puramente topológica, as propriedades 
dos elementos são em regra irrelevantes, mas poder-se-á notar que elementos de carácter geo-
métrico "exprimem o desejo" de ser ordenados geometricamente, logo uma ordem topológica de 
elementos geométricos é pouco satisfactória, mas o seu inverso já é aceitável. No RECOR-
TE 47, a primeira imagem (referente à baía de Câmara de Lobos) exprime 
esta ordem geométrica composta por elementos topológicos.

 O estudo da paisagem, em contexto arquitectónico, vai além de uma mor-
fologia do ambiente ou de uma psicologia do olhar. A separação entre sujeito 
e	objecto,	observador	e	observado,	reflete	a	heterogeneidade	de	essências	en-
tre o espírito e a matéria. A paisagem não reside no objecto, nem somente no 
sujeito, mas na interacção complexa desses dois termos. É na complexidade 
desse cruzamento, na médiance[11], que se vincula o estudo do território. Assim,  
a partir dos diversos níveis envolvidos na relação homem/território, Augustin 
Berque	definiu	a	paisagem-produto	como	resultado	da	intervenção	humana	
no ambiente (associando esta intervenção ao protótipo); e a paisagem-matriz 
como a herança dessa paisagem, o seu produto nas mentes e nas estruturas 
espaciais (associado ao arquétipo)[12] (Ver: Caixa de ferramentas: Da invenção da 
paisagem à significação do território). Deste modo, e em forma de comparação, as 
imagens e a percepção das paisagens madeirenses, presentes no subconsciente 
colectivo, têm um papel fundamental na formação das novas intervenções no 
território. Berque continua dizendo que, esta relação estabelece uma unidade entre 
sujeito e objecto, unidade onde a realidade não pode ser pensada unicamente como objecto ou 
como sujeito, mas como uma relação perpétua entre os dois termos. Essa relação implica ao 
mesmo tempo uma sequência casual (objectiva) e uma qualidade projectual.[13]

 No entanto, na medida em que são experimentadas directamente como 
atributos do mundo-vivido, as paisagens, assim como os espaços e os lugares, 
constituem	as	bases	fenomenológicas	da	realidade	geográfica	e	representam	
o sentido das nossas relações com o mundo. Contudo, convém lembrar que 
sob a perspectiva da experiência não há limites rígidos entre as categorias 
espaciais da mesma forma que a relação entre elas não é constante, tal como 
indica Relph, lugares têm paisagens, paisagens e espaços têm lugares.[14], apontando 
uma certa ambiguidade relativa aos termos.

 Os elementos (naturais) da paisagem são relativamente difusos. Apesar dis-
so a difusão pode ser superada recorrendo à geometria. Ainda assim, como já 
vimos, a paisagem raramente oferece elementos que tenham formas geomé-
tricas ou que demonstrem uma tendência para a geometrização. Eis portanto 
porque neste estudo se atribui uma importância especial a estas formas singu-
lares, produto da relação homem-território. (RECORTE 47)

11 BERQUE, A, Écoumène: introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Ed. Belin, 2000, p. 53
12 BERQUE, A, “Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz: elementos da problemática para uma geogra-
fia	cultural”	in Rosendahl, Z. & Corrêa, R. L. C. Paisagem, tempo e cultura, Rio de Janeiro, Ed. UERJ, 1998, 
p. 84 a 91
13 Idem
14	 RELPH,	Edward.	“As	Bases	Fenomeno1ógicas	da	Geografia”	in	Geografia, n.4,1979, p. 16
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	 A	paisagem	domina	a	obra	do	homem	e	é	sempre	aquele	fundo	unificador	
sobre o qual ela se delineia, se isto não acontecesse não poderíamos falar de 
paisagem.	Segundo	Schulz,	a	parte	mais	importante	da	definição	do	concei-
to de paisagem é, por isso, aquela relativa à sua característica de fundo. Por 
sua	vez,	o	conceito	de	fundo	é	definido	pelas	propriedades	topológicas.[15] Até 
aqui, de acordo com Christian Norberg-Schulz, temos sustentado que o contributo 
da paisagem à totalidade consiste na sua propriedade de fundo. Por isso as construções de-
veriam ser distribuídas e compostas de maneira a não perturbar ou destruir esta qualidade. 
Isto não significa que a paisagem deva ser deixada no seu estado virgem. Exactamente porque 
ela é relativamente pouco estruturada, devemos transformá-la, e articulá-la de acordo com 
as nossas necessidades. A obra do homem é, pois uma interpretação do ambiente natural em 
relação às necessidades particulares. Devemos, por isso, considerar a arquitectura como parte 
activa e formativa na relação "paisagem e obra do homem".[16] 

 Chegando	finalmente	à	nossa	verdadeira	intenção	–	integrar	as	obras	do	
homem	(arquitectura)	no	território	de	modo	a	qualificar	a	paisagem	–	o	pro-
blema apresenta-se de modo claro. É necessário, para tal, que a arquitectura 
possua um grau de estruturação maior do que o da paisagem. Até aqui temos 
sustentado que a forma geral da intervenção arquitectónica é um elemento 
decisivo na sua relação com a envolvente. Se considerarmos então a paisa-
gem	como	um	fundo	unificador,	isto	é	certamente	correcto.	Como	nos	indica	
Schulz, chega-se a uma conclusão que pode parecer parodoxal: a arquitectura não se integra 
na paisagem quando é realizada de maneira insignificante mas só quando possui uma for-
ma forte e autoritária (devemos aqui recordar que esta não será uma forma arbitrária, mas 
correspondente ao carácter de fundo). A relação "paisagem e obra do homem" é por isto um 
problema arquitectónico. Isto significa que não se pede qualquer coisa de contrário à forma 
arquitectónica, mas que, inversamente, se lhe quer acentuar a importância.[17] 
 
 Com este trabalho, observamos nos elementos encontrados no território 
madeirense	 as	 características	 que	 justificam	 estas	 posições	 teóricas.	Obser-
vamos características dos gestos que representam o habitar neste território, 
e a sua relação com o suporte físico. Observamos e registamos as qualida-
des formais resultantes desses gestos, entendemos como estes eram repetidos 
noutros locais do território, e atentamos com isso a um certo documentalis-
mo. Registamos essas características, de modo a podermos reinterpretar esses 
gestos actualmente. É com esta postura de reinterpretação que pretendemos 
prosseguir o trabalho, ou seja, ser capaz de elaborar um posicionamento a partir do 
qual interpreto o mundo, ou ele faz o mundo, à medida de si, projectada pelo outro.[18] 

15 NORBERG-SCHULZ, Christian, Arquitectura : Revista de Arte e Construção Nº 102, “A paisagem e a 
obra do Homem”, 1968, p.55
16 IDEM, p.56
17 NORBERG-SCHULZ, Christian, Arquitectura : Revista de Arte e Construção Nº 102, “A paisagem e a 
obra do Homem”, 1968, p.56
18 Alusão a Manuel Mendes, MENDES, Manuel, “Despertadores de Projecto e Conhecimento. In-
tersecções de Perspectivas”, in Seminário Internacional sobre rehabilitación y mejoramiento de Barrios: investigación, 
gestión y acción, Sevilha, 2012
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Arquitectura como paisagem : Desenho
Apontamentos sobre temas do território
- Princípio (d)e desenho : Baía de Câmara de Lobos
- Princípio (d)e desenho : Construções disseminadas



[101] arquitectura como paisagem : desenho_apontamentos sobre temas do território



[102] arquitectura como paisagem : desenho_apontamentos sobre temas do território

Apontamentos sobre temas do território

Como habita, interpreta e constrói o homem, o território insular, de 

modo a que isso possa fomentar a pessoa e o arquitecto?

Pergunta-síntese do trabalho

 Partindo do problema da transformação da paisagem madeirense, procu-
rámos por um conjunto de elementos que possam ser evocados como material 
de projecto para, com base neles, encontrar respostas que possam potenciar 
e repossibilitar a sua transformação. A leitura do território procurou pelo en-
tendimento de um projectar que é antes de mais um conhecer, um conhecer 
para melhor intervir (Ver: Caixa de ferramentas: Processos de compreensão do lugar).

 Para Adam Caruso, embora os arquitectos não possam fazer estruturas vernaculares, 

podemos tentar recriar os processos através do qual o vernacular emerge em cada projec-

to.[1] Assim reconhecendo que o trabalho procura o confronto com o real e, 
a partir desse confronto, propor estratégias para o transformar, aquilo que se 
apresenta em “Arquitectura como Paisagem: Desenho” parte do entendimento que 
qualquer intervenção neste território  requer a reunião de um conjunto de 
interventores que deverão ser convocados para a acção no lugar.
 É necessário referir que “Arquitectura como Paisagem: Desenho” não procura 
uma lógica de laboratório, pois entendemos que as acções de transformação 
devem ser feitas no lugar e com os seus actores, procura antes sintetizar pos-
sibilidades que, caso haja a abertura por parte dos intervenientes referidos 
anteriormente, possam ser aprofundadas no confronto com o real. Como tal, 
as propostas procuram somente apontar estratégias para pensar o lugar na 
procura de lhe dar uma nova possibilidade, a possibilidade de se transformar, 
uma metamorfose.

 Colocamos os termos repossibilitação, reabilitação, reparação e recupera-
ção sobre a mesa, considerando que a atitude projectual é mediada num cons-
tante diálogo entre eles. Por um lado procura-se dar uma nova possibilidade a 
este território, repossibilitando-o; por outro, aquilo que se procura é reabilitá-
-lo ou repará-lo; por outro construir de novo. Todos estes termos partilham 
afinidades mas devem ser hierarquizados. Se entre reabilitação e reparação 
aquilo que se visa são acções pontuais, uma repossibilitação abre o campo de 
acção. Mas estes termos devem estar integrados na intervenção, pois é através 
do acto de projectar sobre o território que se devem definir quais as diferentes 
acções a tomar.

 Devemos indicar que as propostas devem ser entendidas como a escrita de 
um guião de acções, que nem sempre passam por uma lógica de produção de 
um objecto arquitectónico, mas sim pela apresentação de estratégias que pos-
sibilitam que se crie uma plataforma de trabalho, que dê possibilidade a que a 
transformação possa ser possível. Esse guião de acções assume-se incompleto,  
pois o mesmo precisaria dos restantes actores que interveêm no local. O que 

1 Alusão a Adam Caruso, Although architects cannot make vernacular structures one can attempt to recreat the pro-
cesses through wich vernacular emerges in each project. CARUSO, Adam, “The feeling of  things”, A+T ediciones, 
Issue 13, 1999, p.48-51
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aqui se apresenta é o primeiro esboço desse guião que, caso haja condições 
para que possa avançar futuramente, deve ser trabalhado com todos os agen-
tes que participam da criação do lugar.

 Como muito cirurgicamente refere Gonçalo M.Tavares, o pensamento deve 

desconfiar daquilo que não se pode desenhar; a impossibilidade de desenho, a manifestação 
de um indesenhável, é um desvio para o abstracto. Pelo contrário aquilo que existe pode ser 

desenhado, mesmo que não seja facilmente localizável pelos olhos.[2] Assim este guião 
assume-se como um teste, um processo de experiência que procura conjugar 
o aprendizado das leituras-viagens tornando-as operativas.
 Este guião em aberto, ou estes apontamentos sobre temas do território, 
incidem em duas qualidades de paisagem distintas, que não são transversais 
mas devem ser vistas como complementares. 
 Apesar de incidirem em focos distintos, encarar estes apontamentos em 
simultâneo fará com que a eficácia dessas estratégias seja maior do que levar 
a cabo apenas um deles. Esses apontamentos comunicam, por um lado, estra-
tégias de requalificação do núcleo histórico de Câmara de Lobos e por outro, 
as construções disseminadas na periferia e nas cotas altas da ilha, ambos resul-
tado das leituras-viagem que lançam alguns caminhos possíveis para pensar a 
sua transformação.
 Se até aqui tentamos dar a conhecer as características dos gestos do habi-
tar, em território madeirense, tentamos agora através do desenho principiar 
propostas de intervenção, atentando à qualificação da paisagem em linha de 
costa (Câmara de Lobos) e à qualificação da paisagem genérica (possibilitada 
pelas construções disseminadas pelo território).
 

2 TAVARES, Gonçalo M., Atlas do corpo e da imaginação : teoria, fragmentos e imagens, Alfragide : Editorial 
Caminho, 2013, p.31
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 A paisagem da ilha da Madeira está intimamente relacionada com o tema 
da construção da estrutura dos núcleos em linha de costa, pois este aspecto é 
um dos mais centrais para a caracterização da paisagem. Apesar da familiari-
dade com o núcleo histórico de Câmara de Lobos, a descoberta da baía como 
caso de estudo surgiu com as viagens, quando se procuravam assentamentos e 
domínios em linha de costa, que caracterizassem a forma do homem habitar 
na proximidade deste limite, e consequentemente como é que esse habitar 
transforma a paisagem.
 A descoberta da baía como caso de estudo é o resultado de um olhar sobre 
o território e sobre a cidade proveniente dos ensinamentos teóricos de Kevin 
Lynch e Gordon Cullen. 
 Localizada na zona metropolitana do Funchal, (dista 9 km da capital da 
Região Autónoma da Madeira) a cidade de Câmara de Lobos é hoje o ponto 
de partida para a animação nocturna na Madeira. É um local seguro e um 
destino turístico em potencial. 
 O concelho de Câmara de Lobos, para além da baía que domina, em ter-
mos de imponência, a cidade de Câmara de Lobos e que constitui não só o 
seu ex-libris, como ainda, uma das paisagens mais utilizadas na promoção da 
Madeira no estrangeiro. 

Princípio (d)e desenho: Baía de Câmara de Lobos

RECORTE 48
Câmara de Lobos, núcleo histórico.
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Nota Histórica sobre a Baía de Câmara de Lobos

 Quando os descobridores da Madeira, deixando ancorados os navios na 
baía de Machico, começaram a exploração da costa, atingiram no primeiro 
dia o ponto do litoral a que depois puseram o nome de Câmara de Lobos.
Câmara de Lobos foi um dos primeiros lugares da Madeira sujeitos a uma 
imediata exploração agrícola após a sua descoberta. 
 Esta freguesia é ainda um dos mais importantes centros piscatórios do ar-
quipélago, ocupando-se ali dos árduos trabalhos da pesca algumas centenas 
de indivíduos. Uma parte considerável vive num pequeno bairro a que vul-
garmente se dá o nome de Ilhéu e sem condições de salubridade. O culto na 
capela de Nossa Senhora da Conceição (junto ao cais) é mantido pela classe 
dos pescadores, sendo um antigo compromisso da respectiva confraria.
 Na cidade de Câmara de Lobos, existe uma enseada pouco ampla mas pi-
toresca, limitada por uma pequena praia de calhaus rolados e servida por um 
cais de desembarque, o qual foi construído em 1876 e notavelmente melhora-
do no ano de 1903. Este porto tem um movimento relativamente grande, por 
ser Câmara de Lobos um importante centro piscatório, em cuja indústria se 
ocupam algumas centenas de indivíduos.
 O núcleo central do povoamento veio a fixar-se no sopé do pequeno anfi-
teatro natural que se prolonga até ao mar, onde também se localiza a capela 
de Nª Sra. da Conceição. Este é limitado: a norte pelo Pico da Torre; a poente 
pela Ribeira do Vigário; a sudoeste por um penedo a que se deu o nome de 
Ilhéu; e a nascente por uma lombada que se estende desde o Pico da Torre até 
ao litoral.

 Câmara de lobos é uma localidade com quase seis séculos de história e um 
concelho que ao longo do tempo sobreviveu essencialmente da pesca e da 
agricultura.
 O núcleo histórico caracteriza-se essencialmente por espaços em desuso ou 
mal aproveitados, um conjunto de percursos pedonais extremos e perigosos, 
uma forte presença da actividade piscatória, um forte índice de marginalidade 
num conjunto de assentamentos num ilhéu, uma baía pitoresca.
 Hoje, o município está mais virado para os serviços, assumindo o turismo 
um papel determinante neste capítulo, na medida que é cada vez mais o mo-
tor da economia regional.
 O património histórico da freguesia de Câmara de Lobos, é fundamental-
mente constituído pela igreja de São Sebastião, pelas suas capelas, com parti-
cular relevo para a capela de Nossa Senhora da Conceição, pelo forno da cal, 
as Salinas, e pelo coreto instalado no Largo da República.

