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 “Pelo sonho é que vamos, 

comovidos e mudos. 

Chegamos? Não chegamos? 

Haja ou não haja frutos, 

pelo sonho é que vamos.  

 

Basta a fé no que temos. 

Basta a esperança naquilo 

Que talvez não teremos. 

Basta que a alma demos, 

com a mesma alegria, 

ao que desconhecemos 

e ao que é do dia a dia. 

 

Chegamos? Não chegamos? 

 

- Partimos. Vamos. Somos.” 

 

Sebastião da Gama 
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APRESENTAÇÃO 
 

A força da paisagem na arquitectura portuguesa 

 

Sara Telo de Morais Cerqueira 

 

Este trabalho tem o objectivo de perceber a importância da relação dos arquitectos e 

da arquitectura portuguesa com a paisagem e com o lugar. Começando com uma 

análise das influências filosóficas e arquitectónicas estrangeiras, passando por uma 

pequena retrospectiva da arquitectura portuguesa e da arquitectura vernacular, 

terminando com o estudo de três casos em que a obra se relaciona com o meio 

envolvente.  

Desde sempre que a Natureza está presente nas nossas vidas. A arquitectura 

portuguesa, consciente ou inconsciente, sempre teve a preocupação de se relacionar 

com o meio envolvente. Esta preocupação está intrínseca numa série de 

conhecimentos e de influências que derivam não só da arquitectura, mas também das 

restantes artes.  

Foram escolhidos três casos de estudo que demonstra três diferentes relações para 

com a paisagem. O Convento da Arrábida é um excelente exemplo desta relação entre 

a paisagem e a construção formando um diálogo poderoso e complementar entre si. A 

própria construção torna-se paisagem e a paisagem não faz sentido sem a construção. 

O arquitecto Álvaro Siza Vieira, com a casa de chá, tentou procurar construir na 

paisagem, enquanto o arquitecto Eduardo Souto de Moura, na casa de moledo, 

procurou construir a paisagem. É uma das grandes diferenças entre estes arquitectos, 

enquanto o Convento da Arrábida tem essas duas características. 

 

Palavras-chave: Paisagem, lugar, arquitectura portuguesa, arquitectura vernacular 

 
 

  



 

  



 

PRESENTATION 
 

The strength of landscape in portuguese architecture 

 

Sara Telo de Morais Cerqueira 

 

This work aims to realize the importance of the relationship of architects and 

Portuguese architecture with the landscape and the place. Starting with an analysis of 

the philosophical and foreign architectural influences, past a small retrospective of 

Portuguese architecture and vernacular architecture, ending with the study of three 

cases in which the work relates to the environment. 

Nature has been always present in our lives. The Portuguese architecture, conscious 

or unconscious, was always concerned to relate with the environment. This concern is 

intrinsic in a series of knowledge and influences that derive not only from the 

architecture, but from other arts to.  

Where chosen three case studies that demonstrate three different relations with the 

landscape. The Convent of Arrábida is an excellent example of this relationship 

between the landscape and the building forming a powerful and complementary 

dialogue between them. The building itself becomes landscape and landscape is 

meaningless without the building. The architect Álvaro Siza Vieira, with the tea house, 

seek to build on the landscape, while architect Eduardo Souto de Moura, in the house 

in moledo, sought to build the landscape. It is one of the major differences between 

these architects, while the Convent of Arrábida has both characteristics. 

 

Keywords: Landscape, environment, portuguese architecture, vernacular architecture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A paisagem e o lugar desde sempre que são muito importantes na generalidade da 

arquitectura portuguesa. Esta tem vindo a ter, desde sempre, um papel muito 

importante na história das artes e por sua vez na arquitectura. A paisagem está muito 

associada à memória, às vivências pessoais e fundamentalmente dos sentidos de 

cada indivíduo. É a combinação da acção humana, das relações culturais, dos factores 

naturais que juntas resultam numa complexa combinação que não pode ser 

reproduzida em qualquer outro lugar. 

Esta dissertação tem como objectivo estudar um pouco da forma como a paisagem 

influência e caracteriza a arquitectura portuguesa. Com ela pretende-se procurar as 

suas influências filosóficas, internacionais e culturais. Também entender o que é a 

paisagem, como as influências se relacionam com a arquitectura moderna portuguesa, 

e fundamentalmente perceber o modo como a cultura e a arquitectura vernacular 

portuguesas são fulcrais para que a relação com a paisagem seja tão forte. 

Este interesse surgiu através da abordagem dada ao exercício proposto no ano lectivo 

de 2012/2013, da disciplina de Projecto III, pertencente ao 5º ano de Arquitectura. O 

exercício tinha como objectivo projectar uma Pousada na Quinta da Ribafria em Sintra. 

Com este cenário idílico e com uma paisagem muito característica, foi crescendo a 

curiosidade e o interesse pela paisagem, originando a escolha do tema que viria a ser 

estudado na dissertação. A escolha dos casos de estudo relacionou-se com o facto 

das intenções para o projecto, se debaterem com a relação construção/paisagem, em 

que as características do Convento da Arrábida serviram de inspiração. Mais tarde no 

mesmo ano, efectuou-se uma visita de estudo ao Convento da Arrábida, o que 

motivou a abordagem na dissertação.  

A dissertação organiza-se em três capítulos fundamentais, cada um dividido em outros 

três subcapítulos. No primeiro capítulo procurar-se perceber o que é a paisagem e 

como filosoficamente este tema é abordado. Também se estuda a arquitectura 

estrangeira e algumas das influências para os arquitectos portugueses, como é o caso 

da arquitectura orgânica. Por fim estuda-se um pouco da evolução da arquitectura 

portuguesa e dos arquitectos portuguese desde os anos 50 do seculo XX até à 

actualidade.  
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No segundo capítulo aborda-se de uma forma mais intensiva alguns temas que viram 

a dar estrutura ao estudo dos casos de estudo. No subcapítulo que introduz o 

Convento da Arrábida procura-se estudar alguns casos paradigmáticos na arquitectura 

portuguesa que são importantes para a compreensão do Convento, e também alguns 

casos de conjuntos da arquitectura vernacular que, de uma maneira ou de outra, 

mostram a relação da paisagem com a arquitectura vernacular. Nos subcapítulos 

introdutórios à casa de chá do arquitecto Álvaro Siza Vieira e à casa de Moledo do 

arquitecto Eduardo Souto de Moura procura-se fazer uma retrospectiva da sua obra, 

com projectos importantes e demonstrativos da sua ligação com a paisagem, ajudando 

a completar a abordagem aos casos de estudo. 

Por fim, no terceiro capítulo, estuda-se os três projectos escolhidos como casos de 

estudo, o Convento da Nossa Senhora da Arrábida, a Casa de Chá de Álvaro Siza 

Vieira e a Casa de Moledo de Eduardo Souto de Moura. Nestes procura-se perceber e 

estudar, fundamentalmente, a forma como é resolvida a relação e a ligação com a 

paisagem.  
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2. IMPORTÂNCIA DO SÍTIO NA ARQUITECTURA 

2.1. PAISAGEM 

“A paisagem agrega o visível, mas também o invisível. O material mas também o 

espiritual.” (BERQUE 1, 2008, p.72) 

 

Ilustração 1 - Praia da Aberta Nova (Ilustração Nossa, 2010) 

A paisagem tem vindo a ser objecto de estudo desde sempre e com extrema 

importância na história da arquitectura e da arte. Este conceito tem evoluído ao longo 

do tempo, continuando a manifesta-se no contexto de muitas das tendências mais 

marcantes, e por vezes mais radicais das últimas décadas. A busca incessante por 

uma definição e por uma resposta à pergunta «O que é a paisagem?» leva a muitas 

mais perguntas sem resposta e muitas delas impossíveis de responder.  

Ao falarmos em paisagem, invariavelmente surge-nos um momento contemplativo 

frequentemente associado com a Natureza. Todos nós temos na memória alguma 

paisagem marcante de uma viagem feita, ou de um passeio à Serra. Ao falarmos de 

lugares, frequentemente nos vem a imagem de uma paisagem associada, ou até 

mesmo quando falamos do Verão, associamos à paisagem da praia, campo. Esta 

imagem da paisagem surge-nos captada através de um olhar sobre uma extensão 

territorial que nos fica na memória. Vamos construindo assim, ao longo do tempo, 

imagens e cenários que identificamos como elementos característicos de uma 

paisagem que carrega consigo o significado de determinados conceitos.  

                                                             
1
 Augustin Berque (Rabat, Marroco, 1942 - ) Geografo Francês nascido em Rabat, Marrocos. Professor na 

École des hautes études en sciences sociales em Paris.  
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Cada região é um ser único, e resultante de combinações complexas que se não 

repetem integralmente noutro lugar. Certos traços de relevo, certa tonalidade de clima, 

certa fisionomia da vegetação, aproximam lugares distantes, fazem lembrar paisagens 

já vistas; mas a evolução humana tudo alterou, ou traspondo estruturas agrárias e 

estilos de povoamento para outros ambientes físicos. (RIBEIRO
 2,

 1987, p.7) 

 

Etimologicamente a palavra paisagem deriva do latim pagenis, que significa aquele 

que vive no campo e mais tarde deu origem à palavra paysage. O seu significado vem 

de pay - terra, região, reino com o sufixo age - acção do homem, como criador de 

paisagem, ao ordenar no espaço os elementos e sistemas que a constituem. No 

dicionário da Língua Portuguesa, paisagem é a extensão de terreno que se abrange 

de um só lance de vista.   

O homem, enquanto ser que habita a terra é desencadeador da concepção de 

paisagem. A paisagem é construída a partir de todos os elementos presentes no local, 

numa fracção concreta/visível e até delimitada do território e a sua apreensão, 

meramente mental, dá-se pela imagem resultante dela. Esta imagem torna-se assim 

uma junção de sentidos captados por um indivíduo de forma muito pessoal, com todas 

as condicionantes a interferirem na sua interpretação - o tempo, o clima, a hora do dia, 

os sentidos, a intervenção humana. Esta relação com o Homem leva a que a 

paisagem se torne uma sucessão de acontecimentos Naturais e Humanos, ao longo 

dos vários anos, num determinado local, demostrando assim a razão pelo qual uma 

paisagem tende a reflectir uma cultura, uma identidade de um Povo. “O sítio deverá 

ser entendido não como um conceito isolado, mas como elemento através do qual se 

estabelecem determinados sistemas de relação com o homem.” (HIPÓLITO, 2012, 

p.63) 

Todas as expressões de acção humana ao longo do tempo caracterizam uma 

paisagem única, pois a relação entre os factores naturais e culturais resulta em 

combinações complexas que não se repetem integralmente noutro lugar. Certos traços 

de relevo, certa tonalidade de clima, certa fisionomia da vegetação, aproximam lugares 

distantes, fazem lembrar paisagens já vistas; mas a evolução humana tudo alterou, ou 

transpondo estruturas agrícolas e estilos de povoamento (…) ou acrescentando a estas 

analogias naturais uma expressão que as desfigura. (RIBEIRO, 1995, p.7) 

A paisagem enquanto tema apresenta uma grande variedade de aspectos 

conseguindo distinguir a sua leitura em três dimensões distintas. A paisagem como 

                                                             
2
 Orlando da Cunha Ribeiro (1911 – 1997) Geógrafo e Historiador Português nascido em Lisboa. 

Licenciou-se em 1932 e em 1935 doutorou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  
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ideia de natureza, com preocupações mais ecológicas. A paisagem como percepção 

da sua imagem, e a imagem como produto de reflexão da luz sobre as coisas. 

Remete-nos para um processos de representação do real, um simples olhar ou uma 

composição de uma pintura ou fotografia. Por fim, a paisagem como experiência, que 

nos remete para sensações, sentimentos e emoções que só resultam da experiência 

vivida do confronto físico. 

O meu desejo de Paisagem inclui a minha memória, mas também a minha imensa e 

constante vontade de interrogar, conhecer e agir com a Natureza de cada lugar, e de 

mim próprio. (SILVA 
3
, 2002, p.14) 

O fascínio pela paisagem sempre foi tema, não só para a arquitectura mas para outras 

áreas artísticas. A experiência emocional e sensorial que se obtém no contacto com a 

paisagem é algo que se torna impossível de qualificar e de ser reproduzida. No 

entanto, na área da arte, foi-se procurando formas para que através de uma marca 

territorial, se pudesse transformar a paisagem e a sua percepção.  

Expressão de arte como é o caso da Land Art4, nasce do encontro da obra com a 

paisagem. O terreno deixa de ser o ambiente em que a obra se encontra exposta, para 

ele próprio ser trabalhado e integrado à obra. A interacção feita entre a obra e o lugar, 

muda a percepção do utilizador para com o novo lugar. Este conceito de marca 

territorial na Land Art, é um acto de marcar produzido pelo homem na sua relação de 

experiência com a paisagem e com o lugar. Esta preocupação em marcar o território já 

vem dos nossos antepassados. As landmarks do passado foram extremamente 

importantes para o testemunho de presença num determinado espaço e no tempo. 

Estas têm uma grande importância para a arquitectura contemporânea, pois sintetizam 

a ideia de intervenção na paisagem pela marca através da captação de forças e da 

sua organização.  

Através desta forma de arte, a Natureza torna-se o meio e lugar de experimentação. A 

Land Art surge numa época em que a relação com a arte estava a mudar. Muitos 

artistas plásticos minimalistas, como por exemplo, Robert Morris5, Donald Judd6 e Carl 

                                                             
3
 João Gomes da Silva (1962 - ) Arquitecto paisagista licenciado na Universidade de Évora em 1987. 

4
 Land Art ou Earth Art é um movimento artístico que nasce nos finais dos anos sessenta nos Estado 

Unidos, como protesto contra a artificialidade da arte. É uma forma de arte criada na natureza e que usa 
os materiais do local, não podendo ser reproduzida nem movida. Desta forma o artista pretende alterar a 
percepção do território/paisagem e as emoções ao depararmo-nos com ele.  
5
 Robert Morris (1931 - ) Escultor Americano é conhecido por ser um dos principais fundadores do 

minimalismo e também com influências para a Land Art.  
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Andre7, vieram dar uma nova visão às obras de arte. Estas deixam de ser obras 

estáticas, passando a relacionarem-se com o receptor e com a dimensão espacial. Um 

dos temas mais abordados por estes artistas, que abriram as portas para a Land Art, 

foi a relação do objecto com o espaço. Peças quase arquitectónicas relacionam-se 

agora com o receptor de uma forma muito directa, pois invade o espaço do observador 

e permite uma relação muito mais física e próxima.  

Para o artista plástico Robert Morris, o seu objectivo era retirar todas as relações 

internas desnecessárias da escultura e mudar o centro da atenção para o lugar, 

funcionando assim de um modo cenográfico, quase arquitectónico. As suas esculturas 

também se pretendiam que à medida que o observador fosse percorrendo o espaço, a 

sua percepção e as perspectivas da obra ia-se alterando. [Ilustração 2] 

 

Ilustração 2 - Robert Morris, Exebição na Green Gallery em Nova Iorque (BIUMO, 1992, p. 54) 

 

Desta forma, os artistas minimalistas abriram caminho para que a arte se liberta de um 

espaço confinado, para se desenvolver em qualquer lugar da Terra, o que viria a 

influenciar outros campos de actuação como a pintura, arquitectura, design e também 

à criação de novas artes que surgem desse conceito como é o caso da Land Art. 

A Land Art caracteriza-se assim como uma marca territorial, pois funde-se e afirma-se 

nas diferentes paisagens, e surge como meio e lugar de experimentação, onde 

paisagens distintas (natural, artificial, urbana) vão sendo exploradas e predem-se com 

visões diferentes de actuação. Estas marcas territoriais produzidas pelos artistas são, 

                                                                                                                                                                                   
6
 Donald Judd (1928 – 1994) Artista Americano frequentou a escola de Art Students League e a Columbia 

University. Foi um dos membros do movimento minimalista.  
7
 Carl Andre (1935 - ) Artista Americano um dos membros do movimento minimalista. Único com tradição 

de escultura.  
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na maioria das vezes produzidas em paisagens quase intocadas pelo homem, 

podendo assim trabalhar livremente, sem condicionamentos dos ambiente 

humanizados. Os materiais utilizados por regra, ou são do próprio local, ou são os que 

melhor dialogam com a paisagem evolvente.  

As localizações das obras destes artistas eram em locais remotos e de difícil acesso e, 

por muitas das vezes, tornaram-se obras efémeras, devido à erosão do tempo. A 

oportunidade de as ver pessoalmente era quase impossível. As obras são assim 

documentadas através de fotografias e filmagens, para que depois possam ser 

exibidas para serem apreciadas pelo público em geral, acabando sempre por perder 

alguma característica importante, mas de igual forma impressionantes. A Land Art 

apoiou-se sempre no processo conceptual da obra, no questionamento das coisas em 

seu redor e na crítica aos métodos da sociedade. Robert Smithson, Walter De Maria e 

Richard Long, são alguns dos grandes artistas da Land Art. 

Robert Smithson autor de uma obra de referência absoluta dentro do movimento Land 

Art como é o caso da Spiral Jetty. [Ilustração 3 e 4] Situada no Great Salt Lake, Utah 

nos Estados Unidos, esta obra é um enorme símbolo arcaico, uma espiral invertida, 

construída com rochas basálticas, lodo, cristais de sal. Estes materiais integram-se na 

perfeição com o clima árido da paisagem semi-desértica. O objectivo pretendido por 

Smithson é o de revelação de processos, mas também o de proporcionar uma 

experiência introspectiva, em que a forma em espiral muda inesperadamente de tom e 

converte-se numa viagem aos tempos pré-históricos. Este tipo de marca territorial é 

uma celebração do lugar, a consciência de uma história e a afirmação de uma 

intenção de presença humana pelas suas mãos transformadoras.  

 
Ilustração 3 - Robert Smithson’s Spiral Jetty (BIUMO, 1992, p. 70) 

  
Ilustração 4 - Robert Smithson point to Salt Lake (BIUMO, 
1992, p. 71) 
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Walter De Maria estabelece uma dialéctica na intervenção do homem com a 

intervenção da Natureza. Com a sua obra Lightning Fields, realizada entre 1974-1977, 

esta dialéctica está bastante presente. Consiste numa instalação de quatrocentos 

postes de aço inoxidável com uma altura aproximada de sete metros, instalados num 

descampado no deserto de Catron Country, New Mexico nos Estados Unidos, numa 

malha ortogonal de um quilómetro por um quilómetro e meio. A proporção da malha é 

contraposta á leveza adquirida com a fragilidade dos postes que se erguem do solo 

seis metros e que captam os primeiros raios de sol. A sua verdadeira beleza e 

imponência apenas são demonstradas quando se forma uma tempestade de raios, e 

através dos postes que os atraem consegue-se assistir a um espectáculo gerado e 

condicionado pelos processos naturais, mas manipulados pelo Homem. Por esta obra 

não se situar na Terra, nem no céu, mas sim em ambos ao mesmo tempo, a dialéctica 

entre a obra do Homem e a Natureza são fundamentais para que naquele momento 

preciso a obra ganhe vida. Para De Maria esta experiência só é possível pela relação 

do indivíduo com o espaço da obra, dado que, nenhum filme ou fotografia faz justiça à 

obra e à experiência vivida no terreno. De Maria afirma: “O terreno não é cenário de 

uma obra, é parte da obra”; “O isolamento é a essência da Land Art” (LAILACH, 2004, 

p.38) [Ilustração 5 e 6] 

 

Ilustração 5 – Lightning Field de Walter De Maria (BIUMO, 
1994, p.90) 

 

Ilustração 6 – Lightning Field de Walter De Maria em dia de 
tempestade (BIUMO, 1994, p.92) 

       

Richard Long através do seu trabalho pretende trabalhar os sentimentos que o ser 

humano pode experimentar perante a paisagem. Através deste ponto de partida, 

Richard Long apresenta-nos com trabalhos geométricos, feitos com materiais naturais, 

como pedras e troncos, ou trabalhar uma paisagem de forma a demostrar uma relação 

longa, continuada e solitária.  
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As obras, para além da sua autonomia formal e das valorizações estéticas específicas 

que lhes queiramos atribuir, surgem antes de mais como testemunhos de uma 

experiência pessoal do autor – um passeio na paisagem – e, na medida em que 

consigam sugerir a intensidade espiritual e visual que esta lhe proporcionou, poderão 

actuar também como estímulo do sentimento de paisagem do observador das obras. 

(MELO, 2002, p. 30) 

 

Ilustração 7 – Walking Line in Peru, 1972 (LONG, 1994, p.79) 

                    

Ilustração 8 –  A line made by walking, 1967 (LONG, 1994, 

p.46) 

A Line Made by Walking England  de 1967 foi das primeiras obras de Richard Long. 

Esta foi criada através de várias passagens ao andar sobre o prado em linha recta. 