 Ao intervir num lugar tão extremo, uma frente-mar, com grande beleza 
e uma marcada erosão social e física é necessário e importante realizar uma 
observação intensa do existente.

RECORTE 49
Câmara de Lobos, baía vista desde o Pico da Torre.

RECORTE 50
Vila de Câmara de Lobos, último quartel do século XIX, 1494
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 A Baía de Câmara de Lobos, juntamente 
com a igreja de São Sebastião formaram des-
de cedo a Rua São João de Deus. A expansão 
inicial da cidade deu-se entre esta rua e o ilhéu, 
culminando em habitações adapatadas aos 
contornos deste afloramento rochoso. Apenas 
numa fase mais tardia é que a expansão ocorreu 
na direcção oposta. 

 O ilhéu sofreu igualmente, várias transforma-
ções devido aos elevados índices de marginali-
dade que em determinada altura se verificaram. 
Actualmente o Ilhéu encontra-se parcialmente 
ocupado por habitações de pescadores. Tratan-
do-se de uma cidade piscatória, a Rua São João 

de Deus, ligava o principal acesso à actividade 
piscatória à igreja de São Sebastião. Existia no 
entanto um outro arruamento que contornava o 
ilhéu, foi nesta localização que se instalaram al-
gumas das habitações dos pescadores, inseridas 
no aglomerado rochoso apelidado de ilhéu. 
As imagens A e B representam a ocupação ma-
ciça do ilhéu. A imagem A representa ainda a 
rua São João de Deus, no lado direito centrado 
no enquadramento. Na figura B, note-se que o 
cais ainda não fora construído. A figura H re-
presenta o miradouro no qual termina o Cami-
nho da Trincheira.
 Outrora o percurso mais importante desta 
cidade, fazia-se pelo Caminho da Trincheira até 

A
Câmara de Lobos, entre 1953-1955

B
Câmara de Lobos, antigo estaleiro e serralharia no canto inferior direito.

C
Câmara de Lobos, casas adossadas ao suporte pétreo, antigo percurso pela 
Travessa da Trincheira.

D
Câmara de Lobos, Ilhéu já totalmente ocupado; o cais e a Capela de São 
Sebastião em primeiro plano.

H
Câmara de Lobos, pequeno miradouro no Caminho da Trincheira

I
Câmara de Lobos, Rua Nova da Praia, apropriação espacial pela comuni-
dade piscatória, 1960 

J
Câmara de Lobos, Rua Nova da Praia, apropriação espacial actual, 2016 

à baía prosseguindo depois pela actual Rua Nova 
da Praia, que contorna o Ilhéu, ligando ambas as 
localizações das habitações dos pescadores à baía.
 Ao longo dos anos, a baía desempenhou o papel 
de estaleiro naval, hoje, esta  "porta da cidade" é 
um mero parque de estacionamento descoberto.
 A câmara municipal planeia igualmente rea-
bilitar a lota presente na baía conferindo-lhe um 
programa de alojamento de luxo.
 Adivinha-se que, aqui, ganha destaque a activi-
dade piscatória. Da mesma forma, ao analisar-se 
o território onde se inscreve, percebe-se que a sua 
orografia poderá ter tido um papel fundamental 
na fixação, criação deste aglomerado de pescado-
res.

 Trata-se de um território com características 
muito particulares que faz surgir reflexões e con-
dições de problema, no campo da arquitectura, 
características daquele lugar.
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K
Câmara de Lobos, gravura, primeiras implantações na Baía de Câ-
mara de Lobos, s/d, capa da revista Girão

L
Câmara de Lobos, começo das primeiras implantações no Ilhéu; Ainda não se 
regista qualquer desenvolvimento urbano a Norte da Rua São João de Deus; aus-
ência de cais

M
Câmara de Lobos, começo das primeiras implantações no Ilhéu; ainda 
não se regista qualquer desenvolvimento urbano a Norte da Rua São João 
de Deus; antigo estaleiro e serralharia em primeiro plano; ausência de cais

N
Câmara de Lobos, forte ocupação urbana do Ilhéu; acentuada con-
centração na baía; ainda é visível o estaleiro e a serralharia; ainda não 
se regista desenvolvimento urbano a norte da Rua São João de Deus

G
Câmara de Lobos, morfologia dos arruamentos pertencentes ao núcleo histórico.

E
Câmara de Lobos, ausência do estaleiro e serralharia (substituídos por terrenos 
agrícolas; ocupação massiva do Ilhéu; pouco desenvolvimento no centro

F
Câmara de Lobos, Igreja de São Sebastião e a Rua Nova da Praia (à di-
reita), capa da revista Girão
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Identificação dos problemas
 
 >A Câmara Municipal de Câmara de Lobos planeia a demolição da lota 
do peixe, presente na proximidade do porto, para ali construir um complexo 
habitacional de luxo.
 >O ponto crucial do núcleo do centro histórico é a baía caracterizada pela 
actividade piscatória e pelo programa de restauração e comercial que ali se 
encontram, no entanto neste momento, a baía está ocupada por um mero 
parque de estacionamento a descoberto.
 >Os percursos no Caminho da Trincheira encontram-se degradados e a 
sua interligação com o conjunto das salinas (projecto da autoria do arq. Paulo 
David) e a baía é fraca e pouco explorada, face à importância que anterior-
mente tinha. Não existe portanto uma continuidade nem paisagística nem 
pedonal.
 >A Rua Nova da Praia apresenta elevadíssimos níveis de marginalidade, e 
possuí um conjunto de edificado abandonado e em degradação, assim como 
espaços desaproveitados. Esta rua é essencial para a continuidade pedonal 
mencionada anteriormente.
 >Uma parte considerável das casas contíguas à Travessa da Trincheira 
apresentam elevados níveis de degradação, assim como patologias construti-
vas avançadas.
 
 

Caminho da Trincheira

 Ainda que tradicionalmente este caminho estende-se entre o varadouro da 
Baía de Câmara de Lobos e a Estrada de João Gonçalves Zarco, onde termi-
nava junto ao Jardim de São Francisco, percorrendo no seu trajecto a margem 
esquerda da Baía, Forno da Cal e Salinas, uma deliberação camarária de 18 
de Maio de 1995, amputaria a este trajecto o troço proximal ao calhau dando-
-se a denominação de Caminho do Calhau. Ao restante troço foi dado a deno-
minação de Caminho da Trincheira. A este caminho na zona da sua ligação 
com o Caminho do Calhau, foi acrescentado um pequeno acesso à Estrada de 
João Gonçalves Zarco, que passou a definir o seu início.
 Como afirma Rui Carita, Trincheira era então o caminho que desde o séc. XVI bor-

deava o mar e a linha de fortificações deste aglomerado populacional até ao Funchal. Deveria 
nascer ainda na margem direita da ribeira do Vigário, contornar o Ilhéu, logo contornar o 

antigo forte de São Sebastião, caminho que tem hoje a designação de "Detrás-da-Rocha», 

contornar a capela de N.ª S.ª da Conceição, seguir ao longo do calhau da enseada, logo passar 

junto da antiga bateria do Canavial', arrasada pela cheia de 1842, seguindo depois pelos 

penhascos para Este e bordeando as salinas.[1]

1 CARITA, Rui, Paulo Dias de Almeida e a Descrição da Ilha da Madeira, Funchal, DRAC, 1982, 
p.34

RECORTE 50
Baía de Câmara de Lobos, 2016

RECORTE 51
Baía de Câmara de Lobos, 2016



[109] arquitectura como paisagem:desenho_princípio (d)e desenho_baía de câmara de lobos

Nota de intervenção sobre a Baía de Câmara de Lobos
 
 O centro histórico de Câmara de Lobos, insere-se num meio em que do-
mina uma grande beleza paisagística: fortemente marcada pela presença do 
mar; por uma costa bastante irregular; e pela condição antropológica do lu-
gar.
 O princípio (d)e desenho visa a requalificação da orla costeira da zona a 
que se destinou a sua implantação. Assim a proposta de intervenção, aproveita 
as pré-existências que se revelaram importantes e utiliza os princípios compo-
sitivos presentes na ilha. A proposta está ainda definida por muros sucessivos 
e percursos pedonais, conectados visual e temáticamente para criar uma zona 
que seja percebida como uma entidade acessível, procurando reencontrar a 
vivência que outrora aqui existia. 
 Esta proposta aproxima-se da intervenção paisagística pois atenta à conti-
nuidade do sítio. Assim o projecto desenvolve-se numa relação íntima com a 
pré-existência e, como tal, esta adquire uma grande importância no projecto. 
A recuperação do grande muro da Travessa da Trincheira adoça-se à falésia, 
fundindo-se com os materiais presentes no local. Uma recuperação já muito 
necessitada em algumas secções do muro. Com isto espera-se recuperar o 
circuito de caminhos que articula a travessia longitudinal e dá continuidade à 
Travessa da Trincheira que circundava o limite marítimo, tal como a linha de 
assentamentos destes núcleos habitacionais.

 O programa da proposta está essencialmente concentrado na baía mas ar-
ticulado com os restantes acessos pedonais para permitir um funcionamento 

RECORTE 52
Baía de Câmara de Lobos, proposta de intervenção
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autónomo de cada parte e diluir assim o impacto do conjunto. De modo a 
recuperar a imagem da baía como porta de entrada ensaiamos deslocar o pro-
grama da lota de peixe, acrescentando-lhe algumas parcelas logísticas para a 
localização do actual parque de estacionamento, permitindo que através da 
cobertura deste volume se possa aceder desde a cota alta à cota da baía.
 Através do entendimento da morfologia das ruas pertencentes ao núcleo 
histórico, reinterpretamos a sua composição formal propondo um corpo 
edificado que encerra pontualmente o acesso à baía a partir do Largo do 
Poço. Com este encerramento é possível através das diferenças de cota do ter-
reno criar um pequeno anfiteatro e proporcionar a existência de um parque 
de estacionamento subterrâneo.
 Como já foi referido nesta proposta existe uma grande preocupação na 
criação de diversos percursos, permitindo uma permeabilidade pedonal, em 
diversos sentidos, na consciência da importância que a paisagem assume no 
território, criando-se estratégias para a integração do projecto assim como 
a sua contemplação; os materiais conjugam e fundem-se com a natureza do 
lugar, e na preservação da sua identidade, através da recuperação de carac-
terísticas espaciais e elementos que anteriormente lhe pertenciam e o carac-
terizavam. Visando assim a requalificação da orla costeira da zona a que se 
destinou a sua implantação.

 Tal como já vimos em "Arquitectura como paisagem: território", os muros fazem 
com que haja uma relação com o território e o sítio onde se insere, uma re-
lação que se verificou fortemente na construção utilizada na agricultura au-
tóctone. O passeio marítimo, por sua vez, é caracterizado pela ideia de uma 
grande promenade cujo objectivo era a contemplação do imenso oceano. É 
na ambiguidade entre a intervenção e a pré-existência – e consequentemente, 
a fusão do limite do projecto com o sítio – onde se torna complexa a definição 
da implantação desta proposta, exactamente pela quase inexistência de um 
limite entre ambas.
 É um projecto atento à essência do sítio, actuando eficazmente no local e 
extraindo deste o potencial para o desenvolvimento do programa.
 Existem vários aspectos através dos quais esta intervenção se integra no 
território e, consequentemente, redesenha a paisagem que a define. Esta inte-
gração dá-se pela inserção de vários elementos reconhecíveis neste território 
e que fazem com que o projecto esteja em harmonia com o mesmo: um muro 
que parece surgir da própria topografia, adapta-se à configuração do terreno, 
“encaixando-se” harmoniosamente na falésia, serpenteando a baía.
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RECORTE 53
Baía de Câmara de Lobos, proposta de intervenção
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RECORTE 54
Baía Câmara de Lobos, vista do Caminho da Trincheira, proposta de intervenção

RECORTE 55
Baía Câmara de Lobos, vista do Pico da Torre, proposta de intervenção
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Apontamento de estratégias de intervenção

Acções de recuperação 

 >Recuperar a antiga ligação pedestre entre a Travessa da Trincheira e a 
Rua Nova da Praia, através da recuperação dos muros de contenção e deli-
mitação da baía; recuperar os pavimentos desse mesmo traçado que ainda se 
encontrem intactos necessitando apenas de ser recuperados.
 >Recuperar a autonomia da secção da baía dedicada à actividade pis-
catória, integrando o percurso acima mencionado na mesma, atendendo à 
essência do sítio.

RECORTE 56
Baía Câmara de Lobos, estado actual

RECORTE 57
Baía Câmara de Lobos, proposta interventiva
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Acções de reconstrução

 >Reconstrução do conjunto edificado relativo às casas de pescadores situa-
do na Rua Nova da Praia, tendo em consideração a importância que esta rua 
possuía e continua a possuir no traçado urbano, ainda que actualmente es-
teja afectada por marginalidade. Para tal propõe-se a reconstrução das casas 
que estão abandonadas e a reabilitação das casas que ainda estão habitadas. 
Pretende-se dotar as casas de condições de salubridade, procurando resolver 
os problemas construtivos que estas apresentam bem como as patologias que 
revelam. É pretendido ainda repensar a ligação interior/exterior destas casas. 
Com estas acções de recuperação pretende-se reabrir a rua ao carácter que já 
teve e combater a marginalidade que ali se verifica.

RECORTE 58
Rua Nova da Praia, estado actual

RECORTE 59
Rua Nova da Praia, proposta interventiva
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Acções de reconstrução (2)

 >Propõe-se a reconstrução de algumas casas na Travessa da Trincheira e 
na Rua Nova da Praia, de modo a dotá-las igualmente de outra qualidade ar-
quitectónica. A insistência com a reconstrução destes conjuntos habitacionais 
prende-se com a sua importância para o conjunto geral da proposta interven-
tiva, uma paisagem costeira coesa.

 

RECORTE 60
Rua Nova da Praia, estado actual

RECORTE 61
Rua Nova da Praia, proposta interventiva
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Acções de construção

 >Dada a vontade da Câmara Municipal em demolir o edifício onde actu-
almente se encontra a lota do peixe – numa localizaçao de interesse estraté-
gico – é proposto passar esse mesmo programa para o ponto mais a Norte da 
área de intervenção de forma a rematar a baía.
 >Através do assentamento da lota, é proposto um conjunto de rampas que 
permitam descer até à cota baixa, procurando a integração com o percurso 
entre a Travessa da Trincheira e a Rua Nova da Praia.
 >Propõe-se a construção de um conjunto de lojas relacionadas com a res-
tauração na Rua Nova da Praia, dotando de nova qualidade urbana aquela 
zona.
 >Propõe-se ainda um conjunto edificado para a Rua da Carreira, procu-
rando identificar no conjunto de ruas e construções na envolvente, valores 
formais e de escala.

RECORTE 62
Baía de Câmara de Lobos, vista do Caminho da Trincheira, estado actual

RECORTE 63
Baía de Câmara de Lobos, vista do Caminho da Trincheira, proposta interventiva
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RECORTE 64
Baía de Câmara de Lobos, conjunto de desenhos da proposta de intervenção
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RECORTE 65
Baía de Câmara de Lobos, conjunto de desenhos da proposta de intervenção
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RECORTE 66
Baía de Câmara de Lobos, conjunto de desenhos da proposta de intervenção
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 A paisagem da ilha da Madeira está intimamente relacionada com disse-
minação das construções na periferia e nas cotas altas da ilha, pois este aspec-
to é um dos mais centrais para a caracterização de um património cultural 
construído e para a caracterização da paisagem. Apesar da familiaridade com 
a ilha, o despertar de interesse pela forma como as construções disseminadas 
caracterizam a paisagem surgiu com as viagens, quando se procuravam as-
sentamentos e domínios pela ilha, que caracterizassem a forma do homem 
habitar, e consequentemente como é que esse habitar transforma a paisagem.
 
 Há sempre situações específicas ou irrepetíveis, arquiteturas singulares que 
respondem a necessidades concretas. É nas periferias e nas cotas altas que 
melhor podemos observar o engenho humano individual na resolução de pro-
blemas concretos, exercícios de liberdade, muitas vezes com meios muito pre-
cários. Há ainda uma reinterpretação da arquitetura popular; há o emprego 
de novos materiais de construção; há um jogo de gestos livres que culmina em 
arquitecturas inusitadas. Nem sempre a imagem é agradável, integrada numa 
antiga tradição de um saber construir, antes pelo contrário, há uma aparência 
de caos, de afastamento a uma antiga harmonia, que, no entanto, é o resulta-
do da falta de soluções alternativas e de uma extrema pobreza.