Durante um breve espaço de tempo foi possível ver a linha formada pelas ervas e 

flores espezinhadas. Esta obra invoca um dos simbolismos referidos, que está 

presente na expressão de movimento e a relação continua e solitária com a paisagem. 

[Ilustração 7 e 8] Esta é outra obra que sem recurso da fotografia, só se poderia 

presenciar no momento em que foi feita. É um dos casos em que a fotografia, como 

forma de representação de uma obra da Land Art, é extremamente importante.  

Os earth-works trabalham de uma maneira operativa um conceito constituído por 

operações que utilizam a terra como matéria. A terra como matéria é hoje um dado 

importante de uma arquitectura que se constrói a partir do sítio. (HIPÓLITO, 2012, 

p.115) 

Outros dois artistas plásticos a alterar a forma de percepção do ambiente ou de uma 

obra foram Christo8 and Jeanne-Claude9. Marido e Mulher, este casal muito ligado 

também a Land Art caracteriza-se pelas suas propostas artísticas únicas e para 

grande escala das suas intervenções.  

                                                             
8
 Christo Vladimirov Javacheff (1935 - ) Artista plástico nascido na Bulgária. Estudou na Fine Arts 

Academy em Sofia, Bulgaria e também na Fine Arts Academy de Viena, Áustria. Em 1958 mudou-se para 
Paris onde conheceu Jeanne-Claude.  
9
 Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935 – 2009) Artista plástica nascida em Marrocos, educada em 

França e Suíça. Formou-se em Psicologia e Latim na Universidade de Tunis.  
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O seu trabalho parte, como na arquitectura, de um esboço da ideia e da representação 

em maquete. Na arquitectura por vezes o esboço consegue simular o ambiente 

espacial da obra melhor que a própria obra arquitectónica. No caso das obras de 

Christo e Jeanne-Claude é muito difícil igualar e demonstrar a riqueza dos seus 

projectos.  

As suas obras destacam-se em três aspectos: primeiro, a de envolver. Ao envolver 

uma árvore ou um edifício, acaba por mudar toda a percepção e relação que se tem 

com a própria construção e com a paisagem em redor. Segundo aspecto é a utilização 

do material, tecido com cor, como matéria própria dos seus projectos. Utilizam este 

material para que se consiga continuar a perceber o elemento que está a ser 

intervindo mas apenas pela sua forma e não pelos seus detalhes. O terceiro aspecto 

das suas obras é o elemento da escala. Por meio de uma operação bastante simples, 

pode-se adquirir uma escala que supera completamente a arquitectura e que adquire 

uma dimensão de território, seja através do cobrimento de um ponto específico ou a 

repetição estratégica e pontual de um elemento, como o caso da Running Fance. 

[Ilustração 12] 

No final dos anos 70, Christo e Jeanne-Claude começam as preparações para o 

projecto Valley Curtain. Em 1972, foi instalado uma cortina laranja com 18 600 m2 no 

vale das Rocky Mountains perto de Rifle, Colorado, EUA. Preso por 4 cabos de aço 

agarrados às montanhas com betão para suster as 200 toneladas de tecido. Esta obra 

altera a percepção da paisagem no vale e bloqueia a visão de ambos os lados de 

quem o atravesse. A obra só se aguentou no local 28 horas, tendo sido necessária a 

sua remoção por causa de ventos tempestuosos. [Ilustração 9 e 10] 

 

Ilustração 9 – Projecto Valley Curtain (SCHELLMANN, 

1995, p.87) 

     

Ilustração 10 – Valley Curtain (SCHELLMANN, 1995, p.89) 
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Running Fence foi outra das instalações que demonstra o poder da escala e também a 

mudança de percepção da paisagem. Situada numa propriedade privada a norte se 

São Francisco, EUA, ficou completa em Setembro de 1976 acabou por ser removida 

14 dias depois sem deixar rasto da sua existência. A instalação consistia numa 

vedação com quase 64km, ao longo das colinas e das 14 estradas que atravessava o 

Vale de Ford. Foi feita de um pesado tecido de nylon branco, que ficava suspenso em 

cabos de aço com 6,4 metros vindo até quase ao chão. [Ilustração 11 e 12] 

 

Ilustração 11 – Running Fence, Projecto (SCHELLMANN, 1995 

 

Ilustração 12 – Running Fence (SCHELLMANN, 1995, p.125) 

Enquanto realizavam o Valley Curtain receberam uma proposta de Berlim para evolver 

o Reichstag, resposta a uma proposta feita em 1961 chamada “Project for Wrapping a 

Public Building”. Esta tornou-se uma das propostas mais emblemáticas em termos de 

envolver um edifício, neste caso o Parlamento Alemão, em Berlim. Só em Junho de 

1995 é que se começou o cobrimento do Reichstag e que ficou por duas semanas 

recebendo cinco milhões de visitantes. O edifício ficou envolvido 100 mil m2 de tecido 

prateado e com 15km de corda azul que ajuda a evidenciar as formas e as proporções 

do edifício coberto. [Ilustração 13 e 14] 

O edifício em si tem um carácter simbólico muito grande. Construído em 1894, 

queimado em 1933, quase foi destruído em 1945 e foi restaurado na década de 70. 

Apesar de quase ter sido destruído o Reichstag foi sempre um símbolo da Democracia 

para os Alemães.  

A escolha do tecido para “vestir” o Reichstag tem a ver com a maneira como se 

pertende transmitir a fragilidade do seu projecto. Como a pele o tecido é frágil, 

consegue transmitir uma qualidade única de impermanência. O tecido consegue-se 

mover, não é rígido com outros objectos, também consegue demonstrar a parte viva 
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do projecto, ao ver-se o vento a passar no edifico torna-se vivo, algo que antes só se 

sentia. 

 

Ilustração 13 –Wrapped Reichstag project (SCHELLMANN, 1995, 

p.213) 

 

Ilustração 14 – Wrapped Reichstag project (SCHELLMANN, 

1995, p.215) 

Quase todas as suas obras foram financiadas com o seu próprio dinheiro. Visto que as 

obras que criavam não se podiam cobrar bilhete à entrada, e eram efémeras, a sua 

rentabilidade era originada através de exposições das fotografias, maquetes e 

esboços das instalações feitas e era com este dinheiro que conseguiam financiar 

futuras instalações. 

Um dos artistas mais influenciado pelas ideias de Robert Smithson foi o artista plástico 

Gordon Matta-Clark10. Foi um dos pioneiros a fazer com que o limite entre a 

Arquitectura e a Arte deixasse de existir. Ao confundir o método de construção com o 

de demolição, experimenta um espaço em constante transformação e evolução. A sua 

procura de uma relação entre o espaço que vivemos e a paisagem, rompendo o limite 

entre o cheio e o vazio, através de uma espécie de total liberalização ao renunciar a 

ideia de uma arquitectura como disciplina de estabilidade, mas sim usando-a até ao 

seu limite. Matta-Clark propõe-se assim a fundir dois pensamentos: o pensamento 

artístico que permite manter-se livre relativamente ao espaço e as suas possibilidades 

e o pensamento arquitectónico que lhe oferece os instrumentos para construí-lo. 

Das obras mais conhecidas é a Splitting, Englewwod, New Jersey de 1974. Esta obra 

é uma casa, em que Matta-Clark fez um corte ao meio, de alto para baixo, em que a 

fenda se assume como uma fronteira que anula a separação entre o interior e o 

exterior. [Ilustração 15, 16 e 17] Esta é feita através da desagregação do espaço que 

                                                             
10

 Gordon Roberto Echaurren Matta (1943 – 1978) Artista Americano mais conhecido por Gordon Matta-
Clark, ficou famoso pelos seus trabalhos em que “corta edifícios” para chegar a um objectivo/forma 
espacial pretendida.  
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agora está sujeito aos processos atmosféricos que entram no espaço da casa, bem 

como a luz e a sombra alteram toda a atmosfera do espaço interior, em que a 

sensação de estar protegidos no interior acaba.  

A Splitting de Matta-Clark não é uma arquitectura nem uma escultura, mas sim um 

espaço onde nos podemos mover e onde se pode compreender o significado íntimo de 

habitar e a sua relação com o lugar que o rodeia. 

Por ser efémera, pois normalmente é realizada em construções que serão demolidas, 

a forma como o artista a consegue mostrar a grandes públicos e guarda-la 

eternamente foi através de vídeos, como é o caso do Splitting de Gordon Matta-Clark, 

filmado em 1974 com uma super 8mm, que demostra todo o processo utilizado até ao 

resultado final. Matta-Clark também costuma realizar montagens de fotografias que 

demonstram o seu resultado a nível espacial, e criar exposições em que coloca em 

exposição pedaços que cortou das casas. 

 

Ilustração 15 - “Splitting” de Gordon Matta-Clark 
(LEE, 2000, p. 11) 

      

Ilustração 16 - “Splitting” de Gordon 

Matta-Clark, interior sótão (LEE, 
2000, p. 31) 

     

Ilustração 17 - “Splitting” de Gordon 

Matta-Clark, interior (LEE, 2000, p. 
31) 

Outra das obras que mostra o poder do uso da espacialidade foi a Conical Intersect. 

Em 1975 foi convidado para a Bienal de Paris para que num edifício do século 17, num 

bairro conhecido como Les Halles, onde viria a ser demolido para a construção do 

Centre Georges Pompidou. Matta-Clark decidiu criar um corte com a forma de uma 

intersecção cónica. [Ilustração 18] A luz ao entrar pelo enorme buraco circular criado 

na fachada, alterava a espacialidade daquele edifício e dava-lhe qualidades que antes 

não tinha. Por dentro do edifício e em vários pisos continuou a explorar a forma 

circular dos buracos nas lajes. Estes cortes deram origem à forma de um cone torcido, 

desde a grande abertura com 4 metros de diâmetro, passando por paredes, portas e 
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por lajes, em que a luz entrava e formava um jogo de espacialidade incrível. 

[Ilustração 19] 

 

Ilustração 18 – “North Facade of Conical Intersect” , Gordon 

Matta-Clark (LEE, 2000 p.170) 

   

Ilustração 19 – “Interior of Conical Intersect” , Gordon Matta-

Clark (LEE, 2000, p. 172) 

O conceito de Genius Loci refere-se à ideia de espírito de lugar, que na arquitectura foi 

adoptada para expressar a fenomenologia do ambiente e a integração com o lugar e 

sua identidade. O carácter do lugar está associado a este conceito pois a este está 

associado um conjunto de características e factores sociais, culturais, arquitectónicas, 

e naturais que caracterizam um certo ambiente/lugar. Este vai-se alterando em função 

do tempo, tanto com a mudança das estações, como da noite para o dia e influenciado 

pelas condições meteorológicas, que condicionam a luz num lugar.  

Genius Loci é um conceito Romano. Na Roma antiga, acreditava-se que cada Ser 

tinha o seu espírito protector – genius. Este espírito oferecia vida, não só às pessoas 

mas também aos lugares, acompanhando-os por toda a sua vida, desde o seu 

nascimento à sua morte, acabando por determinar o carácter e a essência de cada 

um. Os Romanos podem ter interpretado o conceito de genius loci, da teoria de genii 

dos Etruscos, isto apesar de genius, ter origem no latim. Genii significa ‘nascido’, 

‘espírito’ ou algo com a relação de força que produz e sustenta a vida. Loci também 

tem a sua origem no latim, que significa ‘lugar’. Estas duas palavras combinadas, 

Genius Loci, significam assim “O espírito do lugar”. 

Cristian Norberg-Schulz11 foi um dos arquitectos teóricos do século XX, a explorar, 

estudar e a introduzir o conceito do Genius Loci. Dedicou-se ao desenvolvimento da 

                                                             
11

 Christian Norberg-Schulz (1926-2000) Arquitecto e teórico Norueguês. Obteve a sua formação de 
arquitecto na Faculdade de Arquitectura de Oslo. Ficou conhecido pelos seus ensaios teóricos sobre o 
Genius Loci e pelo estudo da Fenomenologia do lugar.   
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interpretação das ideias do filósofo alemão Martin Heidegger12, baseando-se 

essencialmente no seu ensaio “Construir, habitar, pensar” e sempre com a origem do 

pensamento na fenomenologia.  

A fenomenologia é uma corrente filosófica com a sua origem em Edmundo Husserl13 e 

mais tarde também estudada por Maurice Merleau-Ponty14, depois da Segunda Guerra 

Mundial. Trata-se de estudar a importância dos fenómenos da consciência em que 

exige um retorno às coisas em oposição às abstracções e construções mentais. Esta 

aplica-se à arquitectura através da capacidade de dar significado ao ambiente 

mediante a criação de lugares específicos. Esta parte sempre de um pronto de vista 

pessoal, da dimensão corporal que cada um tem com o espaço/lugar. É uma filosofia 

que não se pode compreender o homem e o mundo sem ser a partir da sua 

facticidade, da sua relação empírica e da tentativa de descrição directa da nossa 

experiência tal como ela é. O corpo passa a ser a única referência espacial e o espaço 

deve ser compreendido não só a partir dele mas também como uma extensão dele. O 

espaço/lugar passou assim a ser interpretado através do ‘eu’, eu que o mundo passar 

a existir pelo corpo e é através dessa existência que, com o corpo, percebemos o 

mundo.  

Esta maneira fenomenológica de ver o espaço, carrega consigo um maior vínculo 

pessoal através dos sentidos, das emoções e do intelectual de cada indivíduo. Isto 

surge através de uma relação particular com cada lugar ou objecto e essa relação 

baseia-se na intensidade.  

Esta nova corrente representou assim uma inversão na percepção analítica que 

constituiu princípio do modernismo. Em substituição do método dedutivo, impõe-se 

agora o método indutivo; a Arquitectura destinada a resolver as exigências funcionais 

ou encarada como expressão dos princípios eternos da natureza foi substituída pela 

                                                             
 
6
 Martin Heidegger (1889-1976) Filosofo Alemão de grande relevância no século XX. Obteve a sua 

formação na Universidade de Freiburg, Alemanha, juntamente com Edmund Husserl, fundador da 
fenomenologia. Defendia o conhecimento baseado no existencialismo, na fenomenologia e na 
hermenêutica. 
13

 Edmund Gustav Husserl (1859-1938) Filosofo Alemão conhecido como o fundador da fenomenologia. 
Estudou inicialmente matemática nas universidades de Leipzig e Berlin, só mais tarde Estudou filosofia na 
Universidade de Viena. Influenciou filósofos como Martin Heidegger, que se tornou seu discípulo na 
temática da fenomenologia.  
14

 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) Filósofo Francês estudou filosofia na École normale supérieure de 

Paris. Estudou a fenomenologia de Edmundo Husserl e deu continuidade a esta temática após a Segunda 
Guerra Mundial.  
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expressão pessoal, originada na criatividade de cada um; em síntese; foi dada 

prioridade à forma sobre a função. (MAGALHÃES 
15

, 2001, p.274) 

Heidegger foi um dos discípulos de Husserl no pensamento fenomenológico. Através 

do seu ensaio de 1954, Construir, Habitar, Pensar, questiona o habitar e como o 

habitar pertence ao construir. Habitar para Heidegger não é um acto simples, a casa 

não é uma mera construção, mas sim onde o indivíduo pode exercer o autêntico 

habitar, a plenitude do ser.  

Para este filósofo, o mais importante é a necessidade de se interrogar primeiro sobre o 

sentido das nossas acções. Perceber o porquê do construir, ou seja, qual o significado 

primeiro desta acção, muito mais do que o que se constrói ou quanto se constrói. 

“Construir não é, em sentido próprio, apenas meio para uma habitação. Construir já é 

em si mesmo habitar.” (HEIDEGGER, 1954, p. 100) Apenas através desta maneira de 

pensar, “poderemos transformar um mero alojar-se em um autêntico habitar” (ÁBALOS 

16, p.46)  

Ouvindo, porém, o que a linguagem diz na palavra bauen (construir), podemos 

perceber três coisas:  

1. Bauen, construir é propriamente habitar; 

2. Wohnen, habitar é o modo como os mortais são e estão sobre a terra; 

3. No sentido de habitar, construir desdobra-se em duas acepções: construir, entendido 

como cultivo e o crescimento e construir no sentido de edificar construções.  

(…) O Carácter fundamental do habitar é este cuidar (HEIDEGGER, 1954, p. 102) 

 

 

Para Heidegger, o acto de construir tem de estabelecer uma relação atenta tanto com 

a natureza como com a memória dos nossos antepassados, dando-se uma inversão 

do tempo, onde a memória ocupa o lugar do futuro. A sua imagem teórica que propõe 

deste construir identificando com o habitar é uma ponte. O filósofo considera que o 

que caracteriza esta ponte não é tanto a sua espacialidade, mas “a sua capacidade de 

definir um lugar através do estabelecimento de ligações de ordem não apenas 

material, mas também espiritual (…) Terra e céu, divinos e mortais unem-se através 

da ponte, compondo a quaternidade na qual habita o ser existencial.” (ÁBALOS, 2003, 

p.48) 

 

                                                             
15

 Manuela Raposo Magalhães Arquitecta Paisagista  
16

 Iñaki Ábalos Válquez (1956 - ) Arquitecto Espanhol Nascido em San Sebastián. Formou-se em 1978 na 
Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
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A casa de Heidegger surge como “o lugar do autêntico, é o refúgio que protege do 

exterior, da inclemência do tempo e dos agentes naturais, mas também do mundano e 

do superficial.” (ÁBALOS, 2001, p.51) e o seu habitar existencial “ergue-se contra a 

cidade moderna e seus implementos técnicos, contra aquilo que leva tanto ao 

aniquilamento da natureza, quanto ao esquecimento da tradição.” (ÁBALOS, 2003, 

p.52) 

Através do conceito de habitar de Heidegger, Norberg-Schulz cria o conceito de 

dimensão existencial. Este conceito compreende as relações básicas entre o Homem 

e o seu meio envolvente. Nesta perspectiva, o lugar criado pelo homem não pode 

resultar de condicionamentos económicos ou de políticas desintegradas. Tem de ter 

uma estrutura, em que a principal característica é a de conter as propriedades formais 

de um sistema de relações que se encontram pra além do próprio lugar. A dimensão 

existencial não pode ser compreendida apenas por causa das necessidades do 

Homem, mas antes como um resultado da sua interacção e influência recíproca com 

um ambiente que o rodeia, que tem de compreender e aceitar.  

The existential dimension is not «determined» by the sócio-economical conditions, 

although they facilitate or impede (self-) realization of certain existential structures. (…) 

In general the concretization of the existential dimension depends on how things are 

made.
17

 (NORBERG-SCHULZ, 1984, p.6) 

 

Para Norberg-Schulz não existem diferentes tipos de arquitectura, existem situações 

diferentes que, para satisfazer as exigências físicas do local e as necessidades 

psicológicas do ser humano, resultam em diferentes soluções. O lugar é definido por 

uma dualidade existencial, pela disposição dos objectos físicos ou seja pela percepção 

de um simples olhar sobre o lugar. Por outro lado é definido pela atmosfera do próprio 

lugar ou seja entendido como o carácter de lugar, que se revela na atmosfera do 

espaço. “Enquanto o espaço significa organização tridimensional dos elementos que 

compõem o lugar, o carácter significa a «atmosfera geral do lugar» e depende da 

«maneira de fazer as coisas».” (MAGALHÃES, 2001, p.238)  

 

                                                             
17

 Tradução minha – “A dimensão existencial não está «determinada» pelas condições sócio-económicas, 

ainda que facilitam ou impedem a (auto) realização de determinadas estruturas existenciais. (…) Em 
geral, a concretização da dimensão existencial depende de como as coisas são feitas.” 
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A nova visão que Norberg-Schulz propõe do genius loci, utiliza o ‘habitar’ de 

Heidegger, na relação do conceito romano para definir o lugar. O ‘espírito do lugar’ é 

sentido pelas características do lugar e ao mesmo tempo pelos sentimentos que ele 

transmite ao indivíduo que percorre o seu espaço. Cada lugar tem a sua própria 

estrutura, ou seja a suas propriedades formais de um sistema de relações. Esta 

estrutura tanto pode ser artificial criada pelo Homem, nós (praças, edifícios, árvores 

isoladas), linhas (percursos, perspectivas, alinhamentos) e áreas, como Natural, criada 

pela Natureza. A combinação destes elementos da estrutura é que permitem a 

construção de uma imagem do lugar e por sua vez leva a que a pessoas possuam um 

sentimento e pertença em relação ao mesmo.  

Cada um interpreta o espaço à sua maneira, mas é a partir desse sentimento captado 

que surge o lugar. O Homem e o Lugar estão profundamente relacionados, pois ao 

mover-se através dos espaços, pode reviver emoções dos encontros anteriores, ou 

aplicar modelos e sentimentos de lugares anteriormente visitados. O lugar torna-se 

assim a base para a manifestação concreta da existência do homem, e a sua 

identidade encontra-se dependente da sua ligação e pertença ao lugar. Este torna-se 

algo mais que uma mera localização abstracta transformando-se numa totalidade 

formada por coisas concretas com substância material, forma, textura e cor. Tudo isto 

determina um carácter que se torna a essência do lugar, não se podendo alterar sem 

perder a sua natureza concreta.  

O homem habita quando pode orientar-se e identificar-se com um ambiente, ou quando 

experimenta o ambiente como significado. Habitar, portanto, implica algo mais que 

‘protecção’. Implica que os espaços onde a vida acontece são ‘lugares’, no verdadeiro 

sentido da palavra. Um lugar é o espaço que possui um carácter. (NORBERG-

SCHULZ, 1984, p. VER) 

 

Para Norberg-Schulz, o objectivo essencial da Arquitectura é o de transformar um sítio 

num lugar, através da descoberta e da interpretação do seu Genius Loci. Através do 

reforço da estrutura da paisagem com a articulação das necessidades do homem, a 

arquitectura pode-se tornar parte activa e formativa na relação da paisagem e da obra 

do homem. O trabalho do arquitecto torna-se assim o de produzir lugares com 

significado que nos permita existir, viver, levando-nos ao habitar. Assim a função de 

um arquitecto é criar espaços com significado, que oferece ao homem a possibilidade 

de habitar.  
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A sua preocupação com a maneira como a sociedade industrial transformava as suas 

cidades, chamando-as mesmo de «lugares insuportáveis e caóticos», levou a Norberg-

Schulz propor a criação para um novo modelo de estrutura urbana. Este teria que ser 

muito mais virado para as preocupações do Genius Loci, e teria que estabelecer uma 

ligação muito maior com a Natureza.   

Norberg-Schulz sempre se dedicou à teoria, desenvolvendo conceitos que têm sido 

motivo de interesse para muitos arquitectos e investigadores. A força e a sua 

capacidade de integrar a Natureza e o espírito do lugar na arquitectura levaram a que 

muitos arquitectos seguissem os seus conceitos e a sua forma de pensar. 
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2.2. A PAISAGEM NA ARQUITECTURA MODERNA 

Na primeira metade do século XX, entrou-se numa época em que a construção tinha 

mudado muito devido aos avanços na tecnologia da indústria e da construção. Deixou-

se de ter edifícios com carências nas estruturas e nas técnicas de construção, para 

uma época em que surgiam novos materiais e ao mesmo tempo um aperfeiçoamento 

dos antigos. Surge então na arquitectura moderna uma revolução de estilos. Com 

estas novas técnicas construtivas e difundidas por ideias racionais que se aplicavam à 

arquitectura e ao urbanismo. Nesta altura surgem diferentes expressões da 

arquitectura moderna, como é o caso do Estilo Internacional18.  

Após a Segunda Guerra Mundial a necessidade de construir, rápido, funcional e 

eficaz, tornou-se numa óptima oportunidade de construção para a arquitectura 

moderna. O funcionalismo e o pragmatismo deste tipo de construção levaram a uma 

rejeição total do lugar ou da paisagem. “O internacionalismo foi uma maneira de 

funcionar num mundo que se globalizava, e a arquitectura internacionalista – ou seja, 

a arquitectura sem raízes num lugar, transmissível a todas as zonas do mundo e 

encarnando princípios modernos e universais – começou a prevalecer” (KHAN, 2009, 

p.8) 

O Estilo Internacional foi assim caracterizado por esta falta de sensibilidade ou mesmo 

rejeição com o lugar e a paisagem. A arquitectura não tinha que estar ligada ao local, 

componentes de edifícios podiam ser transportados de um lado para o outro. Todo o 

objecto arquitectónico surgia de uma forma autónoma e independente do seu contexto 

histórico e cultural. [Ilustração 20] As ordens clássicas foram completamente 

ignoradas. Os grandes mentores deste estilo foram Le Corbusier19 e a Bauhaus20. Os 

CIAM21 também foram muito importantes para a formalização do movimento e das 

                                                             
18

 A expressão «Estilo Internacional» foi inventada por Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson em 1932. 
Caracterizava as facetas prevalecentes da arquitectura moderna como estava a se executada na Europa 
por Le Corbusier e membros da Bauhaus, entre outros. 
19

 Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887 – 1965) Arquitecto Suíço, um dos mais importantes do séc. XX, 
conhecido pelo pseudónimo de Le Corbusier. Foi um dos criadores do CIAM e do estilo internacional. 
Criador do sistema Modulor e dos cinco pontos da arquitectura – construção em pilotis, planta, fachada e 
janela livre e terraço-jardim.  
20

 Staatliches-Bauhaus foi uma escola de arquitectura de vanguarda, design e artes plásticas na 
Alemanha. Fundada pelo arquitecto Walter Gropius em Weimar, Alemanha, em 1919. Foi uma das mais 
importantes expressões do modernismo.  
21

 Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna organizados pelos principais nomes da 
arquitectura moderna internacional, estes encontros serviam para discutir os novos rumos a seguir nos 
vários domínios da arquitectura. Um dos mais importantes documentos laborados nestes congressos foi a 
Carta de Atenas, escrita por Le Corbusier. Esta carta definiu traçados, directrizes e fórmulas que 
poderiam ser aplicados em todo o mundo.  
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suas ideias. [Ilustração 21] Afirmavam que a arquitectura tinha que fazer realçar a 

justiça e a igualdade para todos que a habitam.  

(…) não aparece a nova arquitectura como estilo moderno, mas como superação de 

qualquer outro estilo possível; o processo estético e o processo técnico tendem a 

identificar-se, garantido a pesquisa arquitectónica livre de qualquer desvio ou erro: a 

construção correcta, o acto arquitectónico, coerente com o sistema produtivo é, por si, 

um valor, uma qualidade absoluta. Esta ideologia metafísica da arquitectura como 

«verdade» permite o estatuto funcionalista afirmar-se no meio de dificuldades históricas 

de qualquer natureza, num dos períodos mais dramáticos da história mundial, enquanto 

a irracionalidade se liberta através da política de prepotência das ditaduras fascistas, 

enquanto uma guerra de dimensões imprevisíveis pulveriza os precários equilíbrios do 

mundo inteiro. A promessa de uma racionalidade absoluta, de uma ligação rígida e 

permanente com o desenvolvimento do sistema industrial, torna a branca arquitectura 

de volumes dos mestres racionais «substância de coisa esperadas», símbolo de um 

apelo desesperado à razão e à fraternidade. (PORTOGHESI 
22

, 1985, p.51) 

 

 

Ilustração 20 – Villa Savoye Poissy-sur-Seine (KHAN, 2009, p. 

40) 

   

Ilustração 21 - Fotografia de grupo do 1º congresso dos CIAM , 

em frente da capela do Castelo de La Sarraz em 1928 (KHAN, 
2009, p.35) 

 

Com esta falta de relação com o lugar do Estilo Internacional, começou a surgir um 

novo movimento de arquitectos, muito ligados aos conceitos de genius loci e de 

relação com o ser humano, com o mundo natural e o local. A este movimento deu-se o 

nome de Arquitectura Organicista ou Organicismo. De modo geral, esta arquitectura é 

considerada como um contraponto à arquitectura racionalista do estilo Internacional. 

“as duas almas do Movimento Moderno, obrigadas a coexistir, a profética e fideísta e a 

analítica e reflexiva, começam a desencontrar-se” (PORTOGHESI, 1985, p.51) 

                                                             
22

 Paolo Portoghesi (1931 - ) Arquitecto Italiano nascido em Roma e formado pela Universidade La 
Sapienza em Roma onde se tornou professor.  
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Este movimento acreditava que as construções devem nascer para atender às 

necessidades das pessoas mas também do lugar tratando-o como um organismo vivo 

e tornando-o parte unificador do projecto. “Se trata de un paisaje basado en la 

localización, en el cual no hay contradiccioón enre naturaleza y máquina sino todo lo 

contrario: la misma naturaleza de la máquina es orgánica.”23 (MONTANER, 1997, 

p.35) 

Frank Lloyd Wright24 foi dos principais arquitectos deste movimento. O seu grande 

mentor Louis Henry Sullivan25, que se tornou um dos pioneiros em arranha-céus da 

Escola de Chicago26 e criava projectos que eram baseados em trabalhos relativos ao 

ambiente natural, moldando o programa espacial de maneira funcional e sempre com 

utilização de materiais tradicionais. Foi o primeiro arquitecto modernista a defender a 

máxima “a forma segue a função”.     

Frank Lloyd Wright utilizou esta inspiração e no conhecimento vinda de trabalhar para 

Sullivan e tornou-se dos primeiros arquitectos a explorar a relação da arquitectura com 

o lugar. As «prairie houses» (casa da pradaria) são um tipo de projectos residenciais 

realizados por Wright entre 1900 e 1911. Foram assim denominadas por causa de um 

tipo de habitação que achava mais conveniente para a pradaria de Midwest, perto de 

Chicago. [Ilustração 22] 

A pradaria tem uma beleza própria, e nós devíamos reconhecer e acentuar essa beleza 

natural, a sua planura tranquila. Daí os telhados suavemente inclinados, proporções 

modestas, silhuetas tranquilas, largas, maciças e acolhedoras saliências, terraços 

baixos e paredes avançadas, rodeando os jardins particulares. (PFEIFFER, 2007, p.21) 

A evolução deste tipo de casas foi constante. Começou-se pela planta da casa com 

espaços mais abertos, delimitados apenas por pequenos truques arquitectónicos, em 

vez de divisões e portas. A integração das casas no seu sítio natural foi o passo 

seguinte. O uso de um só material ia contra o que se utilizava na época, uma enorme 

mistura de materiais.  

                                                             
23

 Tradução minha – “É uma paisagem com base na localização em que não há contradição entre a 
natureza e a máquina, mas exactamente o oposto: a própria natureza da máquina é orgânica.” 
24

 Frank Lincoln Wright (1867 – 1959) Arquitecto Americano nascido em Richland Center, Wisconsin, 
Estados Unidos da America. Estudou na Engenharia na Escola da Universidade de Wisconsin mas nunca 
terminou os estudos acabando por ir para Chicago para tentar viver como Arquitecto.  
25

 Loius Henry Sullivan (1856 – 1924) Arquitecto Americano que estudou na Massachusetts Institute of 
Technology e ao terminar mudou-se para Philadelphia para trabalhar como arquitecto. Sullivan foi um dos 
pais do modernismo.  
26

 Escola de Chicago – foi preponderante no desenvolvimento da cidade no final do século XIX. 
Representa um estilo de construção que passa a utilizar o ferro na estrutura invés da madeira.   
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Durante a concepção das casas da pradaria o seu conceito de espaço interior viria a 

tornar-se um dos traços característicos nos seus edifícios. Ele pretendia a «destruição 

da caixa» na arquitectura e tornar o espaço interior mais livre e dinâmico e com uma 

relação bastante mais próxima com a natureza. A distinção que antes existira tão 

limitada de interior e exterior, desvanece-se e um fluxo novo entre os dois torna-se 

possível e bastante desejável. Wright acreditava que quanto mais próximo da natureza 

o homem se encontrasse, mais aumentaria e se expandiria o seu bem-estar pessoal, 

espiritual e até físico.  

 

Ilustração 22 - The Robie House em 1910 (PFEIFFER, 2007, 
p.78) 

 

Ilustração 23 – The Robie House em 1910 – interior (PFEIFFER, 
2007, p.81) 

Com as suas ideias mais formalizadas, Frank Lloyd Wright continuou a fazer desenhos 

e edifícios que iriam mudar a face da arquitectura do mundo. Pode-se dizer que a sua 

obra mais reconhecida e mais estudada é a «Fallingwater» - a casa da cascata. Um 

dos maiores ícones da arquitectura e o grande modelo da Arquitectura orgânica. 

[Ilustração 24] 

Construída entre 1935 - 1939 a Casa da Cascata localiza-se a 50 milhas a sudoeste 

de Pittsburgh, nas Laurel Highlands dos Montes Allegheny no Estado da Pensilvânia, 

Estados Unidos da America. É uma obra única pela relação que a arquitectura e o 

Homem estabelecem com a Natureza.  

A casa ergue-se por cima de uma pequena cascata e serve-se dos elementos naturais 

ali presentes como constituintes da composição arquitectónica. Wright fez questão de 

relacionar intimamente os seus ocupantes com o desfiladeiro onde a casa se encontra. 

A planta livre da casa ajuda a que de qualquer sítio onde se esteja no interior da casa, 

a sua relação com a Natureza e com o seu envolvente é algo que está sempre 

presente, torna-se parte do quotidiano da casa.  
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Os materiais utilizados na casa são todos da região, dando uma maior uniformidade e 

integração com o lugar. Os elementos verticais da casa são feitos na pedra da região, 

todas com um ar rude e de forma a dar um ar mais escultórico aos elementos. Os 

elementos horizontais são de betão mas no seu interior todas as paredes e chão são 

de pedra natural. [Ilustração 25] 

A Fallingwater foi uma grande graça divina – uma das maiores graças divinas que se 

podem experimentar aqui na Terra. Acho que nada igualou nunca a coordenação, a 

expressão harmoniosa do grande princípio de tranquilidade quando a floresta, água, 

rocha, todos os elementos estruturais se combinam tão silenciosamente; de facto não 

se ouve seja que ruído for para além da música do rio que ali passa. Escuta-se a 

Fallingwater da mesma maneira que se escuta a quietude do campo. (PFEIFFER, 

2007, p.123) 

 

Ilustração 24 - Fallingwater (PHEIFFER, 2007, p.118) 

 

Ilustração 25 – Fallingwater Interior (PHEIFFER, 2007, p.123) 

Outra das grandes obras de Frank Lloyd Wright, neste caso com uma escala maior 

que as habitações, é sede e escritórios da empresa S.C. Johnson and Son 

Administration, situada em Wisconsin, Estados Unidos da América. Construída entre 

1936 e 1939, o edifício fez sensação por todo o mundo na sua inauguração, por ser 

um novo conceito de espaço de escritórios. [Ilustração 29] 

Por se situar numa zona industrial, Wright criou um espaço fechado íntimo e apenas 

iluminado pela parte superior. A maior sala de trabalho é um openspace que se 

sustenta por uma floresta de colunas delgadas, brancas, que se abrem no topo em 

forma de nenúfares. Preenchendo os espaços vazios entre as colunas, existem vidros 

fosco onde a luz entra indirectamente e ilumina toda a sala. [Ilustração 27] Todo o 

edifício é revestido por tijolos de cor vermelha e o seu interior mantem a mesma paleta 

de cores, apenas com as suas colunas brancas a fazerem contraste.  
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As colunas em forma de nenúfares e muito delgadas foram um desafio para Frank 

Lloyd Wright. A Wisconsin Industrial Commission não lhe dava a permissão necessária 

para avançar com o seu conceito em construção. Ninguém conseguia acreditar que 

aquelas colunas eram seguras e conseguiam aguentar as 12 toneladas necessárias 

para conseguir sustentar a sua cobertura. Wright não conformado com a decisão e 

confiante no se desenho fez uma demonstração pública de que como as colunas 

aguentavam com o peso necessário e mais. Empilhando 60 toneladas de sacos de 

areia em cima de uma só coluna, conseguiu assim demonstrar que o seu conceito era 

forte e ganhando a autorização necessária para a construção. [Ilustração 26] 

 

Ilustração 26 – Teste das colunas em 1937 (PFEIFFER, 2007, 

p.140) 

 

Ilustração 27 – S.C. Johnson and Son Company interior 

(PFEIFFER, 2007, p.141) 

Anos mais tarde da construção da sede, a S.C. Johnson and Son Company pensou-se 

em acrescentar um laboratório às suas instalações. Surge entre 1944 e 1950 a S.C. 

Johnson and Son Company Research Tower. [Ilustração 28] O desenho que Frank 

Lloyd Wright propôs consistia num prédio de 14 pisos, 7 com planta quadrada e um 

mezanino circular por cima de cada um dos pisos. Toda a sua superfície exterior era 

revestida de tubos e vidros.  

 

Ilustração 28 –  Torre em construção (PFEIFFER, 2007, p.146) 

 

Ilustração 29 – Sede. Johnson and Son (JOEDICKE, 1969, p.34) 



A força da paisagem na arquitectura portuguesa 

Sara Telo de Morais Cerqueira   48 

O Solomon R. Guggenheim Museum em Nova Iorque, Estados Unidos da América é 

outro das obras icónicas que ainda hoje é irreverente e revolucionaria na maneira de 

projectar museus. Solomon Robert Guggenheim queria um museu diferente que não 

poderia ser comparado com mais nenhum existente. Construído entre 1955 – 1959, o 

museu foi um projecto que correspondeu as exigências, muito irreverente e mudou a 

forma como se habita e pensa num museu. [Ilustração 31] 

Projecto feito através de linhas curvas, formas geométricas puras e orgânicas. 

Consiste numa grande rampa com um grande pátio no meio, em que os visitantes são 

transportados até ao topo por elevador e à medida que vão descendo a rampa, vão 

visitando o museu com total liberdade de movimentos. Ao terminar a rampa, termina a 

exposição e os visitantes encontram-se perto da saída. [Ilustração 30] 

As paredes de todo o museu são inclinadas, o que parecia pouco adequado para um 

museu, e muitos artistas ao início se queixaram. Mas tudo foi pensado ao pormenor, 

as paredes inclinadas ajudavam a uma melhor perspectiva de visualização por parte 

dos visitantes. Foi uma ideia inédita e que foi um pouco difícil a sua adaptação por 

parte dos artistas. As aberturas existentes que acompanham a rampa ajudam a uma 

iluminação indirecta sem afectar os quadros e a sua leitura. 

A construção do museu terminou já depois do seu arquitecto Frank Lloyd Wright ter 

falecido, não conseguindo tê-lo visto concluído. Wright faleceu em Abril de 1959, e o 

museu foi inaugurando em 21 de Outubro de 1959, apenas 6 meses depois da sua 

morte.  

 

Ilustração 30 – Interior do museu Solom R. Guggenheim 
(JOEDICKE, 1969, p.32) 

     

Ilustração 31 - Museu Solom R. Guggenheim, Nova Iorque 
(JOEDICKE, 1969, p.33) 
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Ha sido la cultura del organicismo, desarrollada en la obra de Frank Lloyd Wright y en 

las aportaciones de los arquitectos nórdicos encabezados por Alvar Aalto, la que ha 

introducido con fuerza definitiva la relación de la arquitectura con el lugar.
27

 

(MONTANER, 1997, p.34) 

Outro dos grandes arquitectos da Arquitectura Orgânica e Moderna e membro do 

Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) foi Alvar Aalto28. Aalto 

manifesta também uma forte ligação com a natureza no mundo da arquitectura. Os 

seus edifícios ganham formas concretas que se adaptam ao lugar. Foi grande 

influência para outros arquitectos Europeus, nomeadamente Álvaro Siza Vieira. Os 

seus projectos concentravam-se por diversas zonas da Finlândia e da Europa.  

Alvar Aalto fez muitos projectos em que o programa variava entre edifícios culturais, 

igrejas, projectos universitários, edifícios de apartamentos e até planos urbanísticos. 

Um dos projectos que se destacou foi a Biblioteca Municipal de Viipuri, em que Aalto 

venceu o concurso para a sua realização. [Ilustração 32] 

A biblioteca consiste em dois paralelepípedos sobrepostos. Num encontra-se a 

biblioteca no outro o auditório. As fachadas são rebocadas em branco e o edifício tem 

três entradas. A entrada principal situa-se no local em que os dois volumes se 

encontram. O edifício tem uma aparecia bastante fechada, visto de fora. No seu 

interior cada divisão tem uma altura diferente.  

Aalto interessava-se bastante pela iluminação natural e neste edifício as clarabóias do 

salão da biblioteca, faz com que a luz ao entrar espalha-se de uma forma homogenia e 

difusa, que é ajudada pela forma em profundidade dos cilindros onde as clarabóias se 

situam. Assim os livros e os leitores ficam protegidos dos raios solares directos. 

[Ilustração 34] Outra característica distinta desta biblioteca é o auditório, cujo seu 

tecto ondulado de madeira, suspenso, se destaca e ajuda à acústica da sala. 

[Ilustração 33] Aalto para além de desenhar a arquitectura, também desenhou 

detalhes da decoração do interior, como estantes de livros, balcões, candeeiros, entre 

outros.  

                                                             
27

 Tradução minha: “Foi a cultura do organicismo, desenvolvida na obra de Frank Lloyd Wright e as 
contribuições dos arquitectos nórdicos liderados por Alvar Aalto, que introduziu a força definitiva para a 
relação entre arquitectura e lugar.” 
28

 Alvar Aalto (1898 – 1976) Arquitecto Finlandês estudou arquitectura no Instituto Politécnico Finlandês 
em Helsínquia, formando-se em 1921. Também se notabilizou como designer com projectos mobiliários, 
entre outros.  
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Ilustração 32 - Biblioteca Municipal de Viipuri (LAHTI, 2005, p.19) 

     

Ilustração 33 – Sala de conferências e de debates da Biblioteca 
de Viipuri (JOEDICKE, 1969, p.65) 

 

Ilustração 34 – Salão da biblioteca da Biblioteca de Viipuri (LAHTI, 
2005, p.18) 

 

 

Ilustração 35 – Planta do rés-do-chão da Biblioteca de Viipuri 
(LAHDI, 2005, p.19) 

A Maison Carré situada em Bazoches-sur-Guyonne, a 50 quilómetros de Paris, 

França, foi encomendada a Alvar Aalto pelo seu amigo galerista Francês, Louis Carré. 