 Estas construções disseminadas apresentam-se como um exemplo de estu-
do interessante, por um lado, pela quantidade significativa e pela tipificação 
que atingem os exemplos analisáveis, por outro porque é nessa área que se 
concentra e afirma muita da expressão “íntima” do entendimento profun-

Princípio (d)e desenho: construções disseminadas

RECORTE 67
Câmara de Lobos, habitações disseminadas, algumas em claro risco estrutural
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RECORTE 69
Habitações disseminadas pela ilha

RECORTE 68
Habitações disseminadas pela ilha, características da paisagem
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do do espaço arquitectónico e da construção da paisagem pela comunidade, 
permitindo-nos entender como esse colectivo “sente” e constrói a adequada 
utilização do espaço em articulação com um quotidiano.

 A expansão da população fora dos núcleos urbanos, com as casas espalha-
das pelas encostas, configura um outro aspecto da construção da paisagem. 
O povoamento começou por ser linear, ao longo do litoral e concentrado na 
costa Sul da ilha, para, progressivamente, se ir expandindo para lugares de 
exploração agrícola.

 Os registos arquitectónicos que em "Arquitectura como paisagem: Território" 
apelidávamos de eruditos, encontram aqui características ou raízes tradicio-
nais da arquitectura produzida em contexto insular. Isto é válido sobretudo se 
tivermos presente que a afirmação dessas características se fortalece na pre-
ferência por espacialidades elementares, utilizando os arquétipos da arquitec-
tura popular madeirense, distanciando-se de um entendimento “complexo” 
da processo construtivo.
 Nestas construções são os aspectos de tratamento de volume associados a 
aspectos formais que predominam, é aqui que o confronto com a arquitectura 
popular é incontornável e revelador de uma incompreensão.

 Os novos espaços da casa têm referências, ou até mesmo regras, próximas 
dos casos da modernidade do que com a arquitectura vernacular ou popular. 
Digamos que o invólucro parece transmitir a "ruralidade" e é confirmada por 

RECORTE 70
Câmara de Lobos, Campanário, habitações disseminadas, dois casos de habitações em pendente com agregado 
agrícola
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certos arquétipos construtivos presentes no interior ou até mesmo no exte-
rior – elementos rústicos de carácter meramente decorativo, como alpendres, 
balcões, mirantes etc – enquanto que na organização espacial não são, de um 
modo geral, consideradas soluções que atendam à memória das tipologias tra-
dicionais, antes predominam tiques de referência à escala social – átrio, cor-
redor, a sala de estar e a sala de jantar – todas elas com dimensões geralmente 
acima das necessidades e, quantas vezes, das posses de quem as constrói, estas 
divisões não existem, por vezes, por necessidade mas simplesmente por con-
ceito de ostentação.

 Factor que é habitual nestas construções, é o espaço em frente à rua coin-
cidir com o topo da casa, revestido a ladrilhado ou lageado, e delimitado fre-
quentemente por um muro baixo e caiado, circundado por bancos de pedra e 
coberto esporadicamente por uma “latada” ou uma cobertura de algum tipo. 
Serve muitas vezes como local de estar, e de contemplar o território, sendo em 
alguns casos essa mesma cobertura usada como garagem, dada a inclinação 
do terreno e a impossibilidade de ter a garagem na cave da casa.

 Os terraços é que são frequentes e comuns a vários géneros de casa, con-
gregando as funções de mirante com as de estar (loggia) e por vezes ainda as 
de receber. Serão três ou quatro os seus modelos principais que foram per-
sistindo sob diferentes formas e que, por vezes, coexistem. Mirantes cobertos 
ligados à habitação são igualmente frequentes embora surjam hoje sistemati-
camente emparedados. 

RECORTE 71
Câmara de Lobos, Campanário, habitações disseminadas, em destaque uma habitação em situação de pendente
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 Como explicar a existência, aperfeiçoamento e implantação de uma morfologia constru-

tiva como esta? Provavelmente estaremos perante um exemplo de uma mistura 
de valores culturais provindos de áreas diversas.
 Perdido o vínculo comunitário, que intensificava as relações da vizinhança, 
cada célula familiar ter-se-á isolado, garantindo apenas o sustento próprio; e 
a tradução construtiva dessa atitude terá sido a interiorização da casa. Esta 
dominante dever-se-á, uma vez mais, à expressão individualista da ocupação 
do território, em função de um povoamento "moderno", que favorece e torna 
mesmo sistemática a construção isolada correspondente a um núcleo familiar. 
 Na Madeira, um povoamento mais livre de condicionamentos (distancian-
do-se da aldeia comunitária, onde as casas se dispõem em fila) gerou a ten-
dência quase total para a construção do agregado isolado, fragmentado em 
pequenas construções de planta retangular ou aquadradada, quando muito 
formadas por dois volumes paralelepípedos próximos ou justapostos, em "L", 
como é verificável em alguns casos.
 Com o tempo, estas construções adquiriram características próprias, po-
der-se-á dizer originais, consequentes das características do terreno, factores 
económicos e por ventura de uma influência de outros modelos da região. 
Estas construções são semelhantes a esses modelos em aspectos pontuais, mas 
são na verdade reinventadas pela mistura dos seus elementos.
 No que respeita ao reflexo destes valores novos nas construções eruditas, 
será por isso impossível distinguir influências directas dos modelos arquitectó-
nicos,  salientando assim a capacidade da ilha gerar modelos arquitectónicos 
próprios, por aperfeiçoamento ou alteração gradual dos seus padrões de ori-
gem.
 A confusão relativa ás origens e a possibilidade das influências relativa-
mente aos modelos arquitectónicos são questões que colocam desde logo pro-
blemas de interpretação, acentuados pela escassez e irregularidade da infor-
mação disponível sobre este tipo de ocupações na ilha.

RECORTE 72
Câmara de Lobos, Campanário, habitações disseminadas, em destaque uma habitação em situação de pendente
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Identificação dos problemas
 
 >Não existe nenhum inventário, das diferentes soluções arquitectónicas 
que estes casos revelam. O modelo que se verificou, em que a construção se 
adapta à situação de pendente – geralmente com um mirador/balcão/miran-
te na cobertura – é um modelo interessante que poderia ser reinterpretado e 
dotado de outra qualidade arquitectónica, assim como documentado, propor-
cionando à população uma espécie de guião construtivo para estas zonas.
 >A maioria destas construções está em risco estrutural, pelo que são sem-
pre os elementos mais fustigados em caso de desastres naturais. Não existe um 
documento que identifique as regiões de risco e que impossibilitam a constru-
ção. (RECORTE 72)
 >Com o passar dos anos, as baixas condições de manutenção e a agravante 
dos desastres naturais dos últimos dez anos, resultaram na existência de pato-
logias construtivas nestes elementos passíveis de serem melhoradas.
 >A expansão das construções é feita através da ocupação de terrenos con-
tíguos, geralmente em situação de pendente, para a colocação da garagem, da 
casa-de-banho ou da cozinha, resultando em volumes desconexos.
 >Uma parte considerável das construções apresenta baixas condições de 
salubridade assim como acessos pedonais íngremes e perigosos, devidos maio-
ritariamente à sua implantação no território, em locais de difícil acesso ou por 
eventualmente não possuirem espaço para crescer ordenadamente.
 >Em contraste com a uniformidade geométrica das construções princi-
pais registam-se pequenas ampliações que se conformam às irregularidades 
dos terrenos e das pré-existências, duplicando-se ou dividindo-se conforme 
as necessidades. À medida que aumenta a complexidade rural, habitacional 
e recreativa, aumenta também o número e a especialidade dos recintos assim 
como o seu geometrismo, pondo em alguns casos a integridade estrutural em 
causa.
 

RECORTE 73
Funchal, Monte, construções disseminadas em situação de pendente, registo após os incêndios de Agosto de 2016
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Nota de intervenção sobre as construções disseminadas

 O conjunto das construções disseminadas pelo território é característico da 
paisagem madeirense. O princípio (d)e desenho procura apresentar propostas 
de reinterpretação, um possível inventário que possibilite futuramente a recu-
peração/reconstrução de alguns destes elementos. Para tal deverá registar-se 
o interesse em documentar, estudar e melhorar aspectos que se perderam 
com a caracterização destas construções, nos seus sinais mais expressivos do 
ponto de vista formal, relativo às "questões de gosto", e essencialmente na sua 
relação com a envolvente física. As acções sobre estas construções deverão ser 
entendidas como acções culturais, portadoras do saber ancestral, reveladoras 
do conhecimento de acções, teorias e conceitos inovadores, testados e confir-
mados pelo factor tempo na sua eficácia tecnológica e no resultado estético e 
social daí resultante.
 Propomos a melhoria das condições de habitabilidade sem o prejuízo para 
com o contexto paisagístico e o carácter socio-cultural do lugar. Para tal, teria 
que ser garantido igualmente condições de segurança estrutural aos edifícios 
debilitados, detectando igualmente a precariedade que geralmente antecede 
o estado de ruína. Consideramos ainda ser necessário questionar as activida-
des, usos e anexos que possam existir e que comprometam a harmonia das 
construções.
 As propostas que se seguem, tentam agrupar alguns dos elementos en-
contrados em categorias respectivas à sua inserção com o terreno, à sua vo-
lumetria e à sua caracterização formal. Alertamos para que aquilo que se 
apresenta nas páginas seguintes, não são tipologias, pois não existe ainda um 
distanciamento histórico suficiente que permita entender uma uniformização 
que justifique o termo tipologia (Ver: Caixa de ferramentas: Transformar), antes são 
um conjunto de características comuns a estas construções. O distanciamento 
histórico poderá vir a permitir igualmente, o entendimento da origem destes 
modelos tal como as suas bases de influência, ou se por via oposta, surgem 
sem influências, fruto de um saber construtivo passado entre gerações.
 Pretendemos apresentar ordenadamente as características mais significati-
vas e marcantes de alguns modelos destas construções focando-nos por agora 
nas suas características morfológicas. 

RECORTE 74
Câmara de Lobos, Campanário, habitações disseminadas, construções em situação de pendente



[127] arquitectura como paisagem:desenho_princípio (d)e desenho_construções disseminadas

 Como apontado anteriormente, estas estratégias não devem ser lidas como 
acções fechadas mas sim como um apontar de um caminho a tomar, mas que 
espera por um conjunto de actores para que o mesmo possa ser feito da forma 
mais precisa e eficiente possível, salientando que aquilo que se procura é uma 
relação entre a alteração e a resistência, a intervenção mínima. As interven-
ções que se seguem procuram ser precisas, pontuais e trabalhar com aquilo 
que existe. São acções que não exigem grande infra-estrutura de produção, 
mas que transformam de maneira decisiva a forma como se olha e se confron-
ta a paisagem e as características culturais que a mesma contém.
 Procura-se principiar uma base de dados relativa às características destes 
modelos; procura-se entender as características destas construções de forma 
a intervir mais eficientemente; propor recuperações pontuais que atentem a 
uma melhoria da qualidade construtiva destas construções; apelar às boas 
práticas construtivas auxiliando-nos da tradição construtiva presente no ter-
ritório madeirense, tendo especial atenção ao assentamento, ao toque e ao enqua-

dramento destes modelos no território.
 Os casos desafiam a validação dos saberes adquiridos ou propostos por 
referências de obras presentes no território madeirense. Contudo, nenhum 
destes casos se apresenta apoiado em qualquer revisão de bibliografia mas no 
seu estado bruto, no esplendor da sua novidade, no silêncio da sua infinita po-
breza mas belíssima naturalidade. As relações e bases de influências propostas 
não se encontram apoiadas por revisão bibliográfica, pelo simples facto da 
inexistência de bibliografia sobre o tema. Assim cada uma das relações expos-
tas apresenta-se como um conjunto de suposições baseadas na observação e 
descrição.
 Aqui apresentam-se esquemas, que traduzem o que se sugere, eventual-
mente utilizando a triagem de casos que se fez e imagens que possam suportar 
as sugestões feitas para qualificar paisagem. 
 Julgamos assim ser fundamental a preservação das memórias identificadas 
como fundamentais de um modus vivendi coerente que, à beira da extinção, 
constitui uma reserva ética e estética desprezada e deliberadamente em pro-
cesso irreversível de descaracterização.

RECORTE 75
Funchal, Caminho do Lombo, construções disseminadas em situação de pendente. Foto após os incêndios de 2016.
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Apontamento de estratégias de intervenção

Acções de triagem/documentação
 >Procuramos principar uma acção de documentação das características 
das construções disseminadas em situação de pendente. Como já foi referido, 
não se propõe uma triagem de tipologias, por não existir um distanciamento 
histórico suficiente que justifique referirmo-nos a estes grupos de construções  
como tipologias (Ver: Caixa de ferramentas: Transformar). Antes propõe-se a re-
colha das características e dos problemas associados a estas construções para 
futuramente intervir com maior eficiências nas mesmas.
 >Quanto às intervenções em si, e apesar de serem diferentes as suas áreas, 
o problema da autenticidade é comum, ultrapassando o próprio significado 
da individualidade, ou seja, do objecto em si. Para além do aspecto da in-
tervenção, existe também a autenticidade do meio onde se insere o objecto 
arquitectónico, sendo por vezes o sítio que o caracteriza, no entanto, a auten-
ticidade é também o uso quotidiano, a vivência sociológica que este abriga ou 
proporciona.
 >De forma geral, propõe-se que futuramente seja criado um grupo de 
intervenção com o objectivo de estudar estes modelos, para um melhor en-
tendimento das suas características e problemas. Com esta metodologia po-
deríamos fazer uma aproximação directa ao cidadão comum e aos agentes 
transformadores da arquitectura e da paisagem. Se pudermos identificar os 
problemas mais generalistas, começaremos a deter a informação-base que po-
derá vir a proporcionar uma resposta mais genérica. Digamos que se poderia 
desta forma adquirir, registar e transformar informação em conhecimentos 
básicos de fácil acesso ao cidadão comum, suficientes para que estes se inte-
ressem pela correcta salvaguarda física das construções, visto que lhes poderá 
trazer vantagens na resolução dos problemas, na economia de meios e even-
tualmente na qualificação da paisagem. 
 >Nas imagens que se seguem está representada a triagem feita acerca dos 
diversos elementos recolhidos no território. Para tal, organizou-se os diversos 
elementos relativamente: à sua relação com a envolvente física  – na relação 
com outras construções, assim como com a paisagem –  e a exploração agríco-
la contígua ou distante à construção; arquétipos de transição interior/exterior 
e as suas possíveis influências formais.

RECORTE 76
Câmara de Lobos, exemplos das construções em pendente que se pretende documentar.
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RECORTE 77
Câmara de Lobos, Campanário, desenho de interpretação de uma construção em pendente que utiliza a garagem (situada na cobertura) como mirante
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Casa-mirante : Casa com terraço / mirador /balcão Construção em volume isolado 

 Ao percorrermos a ilha, registamos com alguma frequência exemplos de casas que utilizam, no 
seu contexto interior/exterior, alguns arquétipos como transição.
 A utilização destes arquétipos (miradores; mirantes; terraços; balcões) encontra-se bastante di-
fundida pela ilha, propondo que seja quase de senso comum que a cobertura do edificado se faça 
desta forma.
 Em alguns casos, encontramos uma simbiose entre a garagem e este modelo (casa-mirante), ou 
seja, a garagem ganha um duplo sentido, enquanto mirador ou mirante, através da sua relação 
com a rua.
 Parece-nos que seja possível tentar estabelecer um grau de proximidade ou até mesmo de influ-
ências, entre este tipo de construções e as tipologias das casas-de-prazer presentes nas quintas no 
centro do Funchal. 
 Julgamos igualmente ser possível estabelecer uma relação de intenção entre a forma destes ar-
quétipos e os miradores disseminados pela ilha.
 Por falta de distanciamento histórico que possibilite a comprovação destas afirmações, e por 
falta de dados concretos acerca desta possível influência, estas considerações têm, por enquanto 
um carácter expeculativo.
 A volumetria da maioria destas construções, parece tender para uma uniformização com a 
evolvente, onde são raras as excepções que se verificam volumetrias excessivas.
 Relativamente à sua inserção no terreno, estes casos, estão maioritariamente dispostos escalo-
nadamente pela encosta, e estão normalmente associados a parcelas de exploração agrícola com 
carácter de subsistência.
 Os casos [E ; F ; G] apresentam algumas semelhanças com os exemplos anteriores mas a sua 
forma caminha para uma segregação da garagem relativa ao edificado principal.

A B C D

E F G

 Por toda a ilha, registam-se construções com estas características. Novamente parece-nos possível 
estabelecer um paralelo, ou uma base de influência entre este modelo, disseminado pelo território, e as 
torres avista-navios presentes no centro do Funchal.
 Novamente, e em semelhança às “casas-mirante” falta um distanciamento histórico que possibilite 
a comprovação desta expeculação. No inquérito aos seus habitantes (e construtores) não constatamos 
uma unânimidade no conjunto de razões relativas ao método de construção, no entanto, o factor co-
mum era que já algum parente/amigo havia feito uma casa “igual” em algum sítio.
 Assim parece-nos possível que este seja um modelo, que surge da adaptação do homem a um 
terreno condicionado (de acentuada pendente) resultando nesta forma característica, mas que pode 
igualmente ter raízes mais profundas nos modelos das torres avista-navios.
 Na maioria destes casos, regista-se ainda uma relação entre a construção e a parcela agrícola, dado 
que em muitas destas construções vivem duas ou três famílias em pisos separados que utilizam a agri-
cultura como subsistência para as necessidades do dia-a-dia. (RECORTE C) Quando as necessidades 
das famílias mudam as construções multiplicam-se igualmente nestas parcelas agrícolas, muitas vezes 
sobre forma de anexos. (RECORTE F e C)
 Os casos [G ; H] apresentam algumas semelhanças com os exemplos anteriores mas a sua relação 
com a envolvente caminha para um modelo híbrido, muitas vezes articulando a nova construção com 
a pré-existência.

Possível base de influências: torres avista-navios

Modelos híbridos: Modelos híbridos:
A B C

D E F

G H

Possível base de influências: casinhas-de-prazer



 Este modelo de construção, a par com o grupo anterior, é igualmente um dos modelos mais difun-
didos pela ilha. Uma prática que não atenta a um entendimento do suporte físico onde se implanta, 
pelo contrário, escava enormes vazios para então depois colocar a casa-objecto.
 Contrariamente ao grupo anterior, na maioria destes casos, a construção é feita no limite da par-
cela, distanciando-se da rua. Como consequência da implantação da casa na cota baixa do terreno, 
verificam-se grandes rampas de estacionamento, resultando em terrenos demasiado instáveis a nível 
estrutural, sendo normalmente estes modelos a par do grupo seguinte, os mais fustigados por desliza-
mentos de terras.
 Como consequência do distanciamento da casa à rua, acaba por surgir uma “base” para a constru-
ção que se destaca fortemente no contexto paisagístico.
 A implantação deste modelo de casa, geralmente não permite que haja uma parcela de exploração 
agrícola, pelo que a casa tende a ocupar a totalidade da parcela. As excepções a esta situação seriam 
provavelmente os modelos semelhantes ao caso C pois este possui um acesso a uma pequena parcela de 
exploração agrícola. O modelo híbrido partilha das mesmas características dos exemplos anteriores 
 mas possui parcelas de exploração agrícola.
 A construção assume também com alguma frequência uma única volumetria escalonada pela en-
costa, apesar desse tipo de solução ajudar a quebrar a possível excessividade da volumetria, continua 
a ser uma implantação de grande impacto paisagístico.

[C] arquitectura como paisagem:desenho_princípio (d)e desenho_construções disseminadas

 Apesar da pequena amostra de casos, este grupo descreve claramente um problema relativo 
às construções em pendente. Por oposição ao modelo anterior este constrói acima do terreno, 
suportado por pilares descobertos e desprotegidos criando uma situação de elevado risco estru-
tural. A incapacidade de interpretar o terreno leva a que as construções sejam edificadas, muitas 
vezes sustendo dois ou três pisos em meia dúzia de pilares (esbeltos) que não possuem qualquer 
tipo de protecção contra as adversidades do clima. Além do risco estrutural e da implantação 
descuidada no terreno, este tipo de casas apresenta geralmente, uma volumetria excessiva.
 Este modelo de construção tem sido fortemente fustigado pelas forças abusivas das enxurra-
das, por um lado, porque a sua implantação está susceptível aos deslizamentos de terras, e por 
outro, porque os seus elementos estruturais não terem protecção relativamente às adversidades 
climáticas.
  Ainda se verifica em alguns destes casos, a presença de mirantes e terraços na composição da 
casa, o que leva a crer que este arquétipo abrange possivelmente a grande maioria das casas em 
situação de pendente.
 A implantação destes casos, geralmente, não permite que exista uma parcela de exploração 
agrícola, pelo que se verifica, um certo desligamento da actividade da terra, aspecto que tem 
colocado em detrimento a paisagem madeirense.

Construção com deslocamento de terras e muros de contenção Construções em situação de risco estrutural

Modelo híbrido:
A B C D Modelos híbridos:

A B

Possível base de influências: Balcões provenientes de habitações vernaculares

C
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RECORTE 78
Ribeira Brava, desenho de interpretação de uma construção em pendente
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Acções de recuperação/reabilitação (1)

 >A observação minuciosa dos tipos de construções que cada família reali-
zou expeditamente para resolver problemas de acesso e abrigo – afinal as ra-
zões de ocupação do território – dá informações preciosas e permite detectar 
os inconvenientes a corrigir. Em muitos dos casos descobrem-se sabedorias 
que a economia de meios e o senso comum produziram.
 >Devido à baixa qualidade construtiva da maioria destas construções pro-
curamos dotá-las de melhorias relativas ao isolamento térmico e acústico.
 >Devido às baixas condições de manutenção, a maioria dos casos apresen-
ta condições de salubridade precárias, correspondentes às suas implantações 
em localizações de difícil acesso. A ampliação é um processo que não tem 
regra em nenhum dos modelos identificados em acções de triagem/documentação, 
surgindo de forma avulsa, expontânea e resultante das necessidades e possi-
bilidades económicas do momento. As ampliações detectadas não revelam 
uma abordagem ou preocupação global com o faseamento, a integração ou a 
"evolução natural", antes correspondem exclusivamente às necessidades fun-
cionais daquele momento. Daí que seja comum surgirem anexos, por vezes 
mais destacados e de maior dimensão que a construção principal. A sua ca-
racterística dominante será o recurso à laje/terraço e nunca ao recurso da ar-
mação para cobertura de telha. Propõem-se que sejam estudados modelos de 
ampliação destas construções que não coloquem em causa as suas condições 
de segurança e a sua integração com a envolvente. 

RECORTE 79
Diagrama sobre a proposta de melhorias relativas ao isolamento térmico e acústico das construções; proposta sobre 
o melhor tipo de implantação em terrenos de acentuada pendente.

Como deveria serComo é

Como éComo deveria ser

Ext Ext
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RECORTE 80
Diagrama relativo à recuperação de edificado em risco estrutural, reforçando e protegendo os elementos estrutu-
rais.

Acções de recuperação/reabilitação (2)

 >Devido às baixas condições de manutenção, aconselha-se a recupera-
ção periódica dos muros de suporte seguindo as normas de construção de 
socalcos, pois estes constituem um dos elementos mais característicos da iden-
tidade da paisagem madeirense.
 >Se inicialmente, o território foi modificado pela agricultura, com a cons-
trução de muros de suporte e de levadas, hoje em dia, as transformações so-
ciais e económicas têm substituído os motivos de construção e a afluência de 
população à cidade afasta-se já da razão agrícola substituída pela expectativa 
da urbanidade. Propõe-se que se retome o trabalho agrícola, restabelecendo 
o domínio do território nas zonas de potencial deslizamento de terras. Refor-
çando estruturalmente estas zonas e construindo socalcos, de forma a recupe-
rar as tradições de domínio do território presentes na ilha da Madeira.
 >Relativamente às construções que se encontram em risco estrutural, 
(p.129) propõe-se que as secções da casa onde se encontram os elementos 
estrurais que se encontram a descoberto sejam devidamente encerradas e pro-
tegidas.



[135] arquitectura como paisagem:desenho_princípio (d)e desenho_construções disseminadas

Acções de repossibilitação (1)

 >A construção evolutiva é apresentada como um processo lógico e natural 
como foi ancestralmente realizada a construção de muros, escadarias e leva-
das para formar poios agrícolas. Propõe-se a expansão da construção através 
da ocupação do piso superior enquanto terraço e espaço de estar.  A continu-
ação deste processo apresenta-se como um sistema harmónico de intervenção 
neste território. Propõe-se também um processo de expansão controlado das 
construções, através de recuperação de espaços existentes nas cotas mais bai-
xas, pois geralmente existem terrenos livres, antigos quintais abandonados.
 >Propõe-se o (re)desenho da relação destas construções com o suporte físi-
co, através de bases em socalcos e paredes de contenção de terras, tal como é 
feito na tradição construtiva presente na ilha da Madeira.
 >Através do entendimento das características destes modelos e da sua for-
ma de relação com a envolvente e o suporte físico propõem-se que estas re-
possibilitações auxiliem a redefinição das linhas de pendente dos lombos. A 
intervenção arquitectónica redefine assim a face da montanha.

RECORTE 81
Diagrama relativo à forma mais adequada para a redefinição das linhas de pendente dos lombos, procurando uma 
volumetria adequada à envolvente.

RECORTE 82
Diagrama relativo à repossibilitação de eventuais anexos presentes junto às construções principais, dotando-os de 
outra qualidade arquitectónica e possibilitando que a sua cobertura seja transformada em terraço.
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Acções de repossibilitação (2)

 >As alterações a introduzir nas construções deverão ser previamente estu-
dadas em conjunto, de modo a que não se verifiquem soluções avulsas desliga-
das do contexto. Por outro lado, acrescentar terá necessariamente de revelar 
as mesmas cautelas. Suprimir ou implantar poderá revelar-se um autêntico 
atentado ao equilíbrio volumétrico e à sua relação com a envolvente.
 >Aconselha-se a repossibilitação de construções abandonadas e/ou barra-
cas que possam existir em zonas de difícil acesso, de modo a que estes anexos 
não coloquem em causa a integridade estrutural das construções principais.
 >Propõe-se a repossibilitação dos anexos existentes, dotando-os de outra 
qualidade arquitectónica. Reconhecendo ser através destes elementos que a 
construção se integra no território pela desconstrução da volumetria.
 >Repossibilitar a abertura destes anexos para a paisagem, procurando re-
fazer o seu enquadramento na paisagem e no conjunto construído.
 

RECORTE 83
Funchal, Caminho do Lombo, exemplo de proposta interventiva repossibilitando os anexos, dotando-os de outra 
qualidade arquitectónica.
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Acções de repossibilitação (3)

 >Libertar para criar espaços comuns. Nas áreas em estudo há uma forte 
ideia de colectivo, de uma identidade comum, contudo, existem poucos es-
paços que a comunidade possa usar para potenciar essa relação. Os terrenos 
que indicamos como zonas a serem limpas, repossibilitando as eventuais cons-
truções que lá existam, abrem a possibilidade de se pensar aí a construção de 
uma área comum para a população.
 
 

RECORTE 84
Funchal, Caminho do Lombo, proposta de limite entre 5/10m relativamente à linha de declive do lombo. Propõe-
-se que as construções que estejam abandonadas dentro desta área sejam repossibilitadas, assim como eventuais 
barracas em incumprimento legal. Os terrenos em total abandono destinar-se-iam a campos agrícolas ou a espaços 
comuns de usufruto da comunidade.
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por uma arquitectura como paisagem
Considerações finais
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por uma arquitectura como paisagem...

 No início deste trabalho estabeleceu-se como objectivo contribuir para a 
compreensão da transformação da paisagem, assim como registar as acções 
do homem sobre um território específico – a Ilha da Madeira – procurando 
inserir estes registos num debate mais abrangente sobre o papel da arquitec-
tura na construção da sua paisagem.
 O trabalho ensaiou clarificar alguns princípios e arrumar uma base meto-
dológica. A chave da leitura da paisagem, da arquitectura e do território que 
as suporta, proposta no presente trabalho, exprime sentido de método para 
um rigor, para um modo de registar com objectividade (inscrição/sobrepo-
sição de elementos gráficos em/sobre cartas do território, ou levantamen-
tos topográficos sectoriais). A partir do material recolhido, fizeram-se evoluir 
vários cruzamentos com outras fontes/informações, entretanto trabalhadas.
Estabeleceram-se relacionamentos com a história e geografia física e humana 
da Ilha; com o processo sócio-económico relativo à comunidade madeirense.
Observaram-se os ciclos económicos e a sua influência na produção edificató-
ria e seus impactos na construção de paisagem. Procuramos entender o con-
texto para, na aproximação a objectos e edifícios, entendermos a sua validade 
e importância.
 Podemos afirmar que foi nossa preocupação percorrer intergralmente o 
território, reconhecendo o carácter, a autenticidade das situações reconheci-
das, mesmo que, agora parcialmente corrompidas pelo turismo industrial e 
pela emigração. Todavia, mesmo os casos de maior alteração, não os relega-
mos para segundo plano, antes registando sentidos e impactos dessas trans-
formações; entender a actual humanização da paisagem em ruptura com a 
tradição rural.
 A vantagem deste trabalho é aumentar o interesse e conhecimento de ou-
tros valores que não são os típicos da arquitectura vernacular, mas antes re-
presentam o outro lado da cultura paralela que soube resistir e reinventar-se 
ao longo do tempo. É fundamental a preservação das memórias identificadas 
como fundamentais de um modus vivendi coerente, que à beira da extinção, 
constitui uma reserva ética e estética desprezada e deliberadamente em pro-
cesso irreversível de descaracterização.
 Assim, daquela curiosidade, talvez ingénua, cujo objectivo era reconstruir 
pelo trabalho de campo um fazer, um marcar paisagem, os quais antes se 
imaginara mentalmente por indícios mais ou menos vagos em imagens de 
aproximação avulsa, surgiu uma lição de arquitectura, provavelmente implíci-
ta, nestas e noutras imagens, mas muito importante para nós, neste momento 
de reavaliação, de memória num (dis)curso pró-projecto.
 Não há qualquer tentação de fechar conceitos ou avançar com princípios 
disciplinares ou programáticos[1], até porque sabemos que para tal a profundi-
dade do tema da paisagem obrigaria a recorrer às outras áreas, pois só assim 

1 Alusão a citação de Gonçalo M.Tavares citado na p.23. Nos dias de hoje, o “não saber totalmente” 
pode ser uma mais valia se encarado com humildade, se constituir um nicho de experimentação teórica 
e técncia. O não saber tudo não significa incompetência, como, ao invés, o querer mostrar que se tem 
resposta para tudo não significa eficácia e sabedoria.
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se poderia enquadrar a ideia da paisagem apresentando-a na sua dimensão de 

coisa construída, fabricada e originada pelo homem. 

 O essencial foi saber observar o território, interpretá-lo e registar a paisa-

gem e, sobretudo, aprender com essa observação directa, incidindo o regis-

to, particularmente, em situações que suscitem necessidades de intervenção. 

Assim, mais do que procurarmos por formas e registos de paisagem de um 

passado mais ou menos distante, devemos, talvez, (re)visitar o território, (re)

aprender a sua paisagem que efectivametne mudou, e sem querer denegrir a 

importância dos valores construtivos do passado, há que ter também a cons-

ciência de que os valores agora são outros.

 A qualidade impressiva da paisagem, de facto, tem vindo a ser comprome-

tida pela construção excessiva, com volumes não absorvidos pela paisagem, 

por uma descaracterização da linguagem arquitectónica e pela falta de adap-

tação das edificações à topografia. Por outro lado, o conjunto de conferências 
e debates que se verificou na região, reflectiram unicamente uma posição po-

lítica que procura um saudosismo pelo que outrora foi a paisagem na Madei-

ra.

 Os valores construtivos do passado não podem deixar de merecer uma 

reflexão, devendo ser defendidos com uma atitude de reinterpretação. Assim 
mesmo, os valores construtivos presentes actualmente no território  também 

não devem ser logo à partida, criticados e postos em causa, e uma vez que a 
paisagem está em constante evolução e transformação, temos que reinterpre-

tar, aperfeiçoar e transpor estes novos valores construtivos para esse processo 

de viabilização de uma paisagem qualificada.
 