[Ilustração 36] Os seus pedidos foram uma casa para ser habitada 

permanentemente, mas também que servisse de zona para encontros com os seus 

clientes. Espaço para a apresentação de obras e uma biblioteca, foram espaços a 

tomar em conta no projecto da casa. Outros dos desejos de Carré era que a casa 

parecesse pequena por fora mas grande por dentro e que o telhado tivesse grande 

expressão arquitectónica. De resto Aalto teve carta branca para o projecto que 

começou em 1956 e terminou a obra em 1961, sendo só em 1963 a conclusão da 

piscina e dos vestiários.  

A Maison Carré é dominada pelo telhado de uma só água que se projecta, seguindo 

as linhas da paisagem circundante. Tem uma forte relação com a topografia do 

terreno, sendo que o telhado faz a continuação dessa topografia. O material do 

telhado é uma lousa preta-azulada vulgar na região, na qual foi requisito do 
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proprietário, a base da casa e o seu pavimento exterior são em pedra de cal de 

Chartres. Para o restante foram usados tijolos caiados e em certos locais mármore.  

No seu interior dominam as cores quentes da madeira e o branco das paredes. No 

átrio de entrada o tecto curvo em pinho vermelho, causa um enorme impacto. 

[Ilustração 37] Todo o espaço interior é dominado por janelas largas que se abrem 

para o jardim e para a paisagem. A iluminação natural e artificial foram 

cuidadosamente pensadas para expor as obras de arte.  

Aalto teve atenção até ao mínimo pormenor e acabou por desenhar quase 200 

elementos individuais como puxadores de portas, armários de parede, luzes, móveis, 

entre outros. Esta atenção ao detalhe leva a que esta casa se tenha tornado uma 

síntese de várias formas de arte e ela própria uma obra de arte.  

 

Ilustração 36 - Maison Carré; vista exterior (LAHTI, 2005, p. 86) 

               

Ilustração 37 – Maison Carré; Átrio de entrada 
(LAHTI, 2005, p. 84) 

Outros dos arquitectos bastante importantes no Organicismo foi Bruno Zevi29. Exilou-

se nos Estados Unidos da América no período em que a Itália sofria do poder fascista 

de Franco. Foi neste período em que esteve fora que descobriu a arquitectura de 

Frank Lloyd Wright. Em 1943 voltou para a Europa voltando para Londres. Ao voltar 

para a Europa e para Itália tentou espalhar as ideias que tinha aprendido nos EUA 

com a arquitectura de Wright. Em 1944 fundou a Associação de Arquitectos Orgânicos 

e escreveu vários livros e documentos sobre a Arquitectura Orgânica, acabando por se 

tornar um dos grandes mentores deste tipo de arquitectura. 

                                                             
29

 Bruno Zevi (1918 – 2000) Arquitecto Italiano entrou para a Faculdade de Arquitectura da Universidade 
de Roma em 1933 na qual foi obrigado a desistir e mudou-se para os EUA onde se formou na Harvard 
Graduate School of Design.  
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Em 1945, Bruno Zevi ao criar o seu manifesto/ensaio ‘Por uma Arquitectura Orgânica’, 

perspectivou de modo alternativo toda a leitura histórica da arquitectura racionalista 

que estava a ser feita, alargando assim as bases de uma recente arquitectura 

contemporânea.  

Ao conhecer bem a realidade da arquitectura Italiana, com sede em Veneza, ele 

permite reavaliar a influência de Frank Lloyd Wright e consequentemente reconhece 

no moderno socialismo nórdico, as bases para designar Álvaro Aalto como discípulo e 

representante desta poética.  

Acabou mais tarde, em 1975, por fazer justiça ao ensaio inicial, reescrevendo-o e 

ampliando, procurando justificar de modo aprofundado o seu ponto de vista, nesta 

obra de fundo ‘História da Arquitectura Moderna’. O nome de Aalto aparece agora em 

paralelo com o de Lloyd Wright, e ascende a uma posição importante, com toda a 

intensidade necessária, validade pela rara capacidade de compreensão da mensagem 

wrightiana. Este terá sido o processo necessário para voltar a dar o impulso que, fará 

de Aalto chegar ao patamar futuramente alcançado, de metre isolado de novo 

firmando da arquitectura europeia. 

Luís Barragán30 foi o mais importante arquitecto mexicano e também internacional. 

Inspirou muitos arquitectos entre os quais Álvaro Siza Vieira. Nascido em Guadalajara 

no seio de uma família católica, recorda muitas vezes o tempo passado na 

propriedade da sua família em Jalisco, em que o contacto com a Natureza se tornou 

desde cedo o seu ponto de equilíbrio.  

Após se ter formado em 1924 iniciou a sua primeira viagem pela Europa a qual veio 

influenciar o seu pensamento arquitectónico. Durante a sua viagem visitou países 

como a França, Espanha, Itália e Grécia, onde conheceu diversos arquitectos e 

pensadores modernos. Teve contacto com a arquitectura modernista de Le Corbusier 

e ficou encantado com os jardins mediterrâneos, com os pátios interiores de influência 

árabe e com a arquitectura espanhola. Todos estes conceitos vanguardistas como os 

tradicionais foram absorvidos e desenvolvidos ao longo da sua vida.   

                                                             
30

 Luís Ramiro Barragán Morfín (1902 – 1988) Arquitecto Mexicano formou-se na Escola Livre de 
Engenharia de Guadalajara como Engenheiro Civil. Decidiu continuar os seus estudos para se formar 
também como Arquitecto. Prémio Pritzker em 1980.  
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Esta viagem à Europa foi ponto de partida para o seu estudo sobre paisagismo, 

acabando por escrever alguns apontamentos acerca de jardins. Esta viagem foi tão 

importante para ele que em 1931 decide repetir a viagem por três meses e desta vez 

entrevista Le Corbusier e conhece pessoalmente Ferdinand Bac 31.  

Barragán acreditava que a arte devia ser a expressão do espírito universal, 

procuravam uma cultura emocional, que unisse os povos. Procurou uma arquitectura à 

escala do Homem e destinada ao Homem. Preocupava-se como o corpo se movia no 

espaço e as emoções que eram criadas ao faze-lo. A arquitectura de Luís Barragán é 

a arquitectura do essencial, cruza a tradição e o modernismo com a arte e o mito. 

Intervinha na composição dos espaços através de simples planos, jogos de muros que 

ganham vida com a introdução de materiais, como a pedra ou a madeira, texturas e da 

cor. A articulação de todos os elementos essenciais contribuía para a criação de um 

ambiente sensível. No seu plano urbano “Las Arboledas” em Zaragoza, México, 

consegue-se perceber a utilização dos elementos naturais, a vegetação, com os jogos 

de muros e com os espelhos de água e com a utilização da cor. [Ilustração 38] 

A sua infância católica é bem marcada no modo como ele transmite a emoção para as 

suas obras religiosas. Procurava uma representação doméstica do espaço religioso. 

Como acontece na sua obra “Convento das Capuchinas Sacramentarias del Purismo 

Corazon de Maria”, na cidade de Solonial Tlalpan, México, onde todos os lugares 

destinados à adoração do divino são os que estabelecem maior relação com o 

Homem. [Ilustração 39 e 40] 

 

Ilustração 38 – Jardim ‘Las Arboledas’ 
(AMBASZ, 1976, p.69) 

         

Ilustração 39 – Altar do Convento das 
Capuchinas (AMBASZ, 1976, p.47) 

            

Ilustração 40 - Interior Convento das 
Capuchinas (AMBASZ, 1976, p. 53) 

 

                                                             
31

 Fredinand Bac (1859 – 1952) Escritor, desenhador, decorador e pintor francês. O seu trabalho como 
paisagista foi bastante reconhecido. Publicou vários livros com os seus trabalhos e pensamentos. 
Influenciou Barragán em todo o seu trabalho em jardins.  
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As cores fortes utilizadas em muitas das suas obras servem para produzir várias 

sensações e sentimentos no ser humano. É um elemento essencial na comunicação e 

com grande influência no quotidiano do ser humano, interferindo no inconsciente e no 

intelecto. As cores são um sinónimo de esperança, vida, celebração e sorte. Fazem 

parte do conforto mexicano. 

A sua obra pode dividir-se por três fases distintas, a primeira tentando conciliar a 

arquitectura tradicional mexicana e a mediterrânica, a segunda procurou um equilíbrio 

à reflexão produzindo uma série de jardins para deambular. Através da natureza, da 

água e de alguns planos pretendia criar uma paisagem sensorial, capaz de dar tempos 

ao imaginário. A última fase é uma síntese dos momentos anteriores, aperfeiçoando-

os para a busca de uma arquitectura serena.  

A ‘Casa Gilardi’ desenhada em 1976 é considerada uma das suas principais obras 

pois é o culminar de todas as suas fases. A utilização de cores forte é uma das 

características bastante presentes nesta obra e a utilização de pontos de luz natural 

ajudam a criar o dramatismo nos espaços. [Ilustração 41 e 42] 

 

Ilustração 41 – Corredor da Casa Gilardi (AMBARZ, 1976, p. 71) 

   

Ilustração 42 – Fonte da Casa Gilardi (AMBARZ, 1976, p. 71) 

       

 

  



A força da paisagem na arquitectura portuguesa 

Sara Telo de Morais Cerqueira   55 

2.3. A PAISAGEM NA ARQUITECTURA PORTUGUESA 

Esta importância instrumental do sítio revela-se na obra construída através do modo 

como a mesma estabelece relações com o seu sítio específico. E estas relações 

poderão ser tanto de integração como de transformação.  

Há mesmo quem defenda que esta é uma das fortes características da arquitectura 

portuguesa dita contemporânea. (HIPÓLITO, 2012, p.6) 

 

Portugal sempre viveu um grande distanciamento cultural e social da restante Europa. 

Tanto a arquitectura e as restantes artes, não acompanham o mesmo ritmo das 

restantes tendências internacionais. A sua posição geográfica no canto oeste da 

Europa foi um dos factores que contribuiu para o condicionamento de um contacto 

directo com os movimentos culturais do centro da Europa.  

No início do século XX, apesar de todo o distanciamento com os movimentos da 

Europa, tornou-se um período bastante prospero para o país. Um grande crescimento 

demográfico e com algumas indústrias em desenvolvimento. Mas Portugal vai sempre 

crescendo a um ritmo contido, porém em Lisboa esse crescimento era mais sentido 

com o aparecimento das ‘Avenidas Novas’, e das ruas largas com estilo 

Haussemaniano, já com introdução de infra-estruturas adequadas.  

Neste período viveu-se um clima de mudanças políticas que, por sua vez, se alastrou 

a outros campos da sociedade portuguesa, como nas Artes e nas Letras. No programa 

arquitectónico existiam dois pensamentos, o ‘culturalismo’ que defendia um retorno ao 

passado e uma atenção ao lugar e o pensamento progressista, Beaux-Arts32.  

O arquitecto Raul Lino33, considerado um tradicionalista, defendia a tradição das 

formas. Afirma que a arquitectura é um produto do homem, para os homens, com 

história, mas sempre com uma postura teórica tão inovadora quanto moderna. A base 

para a construção dos seus projectos era o conhecimento do sítio, na utilização e 

reinvenção dos materiais tradicionais e na importância da vivência domestica. 

Recusou algumas das transformações ocorridas na arquitectura do século XX.  

O seu amor profundo por uma pátria que incessantemente recria e a preocupação com 

a desorientação do gosto nacional e com a desastrosa queda do barbarismo de 

construções que deslustram a maioria das localidades portuguesas são sentimentos e 

                                                             
32

 Beaux-Arts é um estilo arquitectónico originado na Escola de Belas Artes de Paris que combina as 
influências gregas e romanas com ideias renascentistas. 
33

 Raul Lino da Silva (1879 – 1974) Arquitecto português fez os seus estudos em Inglaterra e 
posteriormente na Alemanha onde trabalhou no atelier de Albrecht Haupt. Regressou a Portugal em 1897 
onde continuou os seus estudos e se tornou membro fundador da Academia Nacional de Belas Artes. Ao 
longo da sua vida, projectou mais de 700 obras  
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inquietações constantes no seu percurso de vida e traduzem-se numa demanda idílica, 

todavia aporética, por uma identidade arquitectónica nacional, o portuguesismo na 

arquitectura, como ele próprio sintetiza. Defendes acerrimamente o retorno a um 

equilíbrio perdido – um modo genuinamente português de habitar (…). (SANTOS 
34

, 

2011, p.10) 

O tema da ‘Casa Portuguesa’ foi algo bastante abordado e escrito por Raul Lino. Foi 

através da defesa do património histórico e da memória que se veio a distinguir de 

todos os outros arquitectos modernistas. “(…) o ideal da Casa Portuguesa responde 

os anseios de um romantismo tardio, que, na arquitectura, se traduzia no retorno à 

harmonia perdida da paisagem, das cidades de Portugal, o desejo de restabelecer o 

decoro (…)” (SANTOS, 2011, p.41)   

Para Raul Lino a melhor forma de conhecer o lugar, era através de momentos de 

descoberta, contemplação, meditação e de íntimo contacto com a Natureza. Era 

através destes momentos de contemplação que muitas das vezes conseguia entender 

o lugar e saber o que construir para casa sítio. Cada casa era específica e projectada 

para o lugar em questão. 

A Casa da Quinta da Comenda, construída em 1909, é um excelente exemplo da 

ligação com o lugar e a paisagem. Encomendada pelo Conde D’Armand, o proprietário 

queria algo que sobressaísse todas as qualidades daquele sítio. Situada numa 

escarpa de uma zona reentrante no estuário do rio Sado, o Conde pediu a Raul Lino 

que passasse uma noite de luar no sítio onde tencionava edificar a casa, para que 

percebesse tudo o que o Conde pretendia captar do lugar. Este convite não poderia ter 

sido melhor para Raul Lino, a sua forma de contemplação do lugar, do rio e da serra, 

ajudaram a que mais tarde criasse na casa uma distribuição espacial de forma a 

articular as vistas com a paisagem circundante. [Ilustração 43 e 44] 

A beleza natural envolvente, uma paisagem clássica, em que não se deveria colocar 

um edifício que não fosse de uma grande simplicidade, com grandes superfícies lisas, 

não regulares e com uma silhueta serena, que esteja em harmonia com aquelas 

amenas paragens e a sensibilidade do proprietário são, seguramente, o embrião de um 

projecto de integração sensível na paisagem. (SANTOS, 2011, p.72)  
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 Joana Carvalho dos Santos (1976 - ) Arquitecta douturada em equipamento e Arquitectura de Interiores 
pelo Politécnico de Milão.  



A força da paisagem na arquitectura portuguesa 

Sara Telo de Morais Cerqueira   57 

 

Ilustração 43 - Casa Comenda, Raul Lino (Ilustração nossa, 
2014) 

 

Ilustração 44 - Casa Comenda, enquadramento na envolvente; 
Raul Lino (Ilustração nossa, 2014) 

Nos anos entre 1926 e 1974, Portugal fechou-se num regime ditatorial que limitou a 

entrada de informação no país criando um enorme défice cultural que só começou a 

ser reposto após o 25 de Abril de 1974.  

Neste período de ditadura, o seu líder, António de Oliveira Salazar35, procurou a busca 

de uma identidade nacional que assentava os valores entre a imagem de uma 

sociedade campestre, que compreendia grande parte do território, e o centro de um 

grande império marítimo, que era materializado na capital, Lisboa. A esta arquitectura 

do Estado Novo pretendia mostrar o seu poder através de edifícios imponentes, cheios 

de valores e símbolos, inspirados nas grandes potências como a Alemanha Nazi e a 

Itália fascista de Mussolini.  

Uma das primeiras experiências em grande escala foi a Exposição do Mundo 

Português, em 1940 em Lisboa, que tinha como objectivo celebrar a história do país e 

foi um dos maiores eventos do género no país até à Expo 98. Esta exposição levou a 

uma completa renovação da zona ocidental de Lisboa, actualmente a zona de Belém, 

onde se criou vários pavilhões e a mais importante a Praça do Império.  

Nesta década dos anos 40, foram criados dois grupos de arquitectos portugueses. Em 

1947 surge em Lisboa a ICAT – Iniciativas Culturais Arte Técnica36, promovida por 

Francisco Keil do Amaral37 e no Porto surgiu a organização ODAM – Organização dos 
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 António Oliveira de Salazar (1889 – 1970) Ditador Nacionalista Português de influência fascista e 
professor catedrático na Universidade de Coimbra. Figura de destaque e promotor do Estado Novo e da 
sua organização política a União Nacional. Dirigiu o destino de Portugal como presidente do Ministério 
entre 1932 e 1933 e como presidente do Conselho de Ministros entre 1933 e 1968.  
36

 Iniciativas Culturais Arte e Técnica (ICAT) organização criada por um grupo de arquitectos de Lisboa, 
existindo a partir de 1947. Em 1949 foi pedido por este grupo em parceria com os ODAM, a realização do 
Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal.  
37

 Francisco Keil do Amaral (1910 – 1975) Arquitecto português formado na Escola de Belas Artes de 
Lisboa.  
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Arquitectos Modernos38. Ambas as associações são responsáveis pela realização do 

Primeiro Congresso Nacional de Arquitectura em Portugal, realizado em 1948. Até 

então muitos arquitectos, principalmente de Lisboa estavam distantes deste tipo de 

conhecimentos da arquitectura moderna. Começou-se assim a traçar um novo rumo 

para a arquitectura portuguesa em que muitos arquitectos começaram a ter alguma 

noção do que se passava no exterior do país, colocando em prática nas suas obras, 

as ideias do Estilo Internacional e funcionalistas vindas da Carta de Atenas.  

Foi através da revista ‘Arquitectura’ começaram a ser divulgados vários projectos 

internacionais e uma variedade de assuntos teóricos como a tradução da Carta de 

Atenas. No entanto o Estado Novo começou a pressionar os arquitectos para o 

abandono de ideias internacionais e para aplicar uma arquitectura tipicamente 

portuguesa onde as suas características fossem enfatizadas. Foi a partir deste mote 

que se desenvolveu a maior discussão arquitectónica portuguesa, em torno do que 

seria a típica “Casa Portuguesa”.   

Nesta discussão surgiu a ideia num artigo para a revista ‘Arquitectura’ nº13 em 1947, 

“Uma iniciativa necessária” escrito pelo arquitecto Francisco Keil do Amaral e com a 

colaboração de José Huertas Lobo39, em que ambos defendiam a realização de um 

levantamento sistemático de todas as diferentes construções vernaculares do país. 

Este texto pede o apoio das instituições para a realização deste inquérito e já havia 

uma ideia muito clara por parte do arquitecto do que se pretendia abordar e como 

seria essa abordagem.  

(…) “Uma Iniciativa Necessária”, onde apelava a um trabalho de equipa de recolha e 

classificação de elementos peculiares à arquitectura portuguesa com vista à sua 

divulgação em livro, que ele acreditava poder “construir uma pedra angular na 

renovação da nossa arquitectura.” Procurava-se um sentido verdadeiro conciliando 

uma necessidade de modernidade com a mais profunda tradição rural (…) (TOSTÕES 
40

, 1997, p. 159) 

Também em 1947 Fernando Távora41, na altura apenas com 23 anos, criou o 

manifesto “O Problema da Casa Portuguesa”. Tal como Keil do Amaral, Távora 
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 Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) organização criada por um grupo de arquitectos do 
Porto, que existiu de 1947 a 1952. Tinham como objectivo defender e divulgar pontos de vista 
profissionais da arquitectura moderna. Mantendo sempre contacto com a ICAT, organizaram o primeiro 
Congresso Nacional de Arquitectura.  
39

 José Huertas Lobo (1914 – 1987) Arquitecto português 
40

 Ana Tostões Arquitecta Portuguesa formada na Escola de Belas Artes de Lisboa em 1982.  
41

 Fernando Luís Cardoso de Meneses de Tavares e Távora (1923 – 2005) Arquitecto português formado 
pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto em 1946. Foi muito importante para a afirmação dos cursos 
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defendia a realização do inquérito para se entender melhor as questões funcionais das 

casas portuguesas que por sua vez iriam contribuir para estabelecer um ponto de 

equilíbrio entre as influências modernas e a herança arquitectónica portuguesa.  