 Qualquer que seja a intervenção, deverá respeitar o legado cultural que 
nos chegou, permitindo, sem violentar a pré-existência e o território, o seu 

reajuste às necessidades contemporâneas. 
 É necessário, no entanto, um certo distanciamento do conceito de monu-
mento. A legislação em vigor, relativamente à Classificação do Património Ar-
quitectónico, não é, a nosso entender, suficientemente específica nem eficaz 
para o caso da arquitectura erudita ou até mesmo dos elementos dispersos 

pelo território que registamos no presente trabalho. E embora por um lado, a 

legislação portuguesa preveja a classificação de conjuntos com características 
ditas rurais[2], por outro, a classificação de património deveria estender-se aos 
"objectos" sem aparente monumentalidade, mas que possuem valores mais 
abstractos, como a cultura de raiz popular e erudita, os valores agro-sociais e, 

de forma geral, a transformação contínua da paisagem.

 Como já foi referido, a paisagem está em contínua transformação, e ao 
qualificarmos em demasia os elementos dispostos pelo território de monumen-
tos, corremos o risco de viver permanentemente no passado. Por isso, é que 
se propõem as (re)visitas periódicas ao território, para registar a transforma-

ção da paisagem, os elementos que mais a constroem, e perceber que novas 

condições terá a arquitectura que aprender. Assim, entender a transformação 

2 Agrupamentos arquitectónicos urbanos ou rurais de suficiente coesão, de modo a poderem ser delimitados geográfica-
mente, e notáveis, simultâneamente, pela sua unidade ou integração na paisagem e pelo seu interesse histórico, arqueológico, 
artístico, científico ou social. Lei nº 13/85 – Património cultural Portugûes, Diário da República, I série, nº 153, 

de 6 de Julho.
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do território e reflectir acerca da identidade e do valor patrimonial deste é 
fundamental na hora de construir a paisagem.  
 Uma das formas de a arquitectura participar no processo de 
construção qualitativa da paisagem, é através de reinterpretação 
de acções características do habitar (assentar; dominar; tocar; 
enquadrar; contemplar), gestos, acções genéricas mas ao mesmo 
tempo específicas. Do ponto de vista arquitectónico, será interes-
sante entender de que forma estas acções do habitar e os aspectos 
formais que daí derivam, estão na génese da construção da nossa 
paisagem e organização do espaço. Porquê gestos/acções? Porque são ge-

néricos o suficiente para serem transmitidos e aplicados em qualquer lugar e 
por não comprometerem com características formais o que aqui se tenta ex-

primir. Estes gestos assumem características diferentes em cada lugar e assim 

materializam-se de forma diferente de sítio para sítio, mas são sempre sínteses 
daquele habitar.

Cinco acções por uma arquitectura como paisagem:

[Assentar]
A arquitectura reinterpreta e recebe as respostas do sítio, distanciando-se no entanto do con-
ceito de mimesis. A intervenção não será nem mimética nem orgânica, transcen-

dendo as referências das tipologias clássicas, para surgir desde o pragmatismo 

e do senso comum; para surgir do simples facto de que sem contexto não pode 

haver obra construída; respeitar aquilo que se encontra, mesmo sabendo que 

depois a arquitectura reescreve a paisagem. 

A arquitectura lida sempre com a memória. 

[Dominar] 

No processo da arquitectura procura-se um esforço na reinterpretação do 

suporte físico; simultaneamente, o exercício de um domínio organizador do 

mesmo. A intenção é integrar o homem na terra por ele habitada. Esta re-

lação territorial entre a obra do homem e a paisagem, deve necessariamente 

ir ao encontro de uma forma exterior correspondente, afastando-se assim do 

espectáculo que verificamos no panorama actual da arquitectura.

[Tocar] 
No processo da arquitectura movimenta-se uma relação entre a capacidade 

de alteração do homem…e a capacidade do território resistir a tal alteração. 

Não será “ocultar” a intervenção arquitectónica na paisagem, pois o projecto 
é desejo/vontade de paisagem; pertence ao sítio, pois só assim haverá conti-
nuidade formal, o que é completamente diferente da ocultação. 

Aqui visa-se arquitectura sensível – sensível na interpretação do território e 

sensível no "toque" no suporte físico.

[Enquadrar] 
A intervenção procura enquadrar-se relativamente ao conjunto construído 
presente no local e relativamente aos modelos, tipologias e volumetrias pre-

sentes no local. Não se trata de eleger a ideia de antiguidade como valor principal, mas de 
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os elementos que traduzem, não uma falsa ideia de conservação alusiva ao 
pastiche, ou por oposição, uma quebra com a tradição e com o contexto. An-
tes procura-se uma relação de integração entre a arquitectura-paisagem num 
contexto de sucessão das características presentes no local.

[Contemplar] 
 No processo da arquitectura movimenta-se uma relação entre a constru-
ção e o território. A dissolução do projecto no território (a)firma-se pelas for-
ma correspondentes às funções do programa e que são condicionadas pelas 
funções que traduzem a relação interior-exterior. A contemplação está então 
relacionada com a cobertura da construção. Se por um lado [tocar] está asso-
ciado à relação da construção com o suporte físico, com o desenho do "chão", 
por outro lado, [contemplar] está relacionado com a cobertura, pela maneira 
como a construção se ergue. Assim as coberturas, os terraços, os balcões e os 
mirantes possuem grande importância para o enquadramento da construção 
na paisagem.

Uma sexta acção, complementar:

[Destruir] 
 A intervenção procura enquadrar-se no conjunto construído, assim [des-
truir] remete para o gesto inicial, o [assentar]. No processo da arquitectura 
moviementa-se uma relação entre o assentar e o destruir, isto porque esta 
dualidade será essencial para uma arquitectura como paisagem. No processo da 
arquitectura, [Destruir] remete para a maneira como é pensado o estado de 
catarse, do abandono e da efemeridade que eventualmente uma construção 
atingirá. Aqui visa-se uma acção projectual consciente do estado da ruína que 
a construção assumirá no futuro.

 Exactamente porque a paisagem é relativamente pouco estruturada de-
vemos transformá-la e articulá-la de acordo com as necessidades colectivas. 
Desta forma, a arquitectura é parte activa e (re)formuladora da paisagem 
através da obra do homem.
 Para o encontro ou descrição das formas na arquitectura, será assim neces-
sário descrever aquelas propriedades formais da paisagem às quais a obra do 
homem deve adaptar-se, o que nos obriga a usar os mesmos conceitos e gestos 
quando tentamos definir arquitectura como paisagem.

 Que não se confunda, arquitectura como paisagem com um estilo. Os estilos passam 
mas a paisagem mantém-se, não se procura um estilo ou um conjunto de 
formas-tipo, antes a construção de um conjunto de competências e gestos de 
intervenção, que permitam fazer arquitectura como paisagem, serena, enraizada, 
do local. Só através da construção da paisagem, daquilo que aparentemente 
não pertence à arquitectura, é possível encontrar o sentido da mesma no ter-
ritório.
 
 Todos os temas aqui discutidos e estudados devem ser vistos como uma 
base de trabalho, um guião em esboço que deve ser discutido por todos, numa 
outra fase; não do tempo desta dissertação, mas de um trabalho mais profun-
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RECORTE 85
"Manifesto" por uma arquitectura como paisagem
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do, e em contínua construção, no lugar com todos aqueles que se queiram 
juntar na procura, na documentação, na viagem, no registo, no entendimento 
das transformações da paisagem madeirense. O presente trabalho quer expri-
mir um argumento, uma voz nas discussões e debates que se têm feito, que 
possibilite um outro ponto de vista uma outra acção pois este trabalho não 
se fez unicamente para conhecer mais, mas sim para possibilitar que se faça 
melhor.

 Amaneirando Van Eyck, o RECORTE 85 pretende sugerir, um diagrama 
que nos aproxime da procura dos valores comuns relativos à construção da 
paisagem. No contexto do trabalho, e admitindo que a paisagem é a reunião 
dos valores comuns de uma sociedade, os títulos de cada círculo põem a par o 
produto e o produtivo, o produto e o sistema de produção ao qual acrescen-
tamos a variável que conciliará, sem a obrigação de um resultado-produto, o 
sistema de produção e o comum, ou seja, a arquitectura e a paisagem. Deve-
ria perguntar-se, então, como é que estes valores comuns fazem arquitectura 
como paisagem? Quais os meios e quais os modos? Assim, atentar sobre os 
modos e meios do fazer arquitectura como paisagem é ter como preocupação os 
processos e as rotinas que a comunidade sustenta e que se prolongam no tem-
po, de pais para filhos, de geração em geração, como património imaterial.
 De uma forma abrangente e de certa forma ambiciosa, arquitectura como 

paisagem é sobretudo um apelo à reflexão. Para refletir acerca da relação originária 
entre arquitectura, o percurso, e a paisagem. 
 Não queremos, no entanto, deixar de referir um elemento importante no 
processo que utilizamos para chegar a afirmar que, para nós, arquitectura como 

paisagem é construir distâncias, é manejar o espaço intermédio entre o sujeito e 
as coisas, é sobretudo construir a paisagem desde o sujeito, relação sempre 
repleta de aproximações e afastamentos.

 Foi com os ensinamentos de Fernando Távora que este trabalho se prin-
cipiou e, atendendo à importância que estes ensinamentos tiveram na con-
cretização deste trabalho, parece justo que seja com ele que se termine estas 
considerações finais:

(...)no meio de todo este caos de formas em que nos agitamos, existe em verdade uma espe-

rança e essa esperança está nas mãos do próprio homem encontrá-la, mas porque é espe-

rança e se vislumbra ainda em pequeníssimos sectores, a sua transformação em realidade 

generalizada será certamente resultado de árdua e custosa luta. A obtenção da harmonia 

do homem consigo próprio, com o seu semelhante e com a natureza, será longa e difícil, 

mas porque a consciência da sua necessidade deverá sobrepor-se a todos os obstáculos, ela 

deverá constituir um dos mais destacados objectivos do homem contemporâneo.[3]

3 TÁVORA, Fernando, Da organização do espaço, Porto, Faup publicações, 1996, p. 46
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"Caixa de Ferramentas"
por uma arquitectura como paisagem
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RECORTE 86
Richard Long, Walking a line in Peru

O Caminhar
 Segundo Francesco Careri a actividade de 
caminhar através da paisagem para inspeccionar o 
rebanho deriva um primeiro mapeamento do espa-
ço, bem como a atribuição de valores simbólicos e 
estéticos do território que levará ao nascimento da 
arquitectura da paisagem.[1] 
 A incerteza sobre a arquitectura tem as suas ori-
gens na infância da humanidade, entre os nómadas 
que se deslocam sobre a superfície terrestre sem 
ferir o território e os sedentários que escavam na da 
terra o próprio espaço. 
 Aos dois modos de habitar a terra correspon-
dem duas modalidades de conceber a própria 
arquitectura: por um lado uma arquitectura 
entendida como construção e transformação física 
do espaço e da forma, contra uma arquitectura 
entendida como percepção e construção simbólica 
do espaço.[2] Segundo careri, a arquitectura terá 
nascido como necessidade de um espaço do estar 
em contraposição ao nomadismo, entendido como 

espaço do ir.[3] Há então a necessidade de fazer a 
pergunta, o que veio primeiro, a arquitectura ou o 
percurso? O percurso é para todos os efeitos a con-
dição original, mas a sua característica de ligação a 
um sítio reforça a ideia de que a arquitectura surgiu 
primeiro, ainda que não sob a forma como hoje a 

1 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el andar 
como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.27 e 28
2 Essa incerteza sobre a arquitetura tem as suas origens na infância da 
humanidade. As duas grandes famílias em que se subdividiu o género humano 
vivem duas espacialidades diferentes: a da caverna e do arado, que escrava 
na vísceras da terra o próprio espaço, e a da tenda, que se desloca sobre a 
superfície terrestre sem gravar rastos persistentes. Aos dois modos de habitar 
a Terra correspondem duas modalidades de conceber a própria arquitetura: 
uma arquitetura entendida como construção física do espaço e da forma contra 
uma entendida como percepção e construção simbólica do espaço. Idem p.38
3 Segundo a convicção comum, a arquitetura teria nascido como necessidade 
de um espaço do estar em contraposição ao nomadismo, entendido como espaço 
do ir. Idem, p.38/40

conhecemos.[4]

 É no entanto provável que tenha sido antes o 
nomadismo – e com mais exactidão, a errância – 
que deu vida à arquitectura, ao fazer com que sur-
gisse a necessidade da construção simbólica da pai-
sagem.  O espaço sedentário, se o caracterizarmos, 
é composto por muros, recintos e percursos entre os 
recintos, é delimitado, defensível, e traduz uma fal-
sa sensação de segurança, o espaço sedentário é por 
isso mais denso, mais sólido e consequentemente 
mais cheio, ao passo que o espaço nómada é liso, 
marcado somente por traços que se apagam e se 
deslocam com o percorrer. 
 No habitar nómada o mapa é um registo que 
unifica pontos de interesse, cruzamentos importan-
tes; limites notáveis e espaços que mudam veloz-
mente.
 Com efeito, a percepção/construção do espaço 
nasce com as errâncias conduzidas pelo homem 
na paisagem paleolítica, é provável que o homem 
paleolítico tenha aprendido a orientar-se com 
referências geográfias e, por fim, a deixar na paisa-
gem alguns sinais de reconhecimento sempre mais 
estáveis. É às incessantes caminhadas dos primeiros 
homens que habitaram a terra que se deve o início 
da lenta e complexa operação de apropriação e 
mapeamento do território, assim como da constru-
ção da paisagem.
 No entanto é importante fazer a distinção entre 
os conceitos de errância  e de nomadismo[5]. En-
quanto o percurso nómada esta ligado aos desloca-
mentos cíclicos do gado durante a transumância, 
o errático está relacionado com as perseguições às 

4 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el andar 
como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.31
5 De forma geral, não é correcto falar de nomadismo antes da 
revolução neolítica do sétimo milénio antes de cristo, estando, 
tanto o nomadismo como o assentamento, ligados à nova utili-
zação da terra iniciada com a alteração climática subsequente ao 
último período glaciar. 

Da caminhada como forma de conhecimento do mundo
Com Francesco Careri
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presas pelo homem colector-caçador da era paleo-
lítica.
 De uma forma geral, antes do neolítico o espa-
ço era completamente desprovido daqueles sinais 
que começaram a sulcar a superfície da terra com 
a agricultura e os assentamentos, a única arquitec-
tura que pospunha o mundo paleolítico era o per-
curso, o primeiro sinal antrópico capaz de insinuar 
uma ordem artificial nos territórios do caos natural. 
O espaço começou lentamente a transformar-se em 
espaço racional e geométrico, gerado pela abstrac-
ção do pensamento. Passou-se de um uso mera-
mente utilitário, ligado à sobrevivência alimentar, 
a uma atribuição de significados ao espaço físico, 
surgiu assim  a arquitectura como hoje a conhece-
mos. 
 