Em 1947, Távora publica um inovador e lúcido ensaio, O Problema da Casa 

Portuguesa, declarando violentamente que “tudo há que refazer, começando pelo 

princípio”. Ao contrário de Keil do Amaral, Távora parece aproximar-se mais do 

contexto, falando claramente da Arquitectura Moderna, “a única arquitectura que 

poderemos fazer sinceramente”, fazendo a ponte para a casa popular, que “fornecerá 

grandes lições quando devidamente estudada, pois ela é a mais funcional e a menos 

fantasiosa (…) ”. (TOSTÕES, 1997, p.29) 

O Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal teve o seu primeiro pedido formal em 

1949 mas a sua conclusão foi só em 1960 com a sua publicação um ano mais tarde 

em 1961. Este estudo foi conduzido por seis equipas, cada uma composta por três 

arquitectos distribuídos por diferentes zonas de Portugal Continental.  

Trabalhando sobre um plano comum, as directrizes foram definidas para todos os 

grupos, de modo a assegurar a unidade do trabalho, segundo a análise da ocupação 

do território, da estruturação urbana, da expressão e valor plástico dos edifícios e dos 

aglomerados urbanos, dos materiais e processos de construção, das influências do 

clima, das condições económicas, da organização social, dos costumes e hábitos das 

populações. (TOSTÕES, 1997, p.160) 

As seis equipas foram constituídas e distribuídas desta forma: Zona 1 – Minho: 

Fernando Távora, Rui Pimentel, António Menéres; Zona 2 – Trás-os-Montes: Octávio 

Lixa Filgueiras, Arnaldo Araújo, Carlos Carvalho Dias; Zona 3 – Beiras: Francisco Keil 

do Amaral, José Huertas Lobo, João José Malato; Zona 4 – Estremadura: Nuno 

Teotónio Pereira, António Pinto Freitas, Francisco Silva Dias; Zona 5 – Alentejo: 

Frederico George, António Azevedo Gomes, Alfredo da Mata Antunes; Zona 6 – 

Algarve: Artur Pires Martins, Celestino de Castro, Fernando Ferreiras Torres.  

Em 1958 concluiu-se a parte mais importante do inquérito onde todo o material reunido 

pelas seis equipas estava trabalhado e reunido para a preparação de uma maqueta-

base para publicação.  

(…) o “inquérito” resultou num trabalho de mais de dois anos, desde a escolha das 

equipas à definição dos parâmetros de análise e recolha do material, onde 18 

arquitectos percorreram em três meses um total de cinquenta mil quilómetros 

                                                                                                                                                                                   
de Arquitectura das Universidades do Porto e no Departamento de Arquitectura da Faculdade de 
Ciências1 e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde recebeu um Doutoramento Honoris Causa em 
1993. Foi membro da ODAM onde foi um elemento fundamental colaborando sempre com o ICAT. 
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quadrados, de automóvel, de lambreta, a cavalo e a pé. Detiveram-se em centenas e 

centenas de povoados, nos quais fizeram cerca de dez mil fotografias, centenas de 

desenhos e de levantamentos e tomaram milhares de notas escritas com os 

documentos mais representativos da arquitectura regional. (TOSTÕES, 1997, p. 161) 

A arquitectura popular portuguesa é sem dúvida uma arquitectura muito rica no que diz 

respeito á apropriação do lugar e dos materiais gerados no mesmo, implicando desta 

forma no trabalhar da matéria até adquirir uma dimensão apropriada para a construção 

das “casas” onde a sua configuração se gera conforme os comportamentos dos 

materiais aplicados nela. Com a elaboração do inquérito veio-se perceber as diversas 

arquitecturas que variavam de zona para zona, pois aproveitavam sempre as 

matérias-primas e as qualidades do lugar, tornando casa zona única e diferente. Cada 

matéria-prima tem a sua forma de ser trabalhada, desde o granito da Beira, até ao 

xisto, passando pelas casas caiadas no Alentejo, mas sempre, em todas elas, com 

uma relação muito estreita entre a arquitectura e o lugar.  

O inquérito teve grande impacto na Escola de Belas-Artes do Porto, onde Távora que 

dirigiu a equipa do Minho leccionava. Estas mudanças levaram-no a acreditar na 

possibilidade de uma nova orientação para a próxima arquitectura moderna 

portuguesa, ajudando-a a libertar-se da matriz Beaux-Arts que tinha seguido desde o 

seu início, abrindo-a ao Esprit Nouveau42. Fernando Távora chegou a participar em 

dois CIAM, como foi o caso de 1951 em Hoddesdon, em que conhece pessoalmente 

Le Corbusier, e em 1956 em Dubrovnik que se discutiu o planeamento da comunidade 

rural. 

Apesar da sua grande admiração por Le Corbusier, e de ser um homem da última 

geração dos CIAM, Fernando Távora formou sempre a perspectiva de ver a 

arquitectura muito ligada ao lugar, onde a arquitectura é a resposta a um problema 

através de um diálogo com a envolvente.  

Fernando Távora (1923) desarrolla en su obra el saber constructivo de la arquitectura 

tradicional portuguesa, planteando una arquitectura moderna sabiamente adaptada al 

paisaje y exultantemente cualificada por objetos artesanales. (…) Esta nueva 

sensibilidad es el resultado del estúdio sobre la Arquitectura popular en Portugal.
43

 

(MONTANER, 1997, p. 40) 
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 L’Esprit Nouveau – O Espírito Novo foi o nome que se deu ao objectivo de renovação da arquitectura 

clássica para um estilo mais modernista de Le Corbusier.  
43

 Tradução minha – “Fernando Távora (1923) desenvolve na sua obra o conhecimento construtivo da 
arquitectura tradicional Portuguesa, transformando-a numa arquitectura moderna sabiamente adaptada à 
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Foi durante este período da carreira de Távora, entre 1955 e 1958, que Álvaro Siza 

Viera trabalhou como colaborador no seu atelier, após ter passado um período de 

formação de seis anos na Escola de Belas Artes do Porto. Como iremos abordar mais 

à frente, este período teve grande importância na sua arquitectura.  

Casa Dr. Ribeiro da Silva em Ofir (1956 – 1958), anuncia nova forma de entendimento 

da arquitectura que se faz no Norte, com preocupações mais regionais e ligada a 

valores vernaculares. Foi uma das obras mais importantes de Távora e assume as 

diferentes influências, tendências e preocupações arquitectónicas, como o 

funcionalismo e o organicismo mas principalmente a arquitectura vernacular 

portuguesa. [Ilustração 45 e 46] 

Neste contexto, a casa de Fernando Távora surge como uma proposta inédita de 

reconciliação da tradição com a modernidade. A sua opção é a de uma simplicidade 

orgânica na exploração da tranquilidade do espaço, concentrada na relação da 

construção com a paisagem, na articulação de inflexões subtis na geometria, na 

combinação de novas e tradicionais tecnologias e materiais, demonstrando um 

delicado poder de síntese e de harmonia. (TOSTÕES, 1997, p. 68) 

Neste sentido de simplicidade, Távora deseja uma total integração na Natureza, 

utilizando o terreno de um modo natural e respeitando a natureza já existente. A 

organização da casa parte do resultado da leitura do lugar, dando forma a uma 

organização minimalista separando a zona pública da zona privada através dos 

volumes. Os materiais presentes na casa são locais e a sua mistura de texturas do 

granito com a alvenaria rebocada, e o telhado vermelho contrasta com o verde da 

vegetação envolvente.  

A sensibilidade e a capacidade da apreensão culta de Távora permite situá-lo numa 

linha de neutralidade tecnológica em que a fonte de inspiração inicial não é a máquina 

nem a metrópole, mas a arquitectura popular e a Natureza, resultado de uma 

remeditação pessoal sobre a linguagem neoempírica e wrightiana. A memória da casa 

de Ofir é nisso exemplar na medida em que não estabelece modelos mas desenvolve 

um novo conceito como método de propor e de pensar através do projecto. Supera a 

sensibilidade esquemática do Movimento Moderno e define um novo tipo de 

racionalismo baseado na reflexão e no acumular de experiência a partir do concreto, do 

pormenor, a partir do respeito pelo senso comum. (TOSTÕES, 1997, p. 180) 

                                                                                                                                                                                   
paisagem e muito qualificada por objectos artesanais. (…) Esta nova sensibilidade é o resultado do 
estudo da Arquitectura Popular em Portugal” 
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Ilustração 45 – Casa Ofir, Fernando Távora (TOSTÕES, 2004, 
p.316) 

 

           

Ilustração 46 – Planta Casa Ofir (TOSTÕES, 1997, p. 275) 

Nuno Teotónio Pereira44 marcou de modo inquestionável toda a segunda metade do 

século XX, mais concretamente na região de Lisboa. O seu interesse pela arquitectura 

modernista do estrangeiro foi demonstrado logo enquanto estudante ao traduzir a 

‘Carta de Atenas’, desenvolvendo uma ponte entre a arquitectura moderna e a 

arquitectura vernácula. Foi membro activo no 1º Congresso Nacional de Arquitectura e 

participou no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal no quinto grupo, ou seja 

estudando a Estremadura. Também pertenceu ao MRAR45, grupo que pretendia uma 

mudança na Arte e na Arquitectura religiosa.  

A sua arquitectura tinha a capacidade de qualificar a vida dos homens, mas para que 

tal acontecesse, teria de ser autêntica em termos construtivos e verdadeiramente 

funcional, e não falsa ou mascarada.  

(…) é o primeiro da sua geração a revelar a importância dos valores do contexto, a 

explorar organicamente o espaço concebido a partir do interior com uma comovente 

espiritualidade e a anunciar a simbiose entre tradição e modernidade (…). Sem nunca 

aderir ideologicamente ao funcionalismo e recusando a codificação simplista do 

Movimento Moderno, Nuno Teotónio Pereira constitui uma referência indiscutível na 

descrição e compreensão dos caminhos da Arquitectura Portuguesa onde se agitam os 

grandes temas da nossa transformação. (TOSTÕES, 1997, p. 181) 

 

                                                             
44

 Nuno Teotónio Pereira (1922 - ) Arquitecto Português formado na Escola de Belas-Artes de Lisboa, 
marcou de modo inquestionável a segunda metade do século XX português.  
45

 MRAR – Movimento de Renovação da Arte Religiosa, fundado em 1952 criado por um número 
significativo de arquitectos da Escola de Belas Artes de Lisboa. Lutavam pela elevação da arquitectura e 
da arte sacra em Portugal a uma maior dignidade e qualidade plástica.  
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A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Águas, projectada e construída entre 1949 

– 1953, foi um dos mais importantes projectos da arquitectura portuguesa do séc. XX. 

Encomendada pela família Megre, permitiu ao arquitecto uma liberdade de linguagem 

que não era comum na altura, mas por outro lado por ser uma obra isolada, perdeu um 

pouco do impacto social e cultural.  

Esta obra demonstra bem a ideia do arquitecto de uma mistura do tradicional com o 

moderno, mas sempre com uma verdade construtiva. Através desta obra consegue-se 

perceber que Teotónio Pereira era alguém que estava verdadeiramente atento à 

realidade e às necessidades humanas, antecipando a evolução da arquitectura 

moderna da sua fase racional para uma nova, de base humana mais ampla, aberta a 

valores espirituais e às tradições locais, redescobertas pelo Inquérito à Arquitectura 

Popular em Portugal, alguns anos mais tarde.  

O ponto de partida para a Igreja de Águas foi outro que não o de um redutor 

funcionalismo e teve que ver com a aproximação ao contexto, às formas vernáculas, 

dentro da linha de pesquisa e entendimento da arquitectura moderna portuguesa (…). 

(TOSTÕES, 1997, p. 102)  

Os materiais utilizados nesta obra foram o granito da região, a cobertura em telha e a 

madeira e o ferro para as portas e janelas. O seu exterior com a sua forma austera 

revela, a forma inteligente e diferente de aplicação dos materiais tradicionais e locais. 

A fachada acusa um perfil gótico mendicante quebrada pela grelha e pelas duas águas 

da cobertura. A torre sineira, separada do corpo da igreja, caracteriza a relação da 

terra com o céu, ou seja, entre o corpo horizontal e pesado da igreja com a leveza 

vertical da torre. [Ilustração 47] 

Todos os materiais vernaculares utilizados, são aplicados de forma moderna 

conjugada a nível espacial com uma planta em leque, em que o tecto plano da capela-

mor contrasta com o tecto da nave, em que dois planos se cruzam de uma forma 

diferente da demonstrada cobertura exterior da igreja. Foram utilizados materiais 

quentes e confortáveis no mobiliário para contrastar com a frieza das paredes e do 

tecto. Todo o trabalho de iluminação explora contrastes de luz entre as diferentes 

zonas da igreja. [Ilustração 48] 

Ao nível da formalização plástica esta obra é inteligentemente contemporânea, 

demonstrando a habilidade de fazer novo, respondendo a novas exigências, 

explorando as potencialidades dos velhos materiais libertados à luz de uma nova 

filosofia formal e de vivências do espaço (…). (TOSTÕES, 1997, p. 102) 
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Ilustração 47 – Igreja da Nossa Senhora de Fátima, Nuno 
Teotónio Pereira (TOSTÕES, 2004, p. 210) 

     

Ilustração 48 – Interior da Igreja da Nossa Senhora de Fática, 
Nuno Teotónio Pereira (TOSTÕES, 1997, p. 305 

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, projectada e construída entre 1961 

– 1970. Projectada por Nuno Teotónio Pereira e já com a colaboração de Nuno 

Portas46, foi fruto de um concurso promovido pelo MRAR em 1961. Era a oportunidade 

certa para estes arquitectos marcarem definitivamente uma nova imagem para o 

equipamento religioso em Portugal.  

Tratava-se de um programa difícil devido às exigências de grande capacidade da 

igreja a integrar um pequeno lote, no meio de Lisboa, em que o espaço era limitado e 

envolvido com a presença de grandes edifícios. A proposta foi de resolver a igreja 

através do contexto urbano, com uma rua a atravessa-lo, tornando-se assim um 

convite à vida urbana e quotidiana. Foi resolvida através de sobreposições de níveis 

onde se desenvolve a igreja e o corpo dos anexos são unidos por um espaço aberto 

central, por onde o acesso é feito em forma de socalcos unindo assim duas cotas 

distintas das ruas, originando a tal rua. Os painéis de betão pré-fabricado que reveste 

o exterior estão articulados de maneira a que se integrem à forma do edifício e criem 

ritmo. [Ilustração 49 e 50] 

A uma capacidade extraordinária de movimentação espacial interior, em que o espaço 

é trabalhado a partir de um todo unitário basical desencadeador de diversos espaços 

de variado valor intimista, definidos pelo próprio valor da coerente geometria através de 

uma fluidez expressionista dramatizada com o jogo espiritualizado da luz, a que 

corresponde uma significativa riqueza formal, uma notável qualidade de pormenor e um 

profissionalismo a que estes autores já nos habituaram, vai corresponder, no exterior, 

um notável entendimento do sentido colectivo do espaço urbano, fazendo-o penetrar na 

escala da arquitectura. (TOSTÕES, 1997, p. 196) 

                                                             
46

 Nuno Rodrigo Martins Portas (1934 - ) Arquitecto português, frequentou a Escola de Belas-Artes de 
Lisboa mas cabaou por se formar na Escola Superior de Belas-Artes do Porto em 1959. Colaborou com 
Nuno Teotónio Pereira.  
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Ilustração 49 – Igreja Sagrado Coração de Jesus (Ilustração 
Nossa, 2009) 

 

Ilustração 50 – Interior da Igreja Sagrado Coração de Jesus, 
Lisboa (Ilustração Nossa 2009) 

Esta obra em que os valores funcionalistas do movimento moderno estão bem 

expressos, foi verdadeiramente inovadora no sentido em que condensa um programa 

e uma proposta espacial aberta à comunidade, com uma proposta inédita de utilização 

espacial e qualidade conceptual e construtiva que veio a definir a arquitectura dos 

anos 60.  

Outros dos edifícios bastante marcantes nos anos 60 foi a Sede da Fundação 

Calouste Gulbenkian47, em Lisboa. Inaugurado em 1969, os seus arquitectos foram 

escolhidos através de um concurso fechado, que decorreu entre 1959 e 1960, por 

convite a três equipas de três arquitectos, que deveria representar uma homenagem à 

memória de Calouste Gulbenkian e que através do seu traçado se adivinhasse os 

aspectos fundamentais do seu carácter espiritual, concentrado e simples. O sítio 

escolhido foi o Parque de Santa Gertrudes à Palhavã, situado no coração da cidade de 

Lisboa, com cerca de sete hectares arborizados, em que previam integrar o edifício e 

toda a sua envolvente, no futuro da Praça de Espanha. [Ilustração 51] 

A equipa vencedora foi a Ruy Jervies Athouguia48, Pedro Cid49 e Alberto Pessoa50. 

Estes escolheram criar um edifício com linhas horizontais em que o domínio das 

árvores perdurasse e em que no seu interior fosse possível gozar do parque e das 

                                                             
47

 Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição portuguesa sem fins lucrativos criada com bens do 
mecenas Calouste Gulbenkian, em que após a sua morte, em 1955, doou os seus bens ao país sob forma 
de fundação.  
48

 Rui de Sequeira Manso Gomes Palma Jervis de Athouguia Ferreira Pinto Basto (1917 – 2006) 
Arquitecto português formado na Escola de Belas Artes do Porto. No seu trabalho, para além da sede da 
Gulbenkian, destaca-se com o Bairro das Estacas com a parceria com Formosinho Sanchez. 
49

 Pedro Anselmo Breemcamp Freire Cid (1925 – 1983) Arquitecto português formado na Escola de Belas 
Artes de Lisboa em 1952.  
50

 Alberto Pessoa (1919 – 1985) Arquitecto português formado na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde 
viria a leccionar entre 1950 e 1960. Entre as suas obras, encontra-se o conjunto habitacional da Avenida 
Infante Santo em Lisboa, juntamente com Hernâni Gandra e João Abel Manta.  
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suas belíssimas vistas para a natureza. A sua organização programática em ‘T’, com 

grande clareza e eficiência. O corpo da Sede, com 125m de comprimento e 25m de 

largura, desatribui-se por 6 pisos, da qual dois são subterrâneos, onde se encontram a 

Administração, vários serviços da Fundação e também integra as salas de 

espectáculos, exposições e apoios técnicos. O corpo do Museu e da Biblioteca tem 

ligação ao edifício principal e ambos os edifícios têm diversas entradas. [Ilustração 

52] 

Com efeito, a resolução do hall de entrada representa um momento de singular mestria 

e harmonia no domínio da escala, da iluminação, na alternância de planos cegos e 

abertos, na fluidez secretamente controlada na orientação dos percursos articulados na 

sucessão de espaços diferenciados. Espaço de sinal democrático anuncia a liberdade 

civilizada da proposta e dá o tom severo, laborioso e tranquilo da Fundação. 

(TOSTÕES, 1997, p.192)  

Os materiais utilizados nos edifícios partem da inspiração do local, na natureza, na 

relação interior/exterior em constante diálogo e também nos edifícios preexistentes de 

forma a encontrar um diálogo entre todos os elementos. Os grandes vãos, os tons 

escuros e cruos do betão, a nobreza dos revestimentos em granito e o tom bronze nos 

caixilhos, cobertura e remates, ajudam a uma maior integração na Natureza. 

Esta obra extremamente organicista e de inspirações Modernistas, foi bastante 

importante para o futuro da arquitectura em Portugal, não só pela arquitectura em si 

mas também pelo seu uso e reflexo na comunidade. Apesar de terem sido três 

arquitectos a projectar, não se encontra divergências de linguagens e houve um 

entendimento entre si em que a continência formar, o domínio da escala e a 

articulação volumétrica, espacial e estrutural seria de leitura imediata.  

O Parque da Fundação Calouste Gulbenkian foi construído entre 1963 e 1969, 

segundo os arquitectos paisagistas António Viana Barreto51 e Gonçalo Ribeiro Telles52. 

Sendo muito importante para o complemento do edifício, o jardim também é 

considerado um exemplo emblemático do movimento moderno em Portugal e uma 

referência na arquitectura paisagista portuguesa.  

                                                             
51

 António Viana Barreto (1924 – 2012) Arquitecto paisagista português. Destacou-se com os Jardins 
envolventes à Torre de Belém, e os jardins da Biblioteca Nacional de Portugal, ambos em Lisboa.  
52

 Gonçalo Pereira Ribeiro Telles (1922 - ) Arquitecto paisagista e político português. Formado no Instituto 
Superior de Agronomia. Criou a licenciatura em Arquitectura paisagista e em Engenharia Biofísica na 
Universidade de Évora. Figura notável nas questões do ordenamento do território e do uso da terra em 
Portugal. Após o 25 de Abril de 1974 fundou o Partido Popular Monárquico. Em 2013 recebeu o Prémio 
Sir Geoffrey Jellicoe, a mais importante distinção internacional no âmbito da arquitectura paisagista.  
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Ilustração 51 – Edifício Fundação Gulbenkian; Fachada Principal 
(Ilustração Nossa, 2014) 

      

Ilustração 52 – Gulbenkian corpo da biblioteca (Ilustração Nossa, 
2014) 

A década de 70 é marcada por acontecimentos políticos e sociais muito marcantes. A 

Revolução dos Cravos53, 25 de Abril de 1974, veio por fim ao regime fascista que 

durava desde 1933. Esta revolução veio dar origem a um novo ciclo social e 

principalmente ao nível das artes, em que a censura e a pressão que o regime do 

Estado Novo impunha terminaram. A liberdade passa a ter um novo sentido em todas 

as artes.  

Esta abertura veio expor as carências infra-estruturais do país, das quais a mais 

urgente em resolver eram as faltas de condições de alojamento que atingia grande 

parte da população. No ano de 1974, como resposta surgiu o SAAL54 liderado por 

Nuno Portas, na altura Secretário de Estado da Habitação e do Modernismo. O SAAL 

teve um impacto directo em toda a indústria da construção portuguesa e os arquitectos 

tinham a oportunidade de construir, em muitos casos, grandes projectos de habitação 

colectiva para uma população economicamente desfavorecida. Através de suporte 

projectual e técnico, o SAAL consegue dar apoio aos bairros nos bairros mais 

degradados, construindo novas casas e infra-estruturas. Encontravam-se empenhados 

em formar uma alternativa de fazer cidade e conseguir dar resposta às carências 

habitacionais.  

A abertura da discussão destes projectos com a sociedade, em contacto directo por 

parte dos arquitectos com os futuros moradores, foi uma das peças chave do 

programa. Desta interacção com os moradores, traduziu muitas vezes em vivas 

                                                             
53

 Revolução de 25 de Abril de 1974 foi um movimento social e militar que pôs fim ao regime ditatorial do 
Estado Novo. Com isto, iniciou-se um processo para a implantação do regime democrático e com a 
entrada em vigor da nova constituição a 25 de Abril de 1976.  
54

 SAAL – Serviço de Apoio Ambulatório Local. Foi criado com o intuito de dar apoio às populações que 
se encontravam alojadas em situações precárias.  
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discussões entre arquitectos, clientes e técnicos, em que resultaram mais de 170 

projectos. Muitos arquitectos como Fernando Távora, Álvaro Siza Vieira, aproveitaram 

esta oportunidade e fizeram projectos muito bons, que são verdadeiros casos de 

estudo na arquitectura.  

Apesar do sucesso do projecto, em 1976, apenas com 2 anos de existência, o projecto 

SAAL terminou. As razões para a sua extinção são de natureza política, social e 

histórica, ligadas ao momento que se vivia. A incapacidade do Estado, ainda a iniciar o 

período de transição da ditadura para a democracia, a ausência de experiências 

passadas, foi alguns dos motivos para a sua extinção.  

Um dos exemplos de uma obra dos SAAL é o Bairro do Casal das Figueiras em 

Setúbal, pelo arquitecto Gonçalo Byrne55. O programa previa a construção de 300 

fogos de habitação social que vinham a ser implantados no bairro existente, em que o 

entendimento do território e da sua envolvente foi fonte da solução do problema do 

projecto. O bairro encontra-se numa encosta com alguma altura e declive, o que levou 

a que o seu desenvolvimento fosse em escada e as bandas fossem implantadas 

perpendicularmente às curvas de nível. As bandas criam um grande gesto na 

paisagem em que provocam uma linha horizontal muito forte, principalmente nos 

pontos mais elevados do cume, aos quais se contrapõe e a estreiteza e inclinação dos 

arruamentos, numa segunda ordem de sensibilidade. [Ilustração 53 e 54] 

 

Ilustração 53 – SAAL, Vista do Monte (BYRNE, 1975) 

 

Ilustração 54 - SAAL, Vista dos edifícios (BYRNE, 1975) 
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 Gonçalo Byrne (1941 - ) Arquitecto português, formou-se na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 
em 1968. Professor catedrático, recebeu o título de Honoris Causa pela Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa.  
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Foi nos anos 80 que as duas principais escolas portuguesas encontram a estabilidade, 

mas com princípios diferentes. Em Lisboa era seguido o modelo modernista e a 

produção internacional, guiando a arquitectura de acordo com o confronto do desenho 

enquanto bem de consumo figurativo, desorientado pela falta de referência. No Porto é 

através da disciplina de projecto de arquitectura orientam o caminho da arquitectura de 

acordo com a importância do desenho como processo de aproximação à 

transformação do real. Na escola do Porto a presença de Fernando Távora e Álvaro 

Siza Vieira foram fundamentais para este novo estilo de ensino.  

 Em 1986 Portugal entra na comunidade económica europeia, iniciando assim uma 

nova etapa da sociedade com desejo de alcançar um lugar na Europa e aceder às 

redes políticas, económicas e culturais. A escola do Porto via consolidado 

internacionalmente o seu prestígio, juntamente com a consagração de Siza Vieira na 

Europa, tornando a arquitectura portuguesa num objecto de uma crescente atenção e 

divulgação internacional.  

A Escola de Lisboa acaba por mudar um pouco com a influência do atelier de Gonçalo 

Byrne, embora sem nunca leccionar. Foi numa altura em que foram lançados muitos 

concursos e o seu atelier tinha participação constante passando a ser uma imagem de 

marca.  

A fundação de uma nova geografia cultural em que a teoria do estilo americano e a 

componente visual da dimensão artística se rendem genuinamente à realidade da 

paisagem europeia. Estas experiências demonstram a nova capacidade de usar os 

mesmos instrumentos na totalidade do suporte físico e cultural, fazendo parecer 

simples o cruzamento das fronteiras da escala e do programa, da complexidade 

técnica, da experimentação tectónica e do rigor disciplinar.  

João Luís Carrilho da Graça56 foi um destes arquitectos que nasce da Escola de 

Lisboa e consegue ter uma grande sensibilidade ao lugar, apesar de inevitavelmente 

estar enraizado uma estética da forma. Conseguem desmantelar as barreiras entre a 

cultura popular e a cultura erudita. Uma das suas características é o facto do seu 

processo conceptual estar claramente incorporado na sua arquitectura tornando os 

locais de passagem e a forma como organiza os programas o seu ponto de partida. O 
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 João Luís Carrilho da Graça (1952 - ) Arquitecto Português licenciado em 1977 pela Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa. Docente e Professor convidado em inúmeras faculdades de arquitectura.  
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aspecto plástico e abstracto das suas obras evocam uma arquitectura enigmática e 

misteriosa, em que o sentido da memória, consciente ou inconsciente, está sempre 

presente. É no acto de construir que se concretizam e comunicam as ideias de uma 

criação de referências para uma forma concreta construída.  

A sua linguagem arquitectónica baseia-se numa composição entre muro, 

embasamento e o pátio. O muro torna-se uma ideia de transformação, trabalho do 

homem que une, separa, fecha, enquadra, duplica ou nega, em muitos casos nas suas 

obras, o muro coincide com a fachada. O embasamento é tratado como forma de 

explicar o sentido primário de ligação com o edifício à terra. É um elemento com uma 

materialidade própria, do qual emergem todos os outros elementos construídos. O 

pátio, elemento repetido em muitas obras, é a figura que provoca o diálogo entre 

interior e exterior, criando relações espaciais complexas. O pátio materializa o vazio 

através do desenho dos seus limites, tornando íntimo o espaço no seu interior.  

Das suas primeiras obras, a Piscina Municipal em Campo Maior construída entre 1985 

– 1988 encontra-se localizada numa pequena colina no meio da paisagem alentejana. 

É uma demonstração clara da intenção de transportar uma sofisticação urbana para a 

paisagem. Organizada em torno de um pódio, acentua o corte do relevo natural. Os 

planos de água são delimitados numa plataforma quadrada sobrelevada que reforça, 

juntamente com as linhas horizontais da pala, o enquadramento à paisagem. Os 

pilares são uma referência ao classicismo que tornam a obra com uma ligação aos 

valores históricos de relação com o território. [Ilustração 55 e 56] 

 

Ilustração 55 – Piscina Campo Maior, Vista Exterior; João Luís 
Carrilho da Graça (FERRAND, 2003) 

     

Ilustração 56 – Piscina Campo Maior, Vista Interior; João Luís 
Carrilho da Graça (FERRAND, 2003) 

A Escola Superior de Comunicação Social construída entre 1988 – 1993, localiza-se 

em Benfica, Lisboa numa colina, perto da 2ª Circular. O lugar está bastante presente 

neste projecto na forma como o edifício é implementada no lugar. Nesta obra mostra-
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se evidente o uso dos 3 elementos arquitectónicos muito usados nas obras de Carrilho 

da Graça. O “muro” criado é a fachada adjacente à 2ª circular, que funciona como 

barreira sonora, em que pequenas aberturas enquadram o monte de Monsanto na 

paisagem. O embasamento do edifício dá origem a um pátio exterior virado para 

Norte. [Ilustração 57] 

A implantação do edifício é feita de uma forma delicada na colina, como que uma 

lâmina, formando o “L” em que separa a zona administrativa com a zona dos alunos. A 

zona do bar e do refeitório situa-se no último piso para conseguir uma vista sobre a 

cidade, e toda a zona de aulas encontra-se virada a Norte, para o pátio exterior, de 

forma a aproveitar as características naturais da luz e para se resguardar da estrada. 

Na junção dos dois volumes cria-se um átrio que atravessa todos os andares do piso 

do volume das aulas. Este é o único ponto que se consegue ter um atravessamento 

visual entre as duas realidades da estrada e Monsanto com o pátio interior e exterior 

do lado norte. [Ilustração 58 e 59] Este pátio exterior é a cobertura das zonas de lazer 

e do auditório, onde se encontra uma escadaria, na qual fornece luz natural para todas 

essas zonas. As duas cores utlizadas pelo arquitecto neste edifício são a cor branca 

do muro e a cor vermelha argilosa, ligada a terra do volume administrativo, qua 

marcam a diferença entre os volumes. O branco está destacado na fachada “muro”, 

cor fria e impessoal, enquanto o vermelho está ligado ao pátio exterior, cor quente e 

pessoal. 

 

 

Ilustração 57 – Escola de Comunicação Social, Vista da 2ª 
Circular; João Luís Carrilho da Graça (Ilustração Nossa, 2010) 

 

Ilustração 58 – Escola 
Comunicação Social, Vista do 
átrio interior; João Luís 
Carrilho da Graça (Ilustração 
Nossa, 2010) 

 

Ilustração 59 - Escola 
Comunicação Social, Vista do 
corredor; João Luís Carrilho 
da Graça (Ilustração Nossa, 
2010) 
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O Centro de Documentação e informação no palácio de Belém em Lisboa. O 

arquitecto reinventa novas ralações espaciais, em que a sua presença torna-se mais 

imponente pelos espaços vazios à sua volta valorizando o espaço vazio a Norte do 

Palácio e dando-lhe novo limite e novas qualidades perceptivas. O novo jardim passa 

a estar contido entre o palácio e o novo muro branco, desprendido do chão, em que 

um espelho de água faz o remate do edifício com a terra. A sua horizontalidade 

contrasta com o seu interior em que a verticalidades e elegância dos salões se torna 

inesperada. [Ilustração 60, 61 e 62] 

 

Ilustração 60 - Centro de Documentação e informação no Palácio de 
Belém; Vista da fachada (GUERRA, 2007) 

 

Ilustração 61 - Centro de 
Documentação e informação 
no Palácio de Belém; Vista 
lateral do espelho de água 
(GUERRA, 2007) 

 

Ilustração 62 - Centro de 
Documentação e informação 
no Palácio de Belém; Vista 
lateral da fachada 
(GUERRA, 2007) 

 

Todos estes arquitectos, consciente ou inconsciente, vão ganhando uma sensibilidade 

ao lugar e à paisagem muito portuguesa. Mais modernistas ou menos, estes 

arquitectos portugueses nas suas obras, recorrem a interpretação do lugar e à busca 

do seu espírito, para que o sítio se torne assim “um desafio, um pretexto, um motor ou 

um instrumento conceptual do acto criativo.” (HIPOLITO, 2012, p. 21) fazendo com 

que se torne elemento integrante no projecto.   
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO AOS CASOS DE ESTUDO 

3.1. PAISAGEM ORGANIZADA: ARQUITECTURA POPULAR PORTUGUESA 

Neste capítulo irei abordar construções, conventos que considero importantes e 

paradigmáticas para a compreensão e valorização de um dos meus casos de estudo, 

o Convento da Arrábida. Com isto começo por um dos conventos mais similar, 

fisicamente e ideologicamente ao meu caso de estudo. 

O mais conhecido convento da reforma da Arrábida ficará a ser o chamado Convento 

dos Capuchos de Sintra, situado num dos cimos da Serra de Sintra, não muito longe do 

caminho que vai dar ao pico onde se encontra o monumento pré-histórico da tholos do 

monge. A sua fama enuncia-se em razão inversa à sua simplicidade e singularidade. É, 

precisamente, por não ser monumental, que o Convento mais impressiona. (PEREIRA, 

2006, p. 69) 

O Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra, mais conhecido por Convento dos 

Capuchos, foi mandado construir em 1560 por D. Álvaro de Castro57 num lugar 

inóspito da Serra de Sintra, em que as condições naturais à época da sua fundação 

tiveram muita influência na escolha da sua localização. [Ilustração 63] 

Este convento acabou por ser entregue a frades arrábidos franciscanos o que teve 

grande influência no seu modo construtivo e na sua relação com a natureza. Acaba 

por ser o único convento com grandes parecenças religiosas e arquitectónicas com o 

Convento da Arrábida e um dos mais conhecidos da reforma da Arrábida. 

Os princípios franciscanos conduzem-nos ao reconhecimento, na Natureza, da própria 

presença divina, tudo nela sendo sinal de Deus, transportando, de forma que se pode 

considerar radical, a ideia de comunhão entre o espaço aberto e livre da Natureza e um 

Deus amorável (PEREIRA, 2006, p.54) 

 

Ilustração 63 – Terreiro da Fonte; Convento dos Capuchos (EMIGUS, 2010) 

                                                             
57

 Conselheiro de Estado de D. Sebastião e vedor da fazenda.  
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O Convento materializa o ideal de fraternidade e irmandade universal dos frades 

franciscanos arrábidos, através das suas principais características construtivas. A sua 

extrema pobreza na construção, o uso excessivo de cortiça como único elemento de 

decoração e as dimensões reduzidas das celas e dos dormitórios.  

A busca do aperfeiçoamento espiritual através do afastamento do mundo e da 

renúncia aos prazeres associados à vida terrena. De dimensões reduzidas, o convento 

foi edificado no respeito pela harmonia entre a construção humana e os elementos 

naturais pré-existentes, a construção divina. A sua rusticidade e austeridade são 

indissociáveis da vegetação envolvente, numa integração total com a natureza, até ao 

ponto de incorporar na própria construção a rocha granítica local, como está presente 

na abóbada da capela.  

Desde a entrada, que é feita através de um simples telheiro com a sua trave de 

madeira revestida de cortiça, está bastante presente a sua pobreza e a inexistência de 

decoração. Enquanto a mata envolvente ao edifício foi, durante séculos, mantida pelos 

religiosos que as habitavam, tornando-se assim um exemplo notável de floresta 

primitiva. [Ilustração 64 e 65] 

O seu abandono em 1834 devido à extinção das ordens religiosas e a degradação dos 

elementos artísticos existentes do convento está bastante presente actualmente. A 

apropriação da natureza, em certas zonas, foi devido a este seu abandono e à não 

habitabilidade dos espaços.  

 

Ilustração 64 – Pórtico das Fragas; Convento dos Capuchos 
(EMIGUS, 2010) 

 

Ilustração 65 – Terreiro das Cruzes; Convento dos Capuchos 
(EMIGUS, 2010) 
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A rusticidade do convento não foi de todo adulterada devido à sua austeridade 

inerente e a uma estrutura quase rupestre. Quando se percorre os percursos que 

estão incorporados na própria pedra granítica, conseguimos perceber a relação com a 

natureza e com a construção. A natureza acaba por se tornar construção e a 

construção natureza. É através desta harmonia que se consegue perceber a 

interligação dos homens com o seu envolvente não o querendo destruir mas sim 

integrar-se nele. Esta relação também está sempre presente no Convento da Arrábida. 

[Ilustração 66] 

 

Ilustração 66 – Corredor da Casa das águas; Convento dos Capuchos (EMIGUS, 2010) 

 

Outro dos casos particulares mais importantes a nível nacional e regional é o 

Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel. Situado na zona noroeste da Serra da 

Arrábida, numa encosta do Cabo Espichel, junto a um abismo, transmite a sensação 

de estarmos no fim do mundo. 

Desde sempre houve o fascínio por sítios em que a possibilidade de contacto com o 

divino fosse nos lugares ermos, em paraísos escondidos ou em planaltos insuspeitos, 

como é o caso desde Santuário, que trás a sensação de finisterra. 

Mas esse cabo ergue-se o santuário do Cabo Espichel, um dos mais interessantes 

conjuntos arquitectónicos votivos portugueses. A origem do culto que ali se remonta à 

Idade Média, com maior incidência a partir do século XV, embora a maioria dos 

edifícios que ali se encontram, exceptuando a Ermita da Memória ou Ermita da Santa 

Maria da Pedra da Mua, seja já dos séculos XVII e XVIII (PEREIRA, 2006, p.36) 
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O Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel é um conjunto de edificações do 

início do século XVIII, erguido em louvor de Nossa Senhora, no Cabo Espichel em 

Sesimbra. É uma construção que sobressai nas terras desarborizadas, erguido de 

costas para o oceano, constitui uma peça singular no nosso património arquitectónico.  

Não existem, neste país, muitos conjuntos arquitectónicos tão acentuadamente de cá, 

em que a marca de uma região se imponha com aquela sóbria e sábia evidência. Há 

em Portugal, é claro, edificações de outro vulto, de outra riqueza, de outra erudição 

estilística. Mas não são tão nossas, tão enraizadas nas realidades físicas e espirituais 

inerentes a uma região, à gente que nela vive e que no seu contacto diário se afeiçoou, 

dando-lhe feição. (AMARAL, 1964, p. 6) 

 

Ilustração 67 - Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
Terreiro (Ilustração Nossa, 2011) 

                         

Ilustração 68 - Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
Arcadas (Ilustração Nossa, 2011) 

Este conjunto de edificações nunca teve o devido reconhecimento e ao longo dos anos 

caiu em esquecimento, chegando a ficar abandono. Até à segunda metade do século 

XX, em termos arquitectónicos, nunca tinha sido muito divulgado, apenas algumas 

curiosidades mas sempre ligadas à sua função religiosa.  

É curiosa e sintomática essa ignorância e falta de interesse, tanto mais de salientar 

quanto é certo que não abundam próximo da Capital, nem no País, obras daquela 

envergadura e natureza e de um cunho tão acentuadamente representativo de uma 

feição específica da arquitectura portuguesa. (AMARAL, 1964, p.6). 

A sua simplicidade, o seu informalismo, a sua raiz popular, sem rigidez geométrica e 

sem decorações, tudo características que o tornam uma obra tipicamente portuguesa 

e única. Apesar de não ser uma obra de estilo exuberante e com grande riqueza 

material, está profundamente enraizada na cultura portuguesa e demonstra na 

perfeição o poder de ligação com o lugar e com as realidades espirituais e culturais da 

região. [Ilustração 67 e 68] 



A força da paisagem na arquitectura portuguesa 

Sara Telo de Morais Cerqueira   77 

Esta falta de interesse mudou nos últimos anos, com uma nova mentalidade perante a 

arquitectura popular, começando a ser mais valorizada aos olhos dos arquitectos e 

dos populares, sofrendo obras de restauro.  

O Santuário situa-se num planalto que termina numa enorme falésia para o Atlântico, 

denominada por Cabo Espichel. O conjunto do santuário está bastante presente na 

paisagem devido à vegetação rasteira do planalto e ao facto de não existirem 

quaisquer construções perto.  

O seu edificado resulta da junção de vários edifícios de diferentes épocas e 

linguagens. Por ordem cronológica encontramos a Ermida da Memória, a igreja da 

Nossa Senhora do Cabo, as hospedarias, equipamentos da Casa da Ópera e a Casa 

da Água. A construção do espaço joga com poucos elementos em que estas 

construções estão organizadas em ‘U’ com a excepção da Ermita da Memória que se 

encontra à parte do edificado. Esta disposição teve muito a ver com a utilização dada 

na praça, para protecção dos Arraias populares dos ventos fortes de Nordeste. 