Objectos na paisagem
 O caminhar, mesmo não sendo a construção 
física de um espaço, implica uma transformação do 
lugar e dos seus significados. 
 A presença física do Homem num espaço 
não mapeado é uma forma de transformação da 
paisagem que, embora não deixe sinais tangíveis, 
modifica culturalmente o significado do espaço e, 
consequentemente, o espaço em si, transformando-

-o em lugar.[6] O caminhar produz lugares. Antes 
do neolítico e assim, antes dos menires, a única 
“arquitectura simbólica” capaz de modificar o 
ambiente era o caminhar, uma acção que, simul-
taneamente, é ato perceptivo e ato criativo, que ao 
mesmo tempo é leitura e escrita do território, tal 
como já foi referido anteriormente

 O menir[7], o primeiro objecto colocado no 
território e assim criador de paisagem, nasce direc-
tamente do universo da errância e do nomadismo. 
Os menires aparecem pela primeira vez na era neo-
lítica e são os objectos mais simples e mais densos 
de significados de toda a idade da pedra. A sua 
construção representa a primeira acção humana da 
transformação da paisagem: a rotação a noventa 
graus da simples pedra estendida na horizontal e 
o seu afincamento na terra transformam-na numa 
nova presença que detém o espaço e o tempo, 
instituindo um novo sistema de relações com os 
elementos da paisagem circundante.
 O que nos interessa na análise dos menires, não 

6 O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica 
uma transformação do lugar e dos seus significados. A presença física do 
homem num espaço não mapeado – e o variar das percepções que daí ele recebe 
ao atravessá-lo – é uma forma de transformação de paisagem que, embora 
não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, 
consequentemente, o espaço em si, transformando-o em lugar.. CARERI, 
Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el andar como prática 
estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.51
7 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el andar 
como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.56

é no entanto o estudo dos cultos a que as pedras 
possam estar associadas, tal como refere careri, mas 
a relação que as pedras instauram com o território: 
onde, como e porquê eram fincadas. A primeira 
interpretação do uso destes monólitos refere-se 
a que nestas pedras pudessem estar desenhados 
diversos símbolos. A segunda interpretação indica 
que estas pedras eram empregadas para construir 
arquitectonicamente a paisagem como uma espécie 
de geometria com a qual desenhar figuras abstrac-
tas a serem contrapostas ao caos natural (podendo 
ser entendida etimologicamente como medida da 
terra): o ponto (o menir isolado), a linha (agru-
pação ritmada de vários menires), e a superfície 
(porção de espaço cercada por menires dispostos 
em círculo). A terceira interpretação revelaria que 
estas pedras, para além de uma geometria, revelam 
a geografia do lugar, ou seja, que serviam para des-
crever tanto a sua estrutura física como a utilização 
produtiva e místico-religiosa, isto é, que eram sinais 
colocados ao longo de grandes caminhos de traves-
sia. É portanto bastante provável que os menires 
funcionassem como um sistema de orientação terri-
torial, facilmente inteligível, para quem conhecia a 
sua linguagem: uma espécie de “guia” esculpido na 

paisagem.[8] A colocação destes menires ocorria em 
territórios que não pertenciam a uma vila especí-
fica, mas eram colocados em territórios “impreci-
sos”, onde vários povoados o pudessem reconhecer. 
Os menires construíam arquitectonicamente a bor-
da de um espaço a ser percorrido, sendo definido 
geometricamente, constitui a primeira arquitectura 
no sentido de construção física de um espaço sim-
bólico complexo, um espaço do ir e, por isso, não 
um espaço do estar. Daí para a frente será sempre 
dificílimo separar a arquitectura do percurso.
 

Derivas e deambulações[9]

 A cidade que mais tarde serviu de palco para os 
fluxos e para a velocidade futurista fora transforma-
da num lugar para avistar o banal e o ridículo[10], 
para desmascarar a farsa da cidade burguesa e num 
lugar público para provocar a cultura institucional.
 A cidade surrealista é um organismo que pro-
duz e esconde no seu seio territórios a serem explo-
rados, paisagens nas quais perder-se. O movimento 
surrealista utilizou o caminhar como meio através 

8 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el andar 
como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.59
9 A deambulação – termo que traz consigo a própria essência da desorien-
tação e do abandono no inconsciente – desenvolve-se entre bosques, campos, 
sendeiros e pequenos aglomerados rurais. Parecia que junto com a intenção 
de superar o real no onírico há a vontade de um retorno a espaços vastos e 
desabitados, aos confins do espaço real. CARERI, Francesco, Walkscapes 
: walking as an aesthetic: el andar como prática estética, Barcelona, Gus-
tavo Gili, 2004, p.78
10 Alusão a Guy Debord e à sociedade do espetáculo.
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do qual indagar e desvelar as zonas inconscientes 
da cidade, aquelas partes que escapam do projecto 
e que constituem o que não é expresso e o que não 

é traduzível nas representações tradicionais.[11]

 De forma geral no início dos anos setenta, e 
depois da visita Dadá e da deambulação surrealista 
cunha-se um novo termo: a deriva, uma actividade 
lúdica e colectiva que não visa apenas definir as 
zonas inconscientes da cidade, mas que pretende 
investigar os efeitos psíquicos que o contexto urba-

no produz no indivíduo.[12] A deriva letrista tinha 
como princípio elaborar uma leitura subjectiva da 
cidade e do território já iniciada pelos surrealistas, 
mas pretendiam transformá-la em método objecti-
vo de exploração da  cidade.
 A deriva, é assim, uma operação construída que 

11 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el 
andar como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.82
12 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: el 
andar como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.83 a 85

aceita o destino, mas não se baseia nele. O estabe-
lecimento antecipado (com base em cartografias) 
das direcções de penetração da unidade territorial 
a ser analisada; a extensão do espaço em explo-
ração pode variar do quarteirão ao bairro e, no 
máximo, ao conjunto de uma grande cidade e as 
suas periferias, constituíam algumas das regras base 
para a deriva letrista. Nesta perspectiva, a deriva é 
uma forma de ler o território, e a subjectividade do 
percurso torna-a mais interessante por não procu-
rar fechar conceitos ou análises.
 A errância construída produz novos territórios 
a serem explorados, novos espaços a serem habita-
dos, novas rotas a ser percorridas. Como fora antes 
anunciado pelos letristas, o andar sem rumo levará 
à construção consciente e colectiva de uma nova 
cultura.
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Das fendas, fissuras e amputações
(Com Francesco Careri)

 Careri diz-nos que a periferia urbana é metáfora da 

periferia mental, dos resíduos do pensamento e da cultura[1]. 
É portanto nesses lugares, e não na falsa natureza 
arcaica dos territórios desérticos de que nos falava 
careri, que é possível formular novas perguntas e 
elaborar hipóteses de novas respostas.
 As periferias parecem, de forma geral, apresen-
tar as circunstâncias e os meios necessários para 
questionar o território, para fazer descobrir os 
novos campos de acção.
 Segundo Careri, o discurso parte de uma aceitação 

da realidade tal como se apresenta e prossegue num plano 

de reflexão geral em que o lugar do resíduo e da produção de 
uma nova paisagem feita de dejectos e de desconcertos torna-

-se emblema da periferia do mundo ocidental. [2]

 O ponto de vista a partir do qual se olhava an-
teriormente para este tipo de cidade caótica estava 
situado dentro da cidade histórica, a partir dessa 
posição os arquitectos assumiam a posição de um 
médico perante um doente, era necessário curar a 
doença, nada daquilo podia ser aceite, era preci-
so intervir, requalificar, dar-lhe qualidade. Então 
percebeu-se que a periferia, aquele “espaço ali ao 
lado”, poderia prestar um grande auxilio na ope-
ração cirúrgica do território, devido aos grandes 
vazios sem uso que nesta se encontravam.
 Segundo Careri, um primeiro passo foi compreender 

que esse sistema de desmoronamento se estendia muito além 

dos limites daquela que se imaginava ser a cidade e que 

1 CARERI, Francesco, Walkscapes : walking as an aesthetic: 
el andar como prática estética, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, 
p.143
2 Idem p.148

transformava um verdadeiro e próprio sistema territorial.[3] 
Um sistema de assentamento suburbano de baixa 
densidade que se estendia formando tecidos des-
contínuos e expandidos em grandes áreas territo-
riais.
 Enquanto o centro tem menos probabilidades 
de se desenvolver e muda mais lentamente, nas 
margens do sistema as transformações são mais 
prováveis e mais velozes. Os vazios são parte funda-
mental do sistema urbano e são espaços que habi-
tam o território.  Encontram-se assim nas margens 
um certo dinamismo e podemos observar o devir 
de um organismo vital que se transforma, deixando 
ao seu redor e no seu interior partes inteiras de ter-
ritório ao abandono e dificilmente controláveis. Es-
sas “amnésias urbanas” não estão apenas à espera e 
ser “preenchidas de coisas”, mas são espaços vivos 
à espera de serem “preenchidos de significados”. 
Portanto não se trata efectivamente de uma “não 
cidade” a ser transformada numa “cidade” mas de 
uma cidade paralela com dinâmicas e estruturas 
próprias que ainda devem ser compreendidas.
 Ao imergir na periferia, compreende-se que 
aquilo a que até agora chamávamos de vazio, não 
é tão vazio ou sem interesse quanto parecia e que, 
em boa verdade, apresenta diversas “identidades” 
e potencialidades. Mas lá onde há perigo, cresce também 

aquilo que salva.[4] 

3 Idem, p.156
4 Idem, p.160

RECORTE 87
Câmara de Lobos, zona do Campanário
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Da invenção da paisagem à significação do território
(Com Vittorio Gregotti; Augustin Berque; J.B. Jackson; Álvaro Domingues; Muntañola)

 A pasiagem é um fim de evocações. É como escreve Alain 
Roger, uma oscilação permanente entre paisagem "in situ", 

supostamene tal como é, e paisagem "in visu", tal como se 

representa num retrato, numa pintura, fotografia, cinema ou 
texto(...)Como referente identitário, paisagem é tão forte como 

a língua, e como a língua é social e culturalmente construída 

e partilhada. A produção e a circulação de imagens de 

paisagem são meios poderosos de construção e de inculcação 

de identidades, de produção de sentidos e referentes colectivos. 

Não há paisagens para sempre(...)[1]

 O conceito de Paisagem surgiu há pouco mais 
de um século, no entanto, a paisagem enquanto 
uma manifestação da transformação do território 
é tão antiga quanto o homem. Para simplificar 
a questão é necessário mencionar apenas que a 
paisagem enquanto tema de estudos geográficos foi 
retomada a partir de diversas concepções teóricas, 
entre as quais, a marxista, que propunha uma aná-
lise  da paisagem enquanto espetáculo; a de geógra-
fos influenciados pela geografia comportamental 
norte-americana, que tinham como objecto uma 
geografia das representações; a de uma geografia 
cultural, que procurava valorizar a paisagem.
 Vamos em primeiro lugar descrever este 
conceito de, desenho da paisagem. Definiríamos a 
intervenção da paisagem, por meios da intervenção 
arquitectónica como a interpretação, modulação 
ou transformação consciente de um território 
específico. Esta definição implica que exista uma 
consciência acrescida das anteriores qualidades e 
potências da localização envolvida (características 
formais, materiais ou culturais) pois esta conscieên-
cia é crucial para uma intervenção adequada. 
 Isto introduz a ideia de uma colecção de ínfi-
mos elementos, que, constroem a ideia de limite 

1 DOMINGUES, Álvaro, “paisagem e identidade: à beira de 
um ataque de nervos”, Duas Linhas, Lisboa, 2009, p.28

que organiza finalmente um território particular. 
A paisagem é então, como refere Jackson, uma 

composição de espaços criados pelo homem na terra. Assim, 

a paisagem, como entidade sintética, é um lugar (ou série de 

lugares) que operam e transformam e evoluem de maneira 

artificial, para o serviço do homem. 
 Das situações posteriormente exemplificadas 
apenas uma nos interessa salientar: se hipotetica-
mente numa abordagem referente à arquitectura, 
todos os edifícios estejam obviamente localizados 
num local particular, a sua relação com o lugar 
pode em principio ser reduzida a uma questão de 
situação, acesso, orientação e fundamentalmente, 
fundações. O lugar é então nada mais do que a 
superfície destinada para a estrutura que ali se 
erguerá, onde posteriormente se irá manifestar a 
lógica programática. Por outro lado, no projecto 
que torna a paisagem num mote, o programa é po-
tencializado pelo lugar, senão mesmo influenciado 
pelo mesmo. 
 O que interessa aqui, no entanto, salientar é 
que a arquitectura e o desenho da paisagem não 
podem (nem devem) ser entendidos como áreas e 
disciplinas desconexas ou até mesmo independen-
tes. Importa igualmente referir que não deveríamos 
confundir paisagem com natureza, pois o primeiro 
será sempre um produto social e resultado da acção 
colectiva sobre a última.
 Uma das qualidades unificadoras do termo 
paisagem é o estreito vínculo entre o homem e o 
mundo material, um significado que a paisagem 
articula só quando está mediada pela experiência. 
Assim, a paisagem deveria ser entendida como uma 
"construção do mundo" ou do que vemos: uma 
forma de ver.
 Todos estes argumentos dirigiram-nos para os 
conceitos de significação. O estudo da significação 

RECORTE 88
Funchal, Forte do Pico
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dos objectos (e da arquitectura) é talvez uma das 
coisas mais difíceis que existem actualmente na 
nossa cultura. 
 A apreensão do objecto já não deve ser feita 
através da mediação, nem de Deus (como era 
notório na idade média) nem do Homem (como 
era constatável no renascimento). O objecto é en-
tendido então como uma afirmação de si mesmo, 
tal como o iluminismo do sec. XVIII começou a 
ensinar-nos.
 Estas afirmações conotam uma posição-par 
com Eisenman, quando afirmava que por um 
lado, estes argumentos são interessantes pois é a 
chegada a uma etapa “formal” no conhecimento 
e na cultura, por outro, tais argumentos remetem-
-nos igualmente para um terreno pantanoso, dito 
de outra maneira: a chegada ao significado de um 
objecto formalizado não resolve os problemas de 
significado que este objecto tem perante a história e 
perante o corpo (da pessoa e do arquitecto).
 Segundo as orientações de Muntañola, nenhum 
sistema de significação deve afastar-se dos restantes 
sistemas simultâneos a este, no entanto, na histó-
ria, o seu significado “autónomo” desenvolve-se 
precisamente na diferença do desenvolvimento do 
significado dos demais sistemas.

Paisagem-tipo

 A partir dos diversos níveis cosmológicos 
envolvidos na relação homem/território, Augustin 
Berque desenvolveu conceitos como o de paisagem-
-marca e de paisagem-matriz e apontou finalmente 
para a ideia de uma transição paisagística na socie-
dade ocidental que se conclui como uma sociedade 
de paisagem, onde o sentido do meio, ou a “medi-
ância” une as impressões subjectivas e a evolução 
objectiva do meio e do “objecto”.[2]

 É importante documentar as práticas culturais 
que instauram a paisagem a partir de três instâncias 
distintas do espaço: o espaço real, o conhecimento 
do espaço e o espectáculo do espaço. Estando esta 
última instância relacionada com a paisagem, con-
siderada como o espectáculo do espaço e não como 
uma fracção do espaço. Espetacularização esta que 
reforça a mercantilização da paisagem. O entendi-
mento da paisagem apenas como espectáculo, com 
ênfase nos seus elementos visuais, permite uma 
análise interessante da sua crescente mercantiliza-
ção ao longo do tempo.

2 Alusão a Augustin Berque, Esta relação estabelece uma unidade en-
tre sujeito e objecto, unidade onde a realidade não pode ser pensada nem como 
objecto nem como sujeito, mas como trajeto perpétuo entre os dois termos, trajeto 
implicando ao mesmo tempo uma causualidade sequencial (obejctiva) e uma 
qualidade projectiva (metafórica). BERQUE, Augustin, “Milieu trajet 
de paysage et déterminisme geógraphique”, Léspace Geographic, 
1985, p.99-100

 O problema é que, sendo a manifestação con-
creta da relação entre espaço e natureza, a paisa-
gem costuma ser objectivada analiticamente, ou 
seja, a sua existência enquanto uma relação colecti-
va operada pela sociedade que a produz, reproduz 
e transforma. Foi com estes parâmetros que Berque 
elaborou os seus conceitos de paisagem-marca e 
paisagem-matriz[3]. A questão é que estes proce-
dimentos costumam ter como consequência o dis-
tanciamento da paisagem enquanto dado sensível, 
abstraindo-se o sujeito que com ela se relaciona. 
Apropriamo-nos dos conceitos de paisagem elabo-
rados por Berque, definindo paisagem-marca ou 
paisagem-produto como o resultado da intervenção 
Humana no ambiente (associando esta intervenção 
ao protótipo) e a paisagem-matriz ou paisagem-
-substância como a herança desta paisagem, o 
seu produto nas mentes e nas estruturas espaciais 
(associada ao arquétipo). 
Como refere Augustin Berque, o meio (...) ignora 

as substâncias intrínsecas e as identidades próprias; ele só 
conhece os fluxos de relaçoes, que ligam indissociavelmente os 
sujeitos aos objectos, e vice-versa.[4] Assim, a  imagem e a 
percepção das paisagens, presentes no inconsciente 
colectivo, têm um papel importante na formação 
de novos assentamentos, no entanto, a mudança 
nas condições económicas desestrutura pouco a 
pouco os antigos sentidos de territorialidade. 
 Surge uma definição mais elaborada, (...) a 

paisagem não reside somente no objecto, nem somente no 

sujeito, mas na interacçõa complexa entre os dois termos. 
Esta relação que coloca em jogo diversas escalas de tempo e 

de espaço, implica tanto a institituição mental da realidade 

quanto a constituição material das coisas.[5] Anos mais 
tarde Berque afirmou que o caso da paisagem, que 

compreende visualmente todas as coisas da existência, implica 

numerosos sistemas simbólicos. Torna-se necessário analisá-

-los pra sondar o sentido do referente.[6]

A construção e a comunicação de significado 
na (e pela) arquitectura

 Pretendemos analisar o vínculo significativo que 

3 Alusão a Augustin Berque, a paisagem é uma marca, porque exprime 
uma civilização, mas é também uma matriz, porque participa de esquemas de 
percepção, de concepção e de acção – isto é, da cultura – que canalizam , em 
um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza, 
em outras palavras, com a paisagem de seu ecúmeno. BERQUE, Augustin,
“Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática 
para uma geografia cultural” in Corrêa, R. Lobato e Rozendahl, 
Z.  Paisagem, tempo e cultura. Rio de Janeiro, EDUERJ, 1998, 
p.33
4 BERQUE, Augustin, Médiance de Milieux en Paysages, Monttpel-
lier, Gip Reclus, 1990, p.40
5 BERQUE, Augustin, Cinq propositions pour un théorie du paysage, 
Seyssel, Champ Vallon, 1994, p.5
6 BERQUE, Augustin, “Le principe de Zong Bing   Paysage 
et dépassement de la modernité”, Actes du colloque “Les visions Du 
paisagem”, Liége, centre culturel “les chiroux”, 2001, p.34
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existe entre o significado desde o corpo (enquanto 
arquitecto) e o significado a partir da história, que 
compreende o significado em si do que é a arqui-
tectura.
 A aparente oposição entre construção/produ-
ção de significado e a sistematização/comunicação 
de significado compreendem o processo necessário 
para a construção de significado através do desenho 
arquitectónico.
 Entenda-se semântica, pela parte da análise 
do significado relativamente ao seu processo de 
formação, de criação ou de invenção, enquanto que 
por semiótica, entenda-se o estudo da arquitectura 
como um sistema de transmissão e eventualmente 
de comunicação através de regras, códigos de leitu-
ra e de escrita.
 Neste ponto pretendemos investigar os instru-
mentos (ou “objectos”) encarregues de atribuir 
significado ao território.
 Não existe construção de significado da arqui-
tectura a partir (d)o corpo se não existe simultane-
amente construção histórico-geográfica colectiva 
desse mesmo significado. Assim, a percepção e a 
construção de um significado prende-se efectiva-
mente com o entendimento da relação objecto-
-meio ou, arquitectura-paisagem.