[Ilustração 69] 

 

Ilustração 69 - Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel, Planta (AMARAL, 1964, p. 10) 

A Igreja é o elemento arquitectónico central na composição do santuário. O diferente 

tratamento das fachadas demonstra a importância de cada elemento arquitectónico 

para o sítio. “É de assinalar a intuição de escala humana que transparece de conforto 

que experimenta quem ali se acolhe, depois de percorrer um trajecto inóspito e de 

horizontes distantes.” (AMARAL, 1964, p.23) A sua construção foi feita através de uma 

estrutura autoportante em alvenaria de pedra e tijolo rebocado e caiado com cantaria 

de pedra nas molduras e as coberturas em telha cerâmica. [Ilustração 71] 
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A sua identificação como arquitectura semierudita, nitidamente integrada na 

idiossincrasia do povo não nos deixa dúvidas quando à forma de geração orgânica 

deste complexo (…) Aqui, a escala humana está sempre presente – a 

monumentalidade é conseguida com a sabedoria e simplicidade de meios que só as 

obras enraizadas no povo logram alcançar. (FREITAS, 1961, p. 30) 

O Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel é uma obra de extrema importância 

não só para o panorama arquitectónico mas também cultural e histórico do país. A sua 

singularidade com a relação espacial e religiosa com o lugar torna esta obra de 

arquitectura popular portuguesa, uma das mais importantes e inspiradoras para a 

arquitectura actual.  

 

Ilustração 70 - Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
Fachada das hospedarias (Ilustração Nossa, 2011) 

 

Ilustração 71 – Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
Fachada da igreja e das hospedarias na lateral. (Ilustração 
Nossa, 2011) 

A arquitectura vernacular foi, sem dúvida, uma grande referência para muitos 

arquitectos de referência nos últimos anos. Por estar presente em todo o território 

português e com uma grande expressão é quase impossível ficar indiferente a este 

tipo de arquitectura muito tradicional e portuguesa.  

Vernacular refere-se ao trabalho espontâneo dos artesões de uma determinada 

região, aplica-se a edifícios anónimo que respondem com pragmatismo aos 

condicionalismos inerentes a um local. Os edifícios englobados na chamada 

arquitectura vernacular podem ser muito exóticos e longínquos, como por exemplo 

criados por cultura indígenas, ou mais perto como o caso as casas antigas dos nossos 

bisavôs.  

A arquitectura vernacular é um dos mais significativos e marcantes aspectos da 

intervenção humana na paisagem, em que, na sua pluralidade de tipos, se manifestam 

diversos condicionalismos, geográficos, geológicos, económicos e culturais, dos locais 

onde se insere. Os condicionalismos de cada região materializaram-se em modos de 
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construir ímpares e díspares entre si. Em comum têm o facto de serem evoluções 

moderadas, económicas, aprimoradas empiricamente ao longo de gerações.  

Ao longo da sua evolução, as construções vernaculares desenvolvem estratégias 

pragmáticas de adaptação ao meio evolvente e de profunda racionalização dos 

recursos disponíveis. As suas comunidades tinham a noção intrínseca do equilíbrio 

com o meio envolvente.  

A diferenciação construtiva em todo o território nacional deve-se em parte à 

disponibilidade dos materiais de construção locais, mas também à questão da herança 

cultural. A cultura portuguesa e a deixada por outros povos que habitam o território 

antes da formação de Portugal e que com o tempo também essa cultura também 

passa a ser portuguesa. O caso dos povos árabes é um excelente exemplo disso 

mesmo, sendo que eles foram uns dos que deixaram mais influência sobre o território 

português. A ideia da casa pátio, as primeiras urbes e a construção em terra 

constituem algum do legado que ainda hoje encontramos na produção arquitectónica 

nacional. Toda esta mistura de culturas, materiais e influências no território português 

resulta da grande diversidade de estilos, técnicas construtivas e conceitos.  

Existem pois, em geral, no património arquitectónico dos povos, obras de raízes 

diferentes mas que até certo ponto se completam e influenciam. Os grandes estilos 

eruditos ganharam, frequentemente, aqui e além, expressões locais, resultantes de 

uma adaptação às condições particulares das regiões diferenciadas. E as feições 

populares enobrecem-se, por vezes, com a apropriação de elementos ou ensinamentos 

das arquitecturas eruditas, muito embora essa apropriação as tenha desvirtuado, com 

alguma frequência. (AMARAL, 1961, p. XIX) 

Por se desconhecer durante muitos anos se haveria a existência de uma arquitectura 

portuguesa, da quantidade e diversidade de estilos, influências patentes no território 

português, foi elaborado o Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, em 1960. Foi 

peça fundamental para se ter uma visão geral de todo o território e veio ajudar a 

perceber o panorama arquitectónico português. Só com este inquérito se percebeu a 

diversidade construtiva e arquitectónica de Portugal. 

Portugal, por exemplo, carece de unidade em matéria de Arquitectura. Não existe, de 

todo, uma «arquitectura portuguesa» ou uma «casa portuguesa». Entre uma aldeia 

minhota e um «monte» alentejano, há diferenças muito mais profundas do que entre 

certas construções portuguesas e gregas. Entre as habitações do Paul e as de Évora-

Monte, são insignificantes os traços comuns. Entre as casas de Fuseta e as de Lamas 

de Olo, quase não existem sequer elos de ligação… (AMARAL, 1961, p. XX) 
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Dividida em seis zonas, já referidas anteriormente, há certas zonas e povoações que 

me interessam mais pois, ajudando-nos a perceber a integração e a articulação do 

Convento da Arrábida no lugar. 

Na zona montanhosa de Trás-os-Montes encontramos populações muito 

condicionadas às condições geográficas e históricas muito particulares que vêem 

alterar e influenciar o modo como apareceram as populações e o seu tipo de 

apropriação ao lugar e à paisagem.  

(…) o povoamento é aqui, como nas terras transmontastes confinantes, rigorosamente 

concentrado; as casas agrupam-se em bloco compacto, vetustas, contíguas e quase 

misturadas umas nas outras, a emergir da rocha natural, à face dos rudes arruamentos 

da aldeia (…) cada família é uma casa; em muitos sítios mesmo um sistema especial 

de morgadio, em vista ao equilíbrio dos recursos escassos, impediu a multiplicação das 

famílias, e a sua subordinação à casa; (OLIVEIRA, 1992, p.131) 

 

 

Ilustração 72 – Aldeia de Montes (AMARAL, 1961, p. 121) 

Na Serra do Marão, num dos seus pontos mais altos, situa-se a pequena aldeia de 

Montes. É um dos exemplos da apropriação do espaço e da paisagem através da 

utilização da povoação e da satisfação das suas necessidades. “(…) as casas 

encostam-se em linha recortada ao longo dos caminhos de saída para os campos e 

que se prolonga até à capela com a sua espécie de adro, que se mede com meia 

dúzia de passos.” (AMARAL,1961, p.122) [Ilustração 72] 

Todas as casas desta aldeia são construídas com materiais da zona. Neste caso o 

Xisto predomina na paisagem mas também é vulgar nesta zona encontrarmos Lousa. 

“Muros, socalcos ou paredes de casas aparecem-nos sempre como um amontoado de 
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calhaus que as arestas cortantes do xisto pontilham de reverberações, de tonalidades 

muito variadas.” (AMARAL, 1961, p. 128) [Ilustração 73 e 74] 

 

Ilustração 73 – Esquema das ruas da Aldeia de Montes 

(AMARAL, 1961, p. 122 

                 

Ilustração 74 – Vista de cima da encosta para a Aldeia de 

Montes (AMARAL, 1961, p. 123) 

 

A zona da Beira Alta também se estende por terrenos acidentados e pedregosos, onde 

neste caso é o granito que se impõe como material de maior importância. Enquanto a 

Beira Baixa se distingue das outras beiras através do seu clima mais continental e da 

sua constituição geológica, em que os terrenos xistosos predominam.  

A traços largos, os povoados da beira impressionam pela relação estreita que mantém 

com o meio natural – rude, pedregoso e pobre – pela preponderância do factor 

agrícola, pela estrita economia das soluções, pelo primitivismo, a irregularidade e 

emprego dos materiais de mais fácil aprovisionamento local, com predomínio da pedra. 

(AMARAL, 1961, p. 230) 

Nestas aldeias, como é o caso de Piódão, do Sabugal, Outeiro da Vinha, entre outras, 

o casario concentra-se em espaços restritos, apertados onde cada um foi erguendo a 

sua casa onde e conforme pôde adaptando-se sempre às condições orográficas e à 

qualidade dos terrenos. Quando podem as próprias casas se vão adaptando ao 

declive bastante acentuado e aproveitam diversos acessos directos aos pisos 

superiores. [Ilustração 75, 76 e 77] 

Em Piódão, as casas estão implantadas em terreno de forte declive e mostram 

geralmente três pisos, com acesso directo, aproveitando o desnível desse terreno. São 

feitas de xisto, com dois paramentos, um exterior de pedras maiores, o outro interior, 

de pedras mais pequenas; entre os dois espaços é preenchido com cascalho e terra. 

As lajes são de xisto com juntas tomadas com terra. (OLIVEIRA, 1992, p. 149) 
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Ilustração 75 – Aldeia de Paiódão; Vista 

conjunta (Ilustração Nossa, 2012) 

     

Ilustração 76 - Aldeia de Paiódão; Casa 

típica (Ilustração Nossa, 2012) 

     

Ilustração 77 - Aldeia de Paiódão; Vista 

de uma rua (Ilustração Nossa, 2012) 

 

Na aldeia de Monsanto, para economizarem a execução de algumas paredes, ou até 

do telhado, os edifícios encostam-se às grandes fragas graníticas naturais existentes 

no local, tornando-as parte da habitação. [Ilustração 78 e 79] 

A simplicidade dos volumes e das composições salta à vista, bem como o geometrismo 

elementar das articulações das massas construtivas e dos elementos que as definem, 

completam ou valorizam. Robustos, sólidos e sem devaneios, os edifícios assentam 

pesadamente na terra. (AMARAL, 1961, p. 332) 

 

Ilustração 78 – Aldeia Monsanto; Vista de uma rua (AMARAL, 
1961, p. 235) 

            

Ilustração 79 - Aldeia Monsanto; Exemplo de casa em fragas 
graníticas (AMARAL, 1961, p. 295) 

A zona da Estremadura e Ribatejo recebe as influências mediterrânicas, em que o 

clima é parte chave da construção da zona. “É uma zona de transição e contrastes. 

Sintra e a Arrábida, separadas de poucos quilómetros, são expressões violentas do 

que à volta se mostra esbatido e plano de cambiantes.” (AMARAL, 1961, p. 339) 
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Terrenos calcários permeáveis e de difícil cultivo predominam na zona. Alguns 

aglomerados nas zonas costeiras elevadas adaptando-se de forma quase orgânica ao 

relevo e são frequentes rampas e escadas, que alindas à engenhosa disposição das 

valetas permitem o rápido escoamento das águas pluviais, como se pode ver nos 

exemplos das Azenhas do Mar e Torres Vedras. [Ilustração 80] 

Quando o núcleo se fixa em elevações, as ruas ganham movimento e surgem as 

rampas e as escadas, (…) As casas amontoam-se em perspectiva de presépio. (…) O 

aglomerado ganha uma maleabilidade quase orgânica. A preciosidade do terreno 

impõe uma dimensão justa, de acordo com as exigências da escala humana. 

(AMARAL, 1961, p. 358) 

 

Ilustração 80 – Vista das Azenhas do Mar (Ilustração Nossa, 2012) 

Sesimbra é um caso em que encontra entalada entre as serras e o mar, exposta a Sul. 

É um exemplo de um aglomerado em que as imposições topográficas, devido à serra 

e à fronteira do Oceano, se unem com as condicionantes económicas da população. 

Por serem maioria pescadores os anexos nas casas são uma constante em que são 

utilizados para guardar os utensílios da pesca e o papel da casa torna-se só o de 

habitar. As casas vão-se amontoando, sem que haja grande espaço entre si e as ruas 

seguem a topografia, mas dominando sempre uma relação com o mar. [Ilustração 81] 

 

Ilustração 81 – Esquema de integração das construções de Sesimbra na topografia. (AMARAL, 1961, p. 359) 
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A zona do Alentejo é constituída na maioria das vezes por extensas planícies secas e 

de menos densidade populacional e é caracterizada pelo pouco relevo orográfico. Os 

terrenos são sobretudo de constituição paleozóica e granítica. O clima acaba por ser 

muito influenciador para este tipo de construções. Neste tipo de construções o Cal tem 

uma importância fundamental, não só como revestimento mas também ajuda a manter 

a temperatura amena no interior das casas no verão.  

Por fim a zona do Algarve, distingue-se pelo litoral da costa Alentejana com as suas 

falésias até ao mar, pelas serras na zona mais interior e pela faixa de terreno de 

profundidade variável ao longo de toda a costa Sul.  

Ao logo da costa encontram-se aglomerados piscatórios que procuravam sempre a 

maior facilidade de acesso ao mar, como o caso de Olhão, Fuzeta e Tavira. Mais na 

Costa Alentejana encontramos diversas povoações como é o caso de Porto Covo, 

Milfontes que são muito similares às construções da Estremadura em planaltos, como 

o caso das Azenhas do mar. [Ilustração 82] 

 

Ilustração 82 – Vista aérea de Porto Covo (PINTO, 2013) 

O que torna estas regiões tão diferentes é um facto comum entre eles. Os factores 

socioeconómicos, climatéricos e geográficos, são as condicionantes de todos os tipos 

de construções. Cada região aproveita o que o lugar lhe oferece e se apropria da 

paisagem na melhor maneira possível, sem sendo invasiva. Cada construção é única 

e reflecte na perfeição a cultura do lugar, o clima e o espirito do lugar. Se fossem 

tentar coloca-las noutro sítio que não o sei, perderiam todo o seu sentido e todos os 

elementos característicos deixariam de fazer sentido.  
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Aos condicionantes do dia a dia, de que toma consciência e a que reage, juntam-se os 

de uma escala que ultrapassa a sua percepção. Os problemas de uma parcela ou de 

um grupo enquadram-se no problema de todos. A herança comum vem de longe. 

Séculos de vida moldada pelas muitas adversidades e pelos poucos favores que a 

natureza coloca ao seu dispor, são o substrato da feição do habitat do povo português. 

(AMARAL. 1961, p. 347) 
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3.2. ARQUITECTURA NA PAISAGEM: ÁLVARO SIZA VIEIRA 

A relação entre natureza e construção é decisiva na arquitectura. Esta relação, forte 

permanente de qualquer projecto, representa para mim como que uma obsessão 

(SIZA, 1998, p.17) 

Álvaro Joaquim de Melo Vieira nasceu em Matosinhos, no Porto, em 1933. É um dos 

arquitectos contemporâneos mais importantes a nível nacional e internacional. A 

escultura era a sua paixão mas o seu interesse na arquitectura surgiu na adolescência 

de uma viagem a Barcelona onde se impressionou com a arquitectura de Antoni 

Gaudí58. Frequentou assim o curso de Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes 

do Porto, onde esteve entre 1949 e 1955. Foi nesta altura que a ESBAP sofreu 

grandes alterações no seu curso de Arquitectura. Chamaram-se jovens arquitectos 

para se encarregarem de apontar ideias de vanguarda. Um desses docentes era 

Fernando Távora. Siza ainda na faculdade começou a trabalhar no atelier de Fernando 

Távora onde esteve durante 3 anos, entre 1955 e 1958.  

Fernando Távora foi um arquitecto de extrema importância para Siza, tornando-se seu 

mentor em muitos aspectos. A participação de Távora no Inquérito à Arquitectura 

Regional Portuguesa levou a que Siza entendesse “este documento como um 

importante e útil testemunho da adaptação da arquitectura ao meio, e não como um 

catálogo de formalismos reaccionários.” (SILVA, 2011, p. 12) 

Para Siza, as duas grandes obras de referência de Távora sempre foram o Mercado 

de Santa Maria da Feira e a Casa de Ofir, pois estas conjugam um entendimento do 

espaço plenamente moderno com aspectos identitários da paisagem e tradição do 

local. São principalmente estes aspectos que Siza ganhou de Távora para o resto das 

suas obras.   

Uma das suas obras mais importantes, que irei retratar no meu caso de estudo, é a 

Casa de Chá da Boa Nova, elaborada ainda em colaboração com o Atelier de Távora 

e mais quatro arquitectos59 entre 1958 e 1963, na qual resultou de um concurso 

realizado pela Câmara Municipal de Matosinhos em 1956. Foi um marco bastante 
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 Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 1926) Arquitecto Catalão em que as suas obras se situam na sua grande 
maioria em Barcelona, Espanha. Gaudí revela um estilo único e característico com grandes inspirações 
na natureza e na religião, sempre muito inspirado no neogótico e nas técnicas orientais. A sua atenção 
aos detalhes em que incorporava vários ofícios como a cerâmica. A sua grande obra-prima é a Sagrada 
Familia, uma obra que ainda se encontra inacabada que continua em construção. 
59

 Alberto Neves, António Menezes, Joaquim Sampaio, Luís Botelho Dias  
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importante para Siza pois foi onde as suas influências de Alvar Aalto mais 

concretamente pela Maison Carrée (Ilust. 49) e pelos tectos em madeira da Biblioteca 

de Viipuri (Ilust. 44), se tornaram bastante evidentes, ganhando assim uma harmonia 

com a envolvente natural e cultural criando um estilo que conjuga elementos 

racionalistas e organicistas. 

Uma obra quase em simultâneo com a Casa de Chá foi o projecto das Piscinas da 

Quinta da Conceição, em Matosinhos. Foi nesta quinta que Fernando Távora 

desenhou o pavilhão de Ténis, mas a qual delegou o projecto da piscina a Siza. Os 

grandes muros tapam toda a visão para o seu interior, na qual só nos apercebemos da 

dimensão do equipamento quando ultrapassamos a entrada da piscina, quase 

escondida. Esta adapta-se perfeitamente à topografia do terreno, com os diferentes 

níveis a darem lugar a superfícies relvadas. O respeito pela natureza é evidente, até 

no interior dos particulares balneários construídos de modo a formar uma moldura 

sobre as árvores centenárias em redor.  

A Casa Rocha Ribeiro, na Maia, foi uma habitação unifamiliar projectada durante a 

construção da Casa de Chá. Esta casa desenvolve-se em volta de um grupo de 

árvores, definindo um pátio com a posição das paredes. Esta casa, tal como a casa de 

Chá, é uma tentativa de adaptação ao terreno, em que as quatro unidades que 

formam o programa da casa se encaixam e de adaptam ao terreno.  

Logo depois da obra das Piscinas da Quinta da Conceição, foram inauguradas em 

1966 as Piscinas das Marés, situadas na praia de Leça, perto da Casa de Chá. 

Projectadas ao entre 1961 e 1966 inserem-se no plano de valorização da orla marítima 

de Leça da Palmeira, implementada pela Câmara Municipal de Matosinhos. 

[Ilustração 84] 

O conjunto é constituído por dois elementos em estreita relação, o edifício e as 

piscinas. O edifício alberga os balneários, instalações sanitárias, apoios técnicos e um 

bar com esplanada. Este edifício estabelece a transição entre a escala humana do 

contexto urbano e a dimensão natural do oceano Atlântico, adoçando-se ao muro de 

suporte que demarca a marginal. A sua presença é bastante diluída pois afunda-se à 

cota do passeio e a sua materialidade em betão dá continuidade à aparência do muro. 

Desta forma não se torna um obstáculo físico e visual na paisagem para quem circula 

a avenida. [Ilustração 85] Uma das suas características mais singulares consiste na 
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sua condição de transição, já que se afirma como elemento de mudança entre duas 

cotas e de relação entre o espaço público e a zona das piscinas, que é feita através de 

um conjunto de rampas dispostas ao longo de um percurso sinuoso e quebrado desde 

a entrada.  

Os elementos das piscinas “aprofundam a relação de simbiose com as características 

naturais do local, articulando uma disposição de natureza geométrica com a 

irregularidade dos elementos rochosos sobre os quais assentam.” (SILVA, 2011, p.33) 

Siza explora, como na Casa de Chá, a sensibilidade entre as criações humanas e as 

características do lugar, fundindo-se de uma forma em que se complementam e se 

tornam dependentes um do outro. [Ilustração 83] 

 

Ilustração 83 - Piscina das Marés, Leça da Palmeira, Planta de Implatação e Alçado (SILVA, 2011, p.32)  

 

Ilustração 84 - Vista aérea das piscina das Marés (SILVA, 2011, 

p.30) 

 

Ilustração 85 – Rampa de entrada do edifício das piscinas das 

Marés (SILVA, 2011, p. 32) 

Nestes projectos anteriores, a suas inspirações por arquitectos Organicistas como 

Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright com a sua Casa da Cascata, são bastante evidentes. 

Todas as relações com a Natureza, o enquadramento do lugar, os espaços fluídos e 

os materiais cálidos e naturais, a história e o espírito do lugar são demonstradas 

nestas obras e obtidas através destes arquitectos mas também de Fernando Távora e 

da Arquitectura Vernacular Portuguesa. Foi a partir destas obras que se previa uma 
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postura atenta em relação à história e à tradição sem nunca esquecer o seu 

compromisso com a modernidade tornam os seus projectos únicos e com grande 

reconhecimento e mérito internacional. 