 A diferença entre “estratégias” (de ordem 
corporal) e “sistemas de significação” (de origem 
histórico-social) permitem-nos encontrar uma 
dialéctica interessante: edifício-significado geral-
mente relacionado com o  contexto arquitectónico 
(histórico e/ou geográfico).
 De facto, o significado de cada edifício em cada 
momento histórico-geográfico pode ser conside-
rado como o cruzamento de uma construção de 
significado com uma comunicação de significado 
(sistema de significação). Este cruzamento é ao 
mesmo tempo, único e universal, sendo que a dia-
léctica do lugar-homem é simultaneamente a mais 
generalizável e ao mesmo tempo a mais particular.
 Defendemos, com base nesta afirmação a 
impossibilidade de um conceito ou de um figura 
única e universal, pois, não será também demais, 
recordar que esta conceptualização universal de 
uma qualquer figura e esta figuração universal de 
qualquer conceito foram os sonhos impossíveis de 
muitos políticos, que não tiveram quaisquer escrú-
pulos em “manipular a história”,  o significado da 
arquitectura, com o fim de conseguir predominân-
cia e prestígio da ”sua ideia”.
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Transformar
(Com Carlos Marti Áris, Muntañola e Stirling) 

 Como já vimos a construção da paisagem 
constitui um processo de intervenção no território 
extremamente complexo. A relação arquitectura-
-paisagem só surgiu efectivamente com a invenção 
do menir – A rotação a 90º da primeira pedra e a 
representação de um axis-mundi –  aquele mo-
vimento anti-natura, cria pela primeira vez um 
“sinal” no território, domestica-o, atribuindo-lhe o 
carácter de lugar. 
 A maneira como o menir atribuía significado ao 
território, quer fosse pela forma de um percurso ou 
de um lugar de chegada, ou até mesmo a delimi-
tação de uma porção de terra, é comparável com 
a noção de arquitectura que hoje possuímos e da 
qual não prescindimos quando temos que referir ou 
descrever um território, um percurso ou lugar. 
 A dimensão construída faz então parte intrín-
seca do território, uma vez que é ela que “faz” a 
paisagem atribuindo-lhe um significado. Vamos 
então introduzir a ideia da transformação.
 Em primeiro lugar, falar de transformação 
implica aceitar que o ponto de origem é algo 
existente, é algo que quando se transforma mantém 
algumas invariáveis como elementos de continuida-
de. 
 É através desta declaração que nos aproxima-
-mos do território da tipologia e do tipo. 
 Referir-nos neste momento a questões tipológi-
cas não é algo relevante ou inócuo, pois a ideia de 
tipo estabelece uma contraposição directa, respecti-
vamente a algumas linhas de força que dominam o 
panorama da arquitectura actual, na qual, através 
do enaltecimento do “espectáculo”, exaltando o 
particular e o subjectivo e  se patrocina o fragmen-
tário e inclusivamente o incongruente.
 Toda a reflexão sobre o tipo está encaminhada 
a reabrir novamente o seu sentido e a disponibiliza-
-lo como um instrumento eficaz para quem hoje 

enfrenta o problema de projecto, ou seja, os tipos e 
o encontro desses tipos representam um instrumen-
to eficaz no projecto e na integração do mesmo no 
território.
 Ao situar o projecto arquitectónico como 
vínculo entre o corpo e o território encontramo-
-nos numa encruzilhada. Um exemplo disso seria 
a análise da noção de “tipo” arquitectónico. Sem 
uma análise histórica não existe conhecimento 
arquitectónico possível dos tipos e do seu signi-
ficado cultural que possibilitem a análise da sua 
transformação ao longo de séculos de cultura, mas 
sem uma noção do que é um tipo não é possível 
distinguir as diferentes correntes tipológicas simul-
tâneas nem o significado que, num dado momento  
estes tipos podem ter.
 Na noção de tipo, tal como se deve entender, 
o procedimento tipológico está mais próximo da 
etimologia que da classificação. A etimologia, 
essa “área” gramatical que procura a origem das 
palavras e estuda os processos de transformação 
que fazem surgir  a partir de uma única “raiz” as 
suas múltiplas variações. Também na arquitectura, 
a procura pelo étimos, da “raiz” etimológica da 
“forma”, pode mostrar-nos a existência de vínculos 
entre obras de arquitectura que até então podería-
mos considerar desvinculadas e desconexas. 
 Desde esta perspectiva, o tipo, como pana-
ceia teórica do conhecimento da cidade e da sua 
transformação, apresentasse-nos com toda a sua 
amplitude. A cidade não responde especificamente 
a tipos e/ou tipologias, antes é uma reprodutora 
e representadora de tipos. Os tipos, podem ser 
divididos em, tipos funcionais e tipos formais. É na 
dialéctica entre reprodução e representação que se 
encontra a definição de modelo contra a de tipo, no 
entanto, tal como ocorre nas análises do “fenóme-
no urbano”, sobre esta mesma noção de tipo, tenta-

RECORTE 90
Calheta, Casa das Mudas, arq. Paulo David.



[156] "caixa de ferramentas"

-se esconder toda a ambiguidade e complexidade 
anunciadas sobre as dificuldades teóricas e práticas 
que existem no estudo dos territórios e das cidades.
 Definimos até aqui o tipo como uma estrutura 
elementar, como um pressuposto “ordenador”, 
segundo o qual uma série de elementos regidos 
por relações precisas adquirem uma determinada 
estrutura. É na tensão entre tipos, na sobreposição 
e contagio dos mesmos, neste jogo recíproco exis-
tente no terreno das ideias tipológicas, que converte 
o tipo na ferramenta adequada para o trabalho de 
projecto. Também o “tipo” na arquitectura pode 
originar diversas variantes, como aliás proferia 
Stirling em 1974, quando referia que as “novas 
formas” na arquitectura irão surgir da simplifica-
ção e da disponibilização (a todos) das mesmas, o 
que Stirling estava a propor era a discussão sobre 
“tipos” e sobre arquétipos, sobre a transformação 
(e apropriação) de um tipo num arquétipo (no seu 
sentido platónico).
 O estabelecimento de um nexo entre “tipo” 
e projecto é possível partindo do principio que se 
aceita a premissa de que o projecto pode surgir 
como um resultado de um jogo recíproco e da in-
teracção de diversos princípios tipológicos (no que 
respeita à cultura contemporânea), inversamente à 
forma como o exercício de projecto era anterior-
mente concebido, como o simples reflexo da mera 

manifestação do tipo, entendido como algo estático, 
imutável, uma variável “fechada”, inquestionável, 
quase que podemos afirmar, escassamente “colá-
vel”, ou seja a manifestação de uma fórmula ar-
quitectónica. Desta forma, o “importante” deixou 
efectivamente de ser o tipo para ser o procedimen-
to tipológico enquanto método, ou seja, o processo 
de transformação que nos permite evoluir entre as 
diversas “arquitecturas”. Devemos contudo, reco-
nhecer que aparenta ser cada vez mais complicado 
separar a ideia de “tipo”, das obras arquitectónicas 
que os incarnam, pois os tipos estão profundamen-
te dependentes dos seus exemplares, onde estes 
podem ser verificáveis. Através dos tipos, tal como 
já vimos nas paissagens-tipo de Augustin Berque, 
será possível encontrar as ferramentas significativas 
para a prática arquitectónica.
 Os exemplos, são primeiramente entendidos 
na sua totalidade, como afirmações plenas que 
mostram antes de tudo, as suas singularidades e o 
seu carácter unitário. No entanto, se a observação 
destes exemplos apontar para o seu entendimento 
total, estes superam-nos, tornam-se irremediavel-
mente inatingíveis e inflexíveis à manipulação, por 
isso advogamos um trabalho de abstracção que nos 
permita, então, futuramente, manipulá-los.
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 Para termos uma imagem do meio ambiente, 
devemos encarar a legibilidade, ou seja, a facili-
dade com que as partes podem ser reconhecidas e 
organizadas numa estrutura coerente, como ponto 
crucial. A imagem do meio ambiente deve ser 
resultado de um processo entre o meio, “que sugere 
distinções e relações e o observador selecciona, 
organiza e dota de sentido aquilo que vê”.[1]

Kevin Lynch propõe que a imagem do meio am-
biente possa ser analisada em três componentes: 
identidade, estrutura e significado. Uma vez que 
as três componentes aparecem juntas, devem ser 
imaginadas num plano abstracto. A identidade é 
encarada como significando individualidade ou 
particularidade; a estrutura enquanto relação do 
objecto com o observador e os outros objectos e o 
significado abarca um lado prático e emocional, 
enquanto relação distinta da espacial ou estrutural. 
A proposta de uma imagem urbana, fruto de uma 
leitura atenta do existente, criando relações entre os 
vários elementos que o compõem, é uma estratégia 
de identificação que deve ser considerada quando 
se procura ler o território.

 Gordon Cullen, em “Townscapes” encara 
a cidade como algo mais do que o somatório dos seus 

habitantes, como uma unidade geradora de um excedente 

devem estar e de facilidades que leva a maioria das pessoas 

a preferirem - independentemente de outras razões - viver em 
comunidade a viverem isoladas[2]. Esta atitude perante a 
cidade é reforçada quando Cullen nos diz que “há 
que afastar a ideia de que a emoção e a animação
que procuramos nas cidades surgem automati-
camente das soluções científicas fornecidas pelos 

1 LYNCH, Kevin, A imagem da cidade, Lisboa, Edições 70, 2009, 
p.14
2 CULLEN, Gordon, Paisagem Urbana, Edições 70. Lisboa, 
2009, p.11

homens da Técnica (ou pela parte técnica do 
cérebro).”[3] Podemos ver uma clara influência e 
partilha por estes valores, onde procura perceber 
esta arte de relacionamento que existe no territó-
rio. Mas, essa arte de relacionamento que Cullen 
procura apontar ou descobrir meios que permitam 
manobrar dentro dos limites da tolerância, significa 
que há que procurar mais além do campo estrita-
mente científico, novos valores e novos critérios.
 Há na postura de Cullen uma preocupação 
nas reações emocionais, naquilo que um edifício 
provoca naquele que atravessa ou que vive naquele 
território, no dobrar de uma esquina, num ma-
terial, num toldo numa fachada, na publicidade 
numa rua, numa estátua, numa vedação. “A paisa-
gem urbana surge na maioria das vezes como uma 
sucessão de surpresas ou revelações súbitas. É o que 
se entende por visão serial.”[4]

 O segundo ponto do livro “Townscape”, é sobre 
as reações perante a nossa posição no espaço que o 
autor explora, o local. A noção de estar no exterior 
de um espaço, de entrar nele e de estar dentro dele, 
ou seja, o sentido de localização enquanto outro 
elemento desse meio ambiente.
 Por último, no seu terceiro ponto “conteúdo” 
onde se explora a própria constituição da cidade: a 
sua cor, textura, escala, o seu estilo, a sua natureza, 
a sua personalidade e tudo o que a individualiza.

 Cullen encara o livro-cidade como um jogo. 
Um conjunto de regras de jogo são identificados, 
descobertos, apontados, dando aso para que, com 
base nessa Arte de Jogar, se possa compreender e 
projectar a cidade de uma outra maneira. 

3 op.cit., p. 11
4 CULLEN, Gordon, Paisagem Urbana, Edições 70. Lisboa, 
2009, p.11

Processos de compreensão do lugar
(Com Gordon Cullen, Kevin Lynch, Pallasmaa) 
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Porém, nada disto constitui a essência da paisagem 
urbana. É lamentável que estes aspectos superficiais 
se tenham tornado moeda corrente, enquanto os 
elementos nucleares deste Jogo do Meio-Ambiente 
continuam trancados no seu cofre de ouro e 
púrpura.”[5] A descrição sobre como se encara e 
procede à intervenção no meio urbano é ainda hoje 
pertinente, pois Cullen alerta para um ponto fulcral 
- o da decoração urbana superficial. Durante todo 
o seu livro, esse jogo onde o leitor se vai surpre-
endendo, tal como o transeunte se surpreende ao 
virar da esquina, tem dentro de si uma fonte de 
estímulo e de prazer perante a cidade, perante 
aquilo que são as suas qualidades, por mais comuns 
que elas sejam. Parte de uma postura de constante 
surpresa, estímulo pela
potência daquilo que existe.
Esse meio-ambiente que Cullen explora, as regras 
de jogo que lança, na procura de uma potenciação 
daquilo que é o comum, não tenta que se mimetize 
a sua forma, mas sim a sua essência. Esse é o ponto 
fulcral, a casa de chegada de todo este jogo e só 
assim se poderá entrar nele.

 A entrada do especialista enquanto elemento 
que se move perante o jogo abre uma nova pos-
sibilidade de pensar o papel do arquitecto e a sua 
relação com os vários agentes que fazem paisagem.
A convocação destes autores procura armar uma 
postura pessoal que se deixa contaminar pelas suas 
propostas enquanto caminhos que são apontados 
para, no reconhecimento do lugar, encontrar uma 
estratégia que o torne material de projecto, por 
uma arquitectura como paisagem.

 Uma “arquitectura como paisagem” é aquilo 

5 op. cit., p. 15

que os vários autores apontados aqui procuram. 
Cullen no percorrer de lugares, procurando pa-
drões, temas que vão construindo uma “townsca-
pe” daquilo que a cidade é, com os vários elemen-
tos que a constituem e apontando, nalguns casos 
propostas a partir dessas leituras; Lynch na criação 
de uma imagem urbana que se define através do 
observador que dá sentido àquilo que vê; Pallas-
maa por conduzir uma orientação virada para a 
experiência do corpo na cidade, a leitura através do 
corpo.
Todos estes autores partilham afinidades que se 
convocam neste plano da investigação. Uma ar-
quitectura como paisagem, que se faça a partir do 
percorrer de um lugar na procura de situações que 
possam ser potenciadas, que possam ser material 
de projecto.

A arte (ou a ciência) de desenhar objectos arquitec-
tónicos reduz-se (desde uma perspectiva do corpo 
como arquitecto) a uma correlação que determinou 
como crítica entre a tensão fenomenológica e a es-
trutural, o que parece interessante é que uma pos-
tura fenomenológica e uma postura estruturalista 
sem o desenvolvimento de uma semiótica crítica – 
e não somente estrutural – da arquitectura podem 
reduzir e empobrecer a experiência e a produtivi-
dade do corpo enquanto arquitecto. A correlação 
entre sensibilidade e inteligibilidade tem, no corpo 
como arquitecto, um paradigma extraordinário, 
ainda por explorar.
 Entre um espaço sensível e um espaço inte-
ligível, chegamos facilmente à conclusão de que 
um espaço sensível a uma estética e um espaço 
inteligível de uma crítica da razão pura – admi-
tamos o espaço sensível como um arquétipo e o 
espaço inteligível como um modelo – respondem a 
uma mesma ideia. Iremos mais longe, pois estamos 
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convencidos que é entre estes dois termos que deve-
mos operar. O corpo como arquitecto e a reflexão 
sócio-física do corpo como arquitecto não pode ser 
reduzida a uma tensão unicamente fenomenológi-
ca, da mesma forma que não pode ser reduzido a 
uma tensão puramente estruturalista, porque (entre 
outros factores) ambas encontram-se separadas por 
uma tensão crítica singular sem a qual não existi-
riam transformações, nem fenomenológicas nem 
estruturais.
 No entanto, é a dialéctica fundamental entre o 
lugar sensível (arquétipo) e o lugar inteligível (mo-
delo) que está em jogo, dialéctica essa, que neste 
ponto, conseguiu solidificar-se formalmente até, no 
limite, ser capaz de “inventar” um lugar a partir 
de um sistema de lugares. Capazes de prever um 
caminho que facilite uma interdependência entre 
o sensível e o inteligível do corpo como arquitecto. 

Ao solidificar-se, facilitou um nível de reflexão de 
um saber arquitectónico mais formalizado, ou seja:
• Possibilitou o descobrimento em cada elemento, 
de um exemplar “do” elemento arquetipicamente 
considerado.
• Possibilitou a transformação de qualquer objec-
to no espaço a partir de regras cada vez mais gerais 
e simplificadas.
• Fomentou a coordenação do corpo como um 
actor e o corpo como um espectador através de 
pontos de vista cada vez mais subtis e mais comple-
xos no sua inversão do real ao ideal e do ideal ao 
real.
 É o corpo como actor de si mesmo o que 
constrói uma base sensório-emotivo-motora, ou um 
gesto, que é simultaneamente medida, distância, 
escala, tipo e identidade.



[160] glossário

Açoteia 
Cobertura em terraço ligado por escada, muito utilizada nas casas do litoral sul do país.

Achada 
Toponímico; pequena planície elevada. Esta palavra arcaica (chada ou chaada), que significa 
uma pequena chã ou planície, geralmente situada entre terrenos acidentados, deu, por se-
melhança, o nome a muitos lugares deste arquipélago, que ainda actualmente o conservam, 
sendo apenas usados em acepção toponímica.

Aluviões 
Inundação provocada por grande volume de água. Depósito de terra trazida pelas águas; 
posse legal de terreno incluído na propriedade pelo acúmulo de depósitos e aterros naturais 
ou pelo desvio das águas dos rios, os quais passam a ser propriedade dos donos dos terrenos 
marginais aos depósitos, aterros ou aos rios. Mouquet que esteve na Madeira em 1601, diz, 
embora não precise datas, “que as águas que descem das montanhas algumas vezes destroem 
pontes e casas em toda a ilha”.

Casinha-de-prazer 
Compartimento fora da casa de habitação, mas construído dentro do terreno adstrito a ela, 
destinado apenas a recreio da família ou visitas; é muitas vezes construída à beira do cami-
nho; trata-se de uma pequena construção em madeira integrada nos jardins madeirenses 
como uma pequena casa de fresco construída em madeira rodeada de flores e trepadeiras; 
por vezes assemelha-se a um caramachão.

Fajã 
Dá-se na Madeira o nome de "Fajãs" a certos tractos de terreno, de maior ou menor extensão, 
formados pelo desmoronamento de terras situadas a montante, constituindo em geral um 
solo de notável fertilidade. As "Fajãs" formam-se tanto no interior da ilha pelo desabamento 
de terras que se desagregaram das vertentes das montanhas, como ao longo de toda a costa 
marítima, de que são frisantes exemplos uma parte considerável da freguesia do Jardim do 
Mar, o Lugar de Baixo, a Fajã dos Padres, a Fajã da Areia, e ainda outras. O termo "Fajã" é 
em geral usado toponimicamente.

Furado 
Túnel

Furna
Designação de tipologia de habitação implantada numa caverna ou gruta artificial; conside-
ra-se o tipo de habitação mais primitivo da Madeira e praticamente de todo o mediterrâneo.

Grota/ Gruta
O mesmo que furna.

Latada 
Grade de varas, canas ou outras armações usadas para sustentar as videiras; a altura des-
tas armações podia variar de 1 a 1,5m; a cultura da vinha em latada também era costume 
designar-se por vinha em ramadas; apesar de se utilizar todo o tipo de paus, a urze é, de todas, 
a mais apreciada e utilizada pela sua durabilidade.

Levada 
Aqueduto estreito e aberto, muitas vezes nas margem dos caminhos, que se destina à irriga-
ção dos campos; as despesas de conservação, vigia e guarda das levadas e das águas são feitas 
por derrama entre todos os hireus; em algumas, de passagem nos povoados, é aproveitada a 
sua força motriz para as azenhas; as primeiras teriam sido executadas para regar os canaviais 
de açúcar, sendo depois generalizada à agricultura em geral.

Glossário
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Lomba ou lombo 
Toponímico; zona plana em cumeeiras, terreno em crista que se encontra orientada no sen-
tido perpendicular à costa.

Lombada
Toponímico; grande lomba ou lomba contínua de terreno.

Poio 
Designação local dada aos socalcos das encostas escavados  e agricultados; muros, contrafor-
tes de contenção das terras seguindo a tecnologia tradicional.

Rede 
Meio de transporte muito comum outrora para as pessoas em alguns meios; utilizava-se muito 
em freguesias rurais para o transporte de doentes; é composta por um tecido de malha ou de 
pano forte amarrado nas pontas às extremidades de um pau com cerca de 4 metros de com-
primento, com uma almofada na extremidade, onde a pessoa transportada pousa a cabeça. 
(ver vilão)

Terraço 
Cobertura plana do tipo açoteia.

Tipologia 
Estudo de um edifício segundo a sua espacialidade integrada numa determinada expressão 
arquitectónica, servindo-se de critérios analíticos rigorosos, com o intuito de conseguir um 
alto grau de objectividade, na codificação e associação de compartimentação enquanto per-
sistência observada em várias casas.

Torna-viagem 
Volta de uma viagem por mar.

Vereda 
Caminho estreito; as veredas estão associadas às antigas comunicações entre localidades mui-
to isoladas.

Vilão ou Vilhão 
Do latim "villanu", designa o habtiante da vila, o camponês; passando ao longo do século 
XVIII no continente para pejorativo, passou a designar não só uma pessoa rude, como tam-
bém de mau carácter; na Madeira, no entanto não terá esse sentido, muito embora possa ser 
usado como depreciativo, quando usado por um elemento da cidade. 
Vilão está também associado aos homens que transportavam as pessoas nas redes, cruzando 
assim toda a ilha, com a rede às costas pelas veredas, levadas e caminhos estreitos.

Este glossário foi elaborado com base no trabalho de campo e com o apoio do livro Arquitectura popular 

da Madeira, de Victor Mestre, e dos três volumes do Elucidário Madeirense, do Padre Fernando Augusto da 
Silva e Carlos Azevedo Meneses.
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...apesar de tudo, o regresso está feito, mas o eu, por construir; talvez 
não totalmente construído, talvez fundado... É dizer que muito há 
para fazer, a posição que se afirma é uma conquista do tamanho 
de uma vida por viver. E assim, se os sucessos experimentados 
sugerem a viabilidade de um projecto pessoal e de um projecto 

para a arquitectura, eles constituem-se apenas como um início de 
algo, um manifesto de risco...



[166] autoria das imagens

Arquitectura como paisagem: Memória 

p.16 – Willem van de Poll
p.19 – Desenhos do autor sobre mapa português da Ilha 
da Madeira de 1934
 Circunstância
p.22 – Andreas Gehret
Secção A – Recorte do autor
Secção B – Recorte do autor
Secção C – Recorte do autor
Secção D – Recorte do autor
Secção E – Recorte do autor
Secção F – Recorte do autor
RECORTE 7 – Recorte do autor sobre fotografia sem 
data e sem autor
RECORTE 8 – Recorte do autor
p.32 – Recorte do autor
RECORTE 9 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 10 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 11 – Recorte do autor
RECORTE 12 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 13 – Recorte do autor
RECORTE 14 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 15 – Recorte do autor
RECORTE 16 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 17 – Recorte do autor
RECORTE 18 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 19 – Recorte do autor
RECORTE 20 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 21 – Recorte do autor
RECORTE 22 – Recorte do autor
RECORTE 23 – Recorte do autor
RECORTE 24 – Recorte do autor
RECORTE 25 – Recorte do autor
RECORTE 26 – Recorte do autor
RECORTE 27 – Recorte do autor
RECORTE 28 – Recorte do autor
RECORTE 29 – Recorte do autor 
RECORTE 30 – Recorte do autor
p.38 – Autor desconhecido
 Projecto de Arquitectura I
Secção A – Recorte do autor
Secção B – Recorte do autor
Secção C – Recorte do autor
Secção D – Recorte do autor
RECORTE 35 – Recorte do autor
RECORTE 36 – Recorte do autor

Arquitectura como paisagem: Território
p.50 – Recorte do autor
RECORTE 37 – Recorte do autor sobre levantamento 
topográfico DROTA
 Da leitura-viagem
Secção A; fig.A – Recorte do autor
Secção A; fig.B – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção B; fig.B – Recorte do autor
Secção B; fig.C – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção E; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
RECORTE 38 – Recorte do autor
RECORTE 39 – Recorte do autor
RECORTE 40 – Recorte do autor
 Território: Volta à Ilha
Secção A – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção B; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.C – Recorte do autor
Secção C; fig.D – Recorte do autor
Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.C – Recorte do autor
Secção D; fig.D – Recorte do autor
Secção D; fig.E – Recorte do autor
Secção D; fig.F – Recorte do autor
Secção D; fig.G – Recorte do autor

Secção D; fig.H – Recorte do autor
Secção E – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.A – Recorte do autor
Secção G; fig.B – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.B – Recorte do autor
 Território: Atravessar a ilha
Secção A – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção B; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.C – Recorte do autor
Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção E; fig.A – Recorte do autor
Secção E; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.A – Recorte do autor
Secção G; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.D – Recorte do autor 
Secção G; fig.E – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.B – Recorte do autor
RECORTE 41 – Recorte do autor
RECORTE 42 – Recorte do autor
RECORTE 43 – Recorte do autor
RECORTE 44 – Jornal de Notícias da Madeira
 Periferia
Secção A – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção B; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.C – Recorte do autor
Secção C; fig.D – Recorte do autor
Secção C; fig.E – Recorte do autor
Secção C; fig.F – Recorte do autor
Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.C – Recorte do autor
Secção D; fig.D – Recorte do autor
Secção D; fig.E – Recorte do autor
Secção E; fig.A – Recorte do autor
Secção E; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.A – Recorte do autor
Secção G; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.C – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.B – Recorte do autor
RECORTE 45 – Recorte do autor
 Centro: Funchal I
Secção A – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção B; fig.B – Recorte do autor
Secção B; fig.C – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção E; fig.A – Recorte do autor
Secção E; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.A – Recorte do autor
Secção G; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.D – Recorte do autor
Secção G; fig.E – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.B – Recorte do autor
 Centro: Funchal II
Secção A – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor 

Autoria das imagens



[167] autoria das imagens

Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.C – Recorte do autor
Secção D; fig.D – Recorte do autor
Secção E; fig.A – Recorte do autor
Secção E; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.A – Recorte do autor
Secção G; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.D – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.B – Recorte do autor
 Centro: Funchal III
Secção A – Recorte do autor
Secção B; fig.A – Recorte do autor
Secção B; fig.B – Recorte do autor
Secção C; fig.A – Recorte do autor
Secção C; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.A – Recorte do autor
Secção D; fig.B – Recorte do autor
Secção D; fig.C – Recorte do autor
Secção D; fig.D – Recorte do autor
Secção D; fig.E – Recorte do autor
Secção D; fig.F – Recorte do autor
Secção E; fig.A – Recorte do autor
Secção E; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.A – Recorte do autor
Secção F; fig.B – Recorte do autor
Secção F; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.A – Recorte do autor
Secção G; fig.B – Recorte do autor
Secção G; fig.C – Recorte do autor
Secção G; fig.D – Recorte do autor
Secção H; fig.A – Recorte do autor
Secção H; fig.B – Recorte do autor
RECORTE 46 – Recorte do autor
RECORTE 47 – Recorte do autor

Arquitectura como paisagem: Desenho
p.100 – Recorte do autor
 Princípio (d)e desenho: Baía de Câmara de 
Lobos
RECORTE 48 – Site Madeira quase esquecida 
RECORTE 49 – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 50 – Reprodução de gravura de Frank 
Dillon, 1856
p.106; fig. A – Bilhete postal em circulação, S/A
p.106; fig. B – Museu Vicentes, colecção Peresterellos
p.106; fig. C – Site Madeira quase esquecida
p.106; fig. D – Site Madeira quase esquecida
p.106; fig. H – Site Madeira quase esquecida
p.106; fig. I – Site Madeira quase esquecida
p.106; fig. J – Recorte do autor
p.107; fig. E – Site Madeira quase esquecida
p.107; fig. F – Fotografia Filgueiras
p.107; fig. G – Recorte do autor
p.107; fig. K – photographia museu "vicentes"
p.107; fig. L – Site Madeira quase esquecida
p.107; fig. M – Site Madeira quase esquecida
p.107; fig. N – Site Madeira quase esquecida
RECORTE 51 – Imagem aérea, google maps
RECORTE 52 – Recorte do autor
RECORTE 53 – Recorte do autor
RECORTE 54 – Recorte do autor
RECORTE 55 – Recorte do autor
RECORTE 56 – Recorte do autor
RECORTE 57 – Recorte do autor 
RECORTE 58 – Recorte do autor
RECORTE 59 – Recorte do autor
RECORTE 60 – Recorte do autor
RECORTE 61 – Recorte do autor
RECORTE 62 – Recorte do autor
RECORTE 63 – Recorte do autor
RECORTE 64 – Recorte do autor
RECORTE 65 – Recorte do autor
RECORTE 66 – Recorte do autor
 Princípio (d)e desenho: habitações dissemi-
nadas
RECORTE 67 – Recorte do autor
RECORTE 68 – Recorte do autor
RECORTE 69 – Recorte do autor

RECORTE 70 – Recorte do autor
RECORTE 71 – Recorte do autor
RECORTE 72 – Recorte do autor
RECORTE 73 – Diário de Notícias da Madeira
RECORTE 74 – Recorte do autor
RECORTE 75 – Diário de Notícias
RECORTE 76 – Recorte do autor
RECORTE 77 – Recorte do autor
p.130/131 – Recortes do autor
RECORTE 78 – Recorte do autor
RECORTE 79 – Recorte do autor
RECORTE 80 – Recorte do autor
RECORTE 81 – Diário de Notícias
RECORTE 82 – Recorte do autor
RECORTE 83 – Diário de Notícias
RECORTE 84 – Recorte do autor
RECORTE 85 – Recorte do autor
RECORTE 86 – Recorte do autor
 Por uma arquitectura como paisagem | con-
siderações finais
p.138 – Recorte do autor
RECORTE 85 – Recorte do autor
 "Caixa de ferramentas" por uma arquitec-
tura como paisagem
p.146 – Recorte do autor
RECORTE 86 – Richard Long
RECORTE 87 – Recorte do autor
RECORTE 88 – Madeira quase esquecida
RECORTE 89 – Antoine Taveneaux
RECORTE 90 – © FG + SG - Fernando Guerra, 
Sérgio Guerra
RECORTE 21 – Madeira quase esquecida
RECORTE 92 – Madeira quase esquecida
p.164 – Recorte do autor



Eu, Pedro Marcelo Gonçalves de Barros, autorizo que a minha prova final, 
“Memória | Território | Desenho, Ilha da Madeira, Por uma arquitectura 
como paisagem” seja fotocopiada na íntegra, desde que devidamente refe-
renciada.

Pedro Marcelo Gonçalves de Barros