Acho que é possível identifica referencias de uma obra, mas a dificuldade será grande 

se a obra já é madura, porque então não existirá uma relação só, mas muitas. A 

articulação destas influências é um facto de criação irrepetível. O arquitecto trabalha 

manipulando a memória, disso não há dúvidas, consciente mas a maioria das vezes 

subconscientemente. O conhecimento, a informação, o estudo dos arquitectos e da 

história da arquitectura tendem ou devem tender a ser assimilados, até se perderem no 

inconsciente ou no subconsciente de cada um. (SIZA, 1998, p.37) 

Em 1966 tornou-se professor da Escola Superior de Belas Artes do Porto, a convite de 

Carlos Ramos60, tendo obtido apenas em 1965 o diploma de arquitecto. Interessou-

lhes muito a sua abordagem de projecto ao lugar e o seu conhecimento dos materiais. 

Esta foi a sua primeira passagem pela ESBAP pois em 1969 todo o corpo docente se 

demitiu na saída de Carlos Ramos. Este afastamento irá durar sete anos.  

Durante esse período, Siza fez muitos projectos de habitação unifamiliar, como é caso 

da Casa de Alcino Cardoso, em Moledo do Minho e os edifícios do Banco Pinto & 

Sotto Mayor, em Oliveira de Azeméis e em Lamego, que vieram variar o programa. 

Mas foi depois da revolução de Abril que integrou a equipa de projectistas encarregues 

de implementar o programa SAAL ficando a seu cargo dois projectos no bairro de 

Bouça e São Vítor, ambos no Porto e também a Quinta da Malagueira, em Évora, mas 

este já depois da extinção do projecto SAAL.  

O conjunto Habitacional do Bairro da Bouça, no Porto, em que a sua primeira fase foi 

projectada e construída entre 1975 e 1978. Este conjunto habitacional viria a inserir-se 

na malha urbana na perfeição. Delimitado por uma via-férrea e a Rua da Boavista, o 

conjunto previa quatro blocos de apartamentos que incluíam também equipamentos 

sociais. Nos dois blocos centrais, as escadarias convergem para um amplo corredor-

pátio, reproduzido a partir do modelo da ilha, criando assim um sentido de 

comunidade. Devido a grande contenção de custos destes tipos de projecto, tiveram 

grande impacto em todas as soluções construtivas, em todos os materiais utilizados e 

estrutura. [Ilustração 86 e 87] 
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 Carlos João Chambers Ramos (1897 – 1969) Arquitecto Português pioneiro do movimento moderno na 
arquitectura portuguesa. Influenciou gerações seguintes quando exerceu funções como docente e director 
da ESBAP. 
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Passado trinta anos entre 2000 e 2006 deu-se a construção da segunda fase deste 

projecto em que foram recuperados as habitações construídas nos anos 70 e foram 

concluídos os blocos dos topos nordeste e sudoeste. Esta renovação veio atrair outro 

tipo de moradores como designers, arquitectos e jovens. A sua localização central e os 

preços serem acessíveis foi uma das razões para estes novos moradores. Este bairro 

acabou por se tornar uma forma de combater a desertificação do centro da cidade e o 

seu sentido de comunidade, criada pela arquitectura, ajudou a que não se tornasse um 

gueto social.  

 

Ilustração 86 – Zona do pátio do conjunto habitacional da Bouça 
(SILVA, 2011, p.35) 

 

Ilustração 87 – Segunda fase do conjunto habitacional da Bouça 
(SILVA, 2011, p. 37) 

A Quinta da Malagueira, em Évora foi outro dos projectos SAAL importantes na 

carreira de Siza. Apesar de ter sido projectado enquanto SAAL, a sua construção com 

inicio em 1978, já foi depois da extinção deste projecto, e foi realizado devido ao apoio 

das cooperativas e do poder local. Desenvolvido como uma comunidade suburbana na 

periferia da cidade, está implantando numa área de 27 hectares e a sua construção foi 

desenvolvida ao longo de 20 anos.  

Estes previam a conservação da densidade do plano anterior para mil e duzentas 

habitações, a preservação da faixa verde que acompanhava uma linha de água, ainda 

presente, e a construção de habitações baixas e alta densidade. Manifestou-se assim 

a intenção, decididamente inovadora no País, de preservar o território e experimentar 

novas soluções para a habitação. (SIZA, 1998, p.105) 

A comunicação entre os futuros moradores e o arquitecto foi bastante importante neste 

caso para arranjar soluções que se adaptassem ao estilo de vida e ao baixíssimo 

orçamento. Na zona já existiam dois bairros, o de Santa Maria e o da Nossa Senhora 

da Glória. A Quinta da Malagueira parte da malha urbana pré-existente do bairro de 
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Santa Maria, possibilitando a criação de um padrão de novas ruas de pequenos 

fragmentos numa malha ortogonal.  

Comecei a estudar a grande vitalidade do bairro de Santa Maria, estimulada pela 

presença de pequenas actividades comerciais. As pessoas afastam-se de casa para ir 

buscar água às fontes, para irem à escola ou a outro bairro: assim com o correr do 

tempo deixaram no terreno o desenho dos percursos que lhes eram mais convenientes 

e topografia e indicavam a possibilidade das transformações e das relações. (SIZA, 

1998, p.115) 

O projecto foi dividido em vários grupos de habitações, implantados em diferentes 

ângulos, formando distintos bairros aos quais formam espaços públicos, utilizados 

para usos comunitários, lojas, estacionamento, recreações e circulação pedestre. 

[Ilustração 88] 

As habitações que projectei correspondem a uma única tipologia: a construção afasta-

se da estrada, libertando um pátio, para depois se unir ao longo da parede de fundo 

com uma outra casa que repete, por detrás, o mesmo desenho. (SIZA, 1998, p.115) 

As habitações em Pátio, com uma planta em ‘L’ foram todas construídas no mesmo 

espaço de terreno de 8x11 metros, em que um tem um pátio de entrada e a outra tem 

um pátio de fundos. Ambas apresentam terraços no segundo nível e podem ser 

combinados de várias maneiras, resultando em diferentes jogos de cheios e vazios. 

Cada construção segue o ritmo da topografia existente e tenta-se adaptar a toda a 

envolvente, tornando cada casa única. [Ilustração 89 e 91] 

Um sistema de aqueduto em betão liga todos os grupos residenciais, e proporcionam 

a infra-estrutura para a água e distribuição eléctrica e pelo baixo custo das 

construções. Ao mesmo tempo, funciona como um elemento no planeamento em 

grande escala que liga os bairros e proporciona áreas de entrada nas praças e nos 

pátios. “Opinou alguém que a razão principal desta estrutura seria o aqueduto de 

Évora, que na realidade me impressionou muito e por isso poderá ter representado 

uma primeira sugestão. (SIZA, 1998, p.117) [Ilustração 90] 

(…) a elaboração da casa pátio é algo muito mais complexo e articulado do que a 

dicotomia entre modelo vernacular e Movimento Moderno, referências sempre 

presentes, mas entre muitas outras.  

Aquilo que conta é esta densa malha que ultrapassa abundantemente os limites da 

cultura arquitectónica, da especificidade disciplinar. Toda a evolução do projecto é uma 

história muito interessante, influenciada pelo encontro entre origens diferentes, entre 

concepções opostas da família, que é difícil de relatar em toda a extensão. (SIZA, 

1998, p.127) 
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Ilustração 88 – Rua na Quinta da Malagueira (Ilustração Nossa, 
2010) 

 

Ilustração 89 – Vista do Bairro da Quinta da Malagueira 
(Ilustração Nossa, 2010) 

 

Ilustração 90 – Aqueduto da Quinta da Malagueira (Ilustração 
Nossa, 2010) 

 

Ilustração 91 – Vista das casa pátio na Quinta da Malagueira 
(Ilustração Nossa, 2010) 

Em 1976, Siza Vieira volta à ESBAP como professor, e nessa altura começa a 

participar em concursos promovidos pela IBA61. Em 1980 ganha o concurso para a 

Schlesische Strasse, no bairro de Kreuzberg, com um projecto eu englobava sessenta 

e cinco habitações, lojas e equipamentos sociais, contribuindo para a reabilitação e 

revitalização urbana da cidade. 

Em Berlim Siza será berlinense, porque cada cidade tem uma atmosfera própria e 

quem projecta tem de entender, captar uma coisa que todas as cidades têm, que é 

uma espécie de vocação de forma, que está escrita através dos séculos. (SILVA, 2011, 

p. 18) 

A sua construção ficou concluída em 1984, quando o muro de Berlim ainda separava a 

cidade, gerou grande controvérsia na altura em que estava a ser construído. Situado 

numa esquina, este edifício destinava-se a moradores Turcos que viviam no bairro. 

Siza foi falar com os seus futuros habitantes e confrontou-se com particularidades e 
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 IBA – International Bauaustellung; entidade alemã que defendeu activamente políticas inovadoras de 
renovação do tecido urbano a partir da construção de habitação, em Berlim.  
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exigências especiais devido à sua cultura e algumas limitações económicas impostas 

pelo promotor imobiliário. Com influências de Hans Scharoun62 desenha um edifício 

agarrado à aos edifícios envolventes mas que na esquina se desprende das formas 

rígidas e as formas curvilíneas tomam conta da fachada e o pátio interior do Bonjour 

Tristesse63. [Ilustração 92 e 93] 

Foi a partir do projecto do Bonjour Tristesse que a carreira de Siza sofre uma 

reviravolta e se começa a desenhar internacionalmente. Em 1983 concebe o Plano de 

Expanção da Cidade de Macau e inicia também projectos de urbanização e habitação 

social em Haia, para além de colaborar em vários projectos na Sicília. Mas é no 

território nacional que produz alguns dos projectos mais relevantes na segunda 

metade da década de 80. Entre elas encontram-se projectos para educações de 

ensino como a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, a Escola Superior 

de Educação de Setúbal e a Universidade de Aveiro.   

 

Ilustração 92 – Bonjour Tristesse (CURTIS, 1999, p. 94) 

     

Ilustração 93 - Bonjour Tristesse, pátio interior (CURTIS 1999, p. 

97) 

A Escola Superior de Educação de Setúbal, projectada e construída entre 1986 e 

1995, situa-se no polo do Instituto Politécnico de Setúbal, nos arredores da cidade, em 

que a paisagem alentejana cheia de sobreiros sobressai. A forma em ‘H’ do edifício, 

forma dois pátios, o maior para onde as salas de aulas estão viradas, em que um 

pórtico exterior as resguarda e outro mais pequeno onde se encontra a cafetaria e a 

biblioteca, a junção desses dois pátios é onde se situa um átrio de ligação a todas as 

partes do edifício. Siza procura assim a necessidade de espaços articulados e flexíveis 
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 Bernhard Hans Henry Scharoun (1893 – 1972) Arquitecto Alemão formado na Technical University of 
Belin em 1914. A sua obra mais conhecida é o centro de espectáculos da Filarmónica de Berlim.  
63

 Expressão gravada no topo da fachada num acto de protesto e que acabou por designar o edifício.  
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na sua utilização. Toda a escola está projectada sobre uma malha ortogonal que 

garante a simplicidade, economia e a repetição dos detalhes. [Ilustração 94] 

Nesta obra, Siza está bastante atento à sua envolvente e este projecto representa 

muito bem a utilização da memória, mais concretamente a sua inspiração no Santuário 

da Nossa Senhora do Cabo Espichel, que se torna bastante notória nos pórticos do 

pátio das salas de aula. [Ilustração 95] Nomes como Adolf Loos64 e Luís Barragan 

também são presenças bastante notórias neste projecto.  

 

Ilustração 94 - Escola Superior de Educação de Setúbal, vista do 
pátio (Ilustração Nossa, 2013) 

                    

Ilustração 95 – Escola Superior de Educação de Setúbal, vista 
do pórtico (Ilustração Nossa, 2013) 

Em 1988 Siza assumirá o projecto de recuperação do Chiado, que em Agosto desse 

mesmo ano tinha sofrido um enorme incêndio que destruiu dezoito edifícios na baixa 

Lisboeta. Pela dimensão simbólica do lugar, a história e a memória, vêm a indicar a 

solução do projecto. Para Siza foi evidente garantir a continuidade histórica, razão pela 

qual escolheu reconstruir e reabilitar, em vez de desenhar formas mais ousadas, 

arriscando a descontextualização de um espaço cheio de memória. 

No Chiado é particularmente evidente a inexplicável interrupção de quanto estava 

claramente definido no plano: o respeito dos espaços, a ligação entre as partes 

contíguas e a procura de correspondência entre vários sectores. (SIZA, 1998, p.87) 

A utilização da grelha foi um processo bastante importante, na Baixa Lisboeta no 

processo de reconstrução do pós-terramoto de 175565. “A cidade é construída pela 

repetição de pequenas unidades que asseguram o tecido contínuo, do qual 

pontualmente emergem as grandes estruturas institucionais.” (SIZA, 1998, p. 97)  
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 Adolf Franz Karl Viktor Maria Loos (1870 – 1933) Arquitecto Checo exerceu grande parte da sua 
profissão na Áustria. Foi grande influência na Arquitectura Moderna Europeia. 
65

 Sismo de Lisboa de 1755, conhecido como o terramoto de 1755, ocorreu no dia 1 de Novembro de 
1755, seguido de um maremoto, provocou diversos incêndios que resultaram na destruição quase 
completa da cidade de Lisboa. Originou nos anos seguintes um enorme plano de reconstrução da cidade.  
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O projecto lança de novo a ideia de gaiola, agora em betão e recupera todas as 

fachadas que foram poupadas pelas chamas. Além disso foram reconstruídas portas, 

cimalhas e cornijas, restituindo-as às suas condições originais. As alterações foram 

introduzidas somente quando era necessário melhorar o conforto. Para garantir o 

isolamento térmico foram utilizadas por exemplo duas janelas em sucessão, 

conservando assim os delicados perfis das janelas existentes. (SIZA, 1998, p. 99) 

A inteligência de Siza está da compreensão da vocação da cidade, por isso é que 

decide reabilitar as fachadas originais, respeitando a memória do Chiado ao ponto de 

devolver à cidade, modernizando-o, abrindo passagens através dos edifícios, 

promovendo-o também enquanto lugar de permanência. [Ilustração 96 e 97] 

 

Ilustração 96 - Reconversão do Chiado, escadas de ligação à 
rua Garret (Ilustração Nossa, 2014) 

                   

Ilustração 97 – Reconversão do Chiado (Ilustração Nossa, 2014) 

 

Na década de 90, Siza projectou diversos edifícios de programa expositivo. O Centro 

Galego de Arte Contemporânea em Santiago de Compostela em Espanha, o Museu 

de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto e o Pavilhão de Portugal para a Expo 

9866, em Lisboa estão entre as obras de carácter expositivo projectadas nesta década.  

O Centro Galego de Arte Contemporânea, projectado e construído entre 1988 e 1993 

em Santiago de Compostela, Espanha. Localiza-se no perímetro histórico de Santiago 

de Compostela, implantado no terreno da antiga horta do Convento de San Domingos 

de Bonaval67 assume-se logo como elemento reorganizador de um espaço urbano 

fragilizado pela construção gradual de objectos de escalas e perfis distintos.  
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 Exposição Mundial de 1998 conhecida como a EXPO’98 realizou-se em Lisboa com o tema dos 
Oceanos, de 22 de Maio a 30 de Setembro de 1998. A zona escolhida para a realização da exposição 
sofreu alterações urbanísticas profundas transformando uma área industrial numa nova da cidade.  
67

 Monumento espanhol com origem no século XIII.  
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Foi pedido a Siza que escondesse o edifício, pois o receio de construir ao lado de um 

monumento nacional era enorme. “Argumentei que um centro cultural é um edifício tão 

forte na vida da cidade que não pode ser um anexo de convento” (SIZA, 1998, p.71) 

Acabou por conseguir que o edifício não ficasse escondido e que dialogasse de forma 

intensa com o convento, redefinindo uma pequena praça de acesso aos dois edifícios 

e reabilitar os jardins explorando as suas potencialidades de enquadramento visual, 

bem como o seu usufruto enquanto espaços de prolongamento das actividades do 

museu. [Ilustração 98] 

O edifício assume-se para a rua como um volume único, todo revestido em granito, 

rasgado horizontalmente por uma caixilharia de vidro, sublinhando o percurso em 

rampa até ao átrio exterior coberto. O edifício organiza-se em três pisos, em que no 

seu interior domina uma geometria clara e assertiva. A entrada é feita pelo piso 

intermédio, onde se localiza um átrio de pé-direito duplo, a recepção, biblioteca e o 

bar. Este abre-se para os espaços ajardinados do convento. No piso inferior localiza-

se o auditório e espaços técnicos e administrativos, enquanto as zonas expositivas se 

situam no último piso, perlongando-se sobre a cobertura e permitindo uma 

contemplação da cidade.  

A própria planta do edifício abre-se e busca penetrações e transparências, para 

acompanhar o andamento dos espaços verdes. A relação com o exterior, de um lado 

com a estrada e do outro com o jardim, tinha de ter em conta as necessidades do 

interior, na tentativa de encontrar uma coincidência entre a forma e a função (…) 

(SIZA, 1998, p.71) [Ilustração 99] 

Neste edifício Siza debateu-se muito com a preocupação da história do lugar e com 

uma maneira de encontrar uma relação com o convento, de modo a que não fosse 

destrutiva mas complementar. Os jardins acabaram por se tornar um ponto fulcral 

neste projecto para os espaços interiores e mesmo a definição do volume. “ (…) a 

definição da forma e a articulação dos grandes espaços exigidos pelo programa 

encontram, na relação intensão e privilegiada com o grande jardim, uma referência 

decisiva.” (SIZA, 1998, p.77)  
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Ilustração 98 – Fachada principal do Centro Galego de Arte 
Contemporânea (GUERRA, 2008) 

 

Ilustração 99 – Fachada para o jardim do Centro Galego de Arte 
Contemporânea (GUERRA, 2008) 

 

A Obra do Pavilhão de Portugal da Expo’98, projectado e construído entre 1995 e 

1998, em Lisboa, tornou-se uma das obras mais emblemáticas de Siza Vieira na 

Capital. Quando se iniciou o projecto do pavilhão, o plano das exposições era ainda 

esquemático e não havia informações sobre os edifícios com os quais o pavilhão se 

vinha a relacionar. A falta de referências claras no lugar e na envolvente levou a que 

Siza se agarrasse junto ao rio, pretendia que o edifício fosse como um barco ancorado 

na doca. Pediu-se que o pavilhão fosse adaptável a novos usos depois da exposição. 

Por ser o pavilhão do país anfitrião, deveria ser emblemático e comemorativo. 

[Ilustração 100] 

O edifício divide-se em dois corpos, a sala de visitas, destinada a cerimónias que é 

uma praça aberta com a icónica pala em betão que paira a 10 metros de altura sobre 

uma área de 3900m2. O outro corpo é um edifício de dois pisos, organizado em torno 

de um pátio central, que estabelece um contraponto com a praça. É nele que se 

encontram os espaços expositivos e um restaurante que se abre para o rio. 

[Ilustração 101] 

A articulação entre volumes e ocos, as suas geometrias, as transições e o diálogo entre 

escalas são manifestações de uma linguagem que combina de forma surpreendente o 

complexo e o elementar. (SANTOS, 2011, p. 51) 
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Ilustração 100 - Pavilhão de Portugal vista rio (SANTOS, 2011, 
p. 52) 

 

Ilustração 101 – Pavilhão de Portugal vista cidade (SANTOS, 
2011, p. 50) 

 

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, localizado no Porto, foi projectado em 

1991 e a sua construção terminou a 1999. O edifício ocupa uma área da Quinta de 

Serralves, escolhida por permitir um fácil acesso aos visitantes e não implicaria 

nenhum abate de árvores.  

Este projecto terá que respeitar em absoluto o contexto e a memória do lugar, o eixo 

de orientação Norte/Sul e uma relação de contiguidade perfeita harmoniosa com o 

parque, sem reclamar qualquer tipo de protagonismo sobre o parque e a sua 

envolvente urbana. [Ilustração 102] 

O edifício tem um corpo principal no qual partem duas alas assimétricas em direcção 

ao sul, com um pátio entre ambas. Orientado para norte, outro edifício em forma de ‘L’, 

cria com o bloco principal um segundo pátio, precisamente na zona de acesso publico. 

O edifício mantem sempre a mesma cota da cobertura, enquanto a sua parte inferior 

acompanha as variações do terreno. A entrada é feita através de um longo corredor 

exterior que leva à recepção, que dá acesso a um átrio de planta quadrada e duplo pé-

direito. O átrio funciona não só como um polo ordenador da geometria do edifício mas 

também como centro de orientação para os vários serviços oferecidos pelo complexo. 

[Ilustração 103] 

O que ele permite entrever da área de exposições sugere a continuidade das relações 

de correspondência e axialidade, que serão afinal contrariadas em favor do desenho de 

um percurso complexo, quase labiríntico. Sem perder coesão, o edifício declina-se em 

recortes e assimetrias que são gradualmente reveladas ao longo do périplo pelos 

vários espaços e salas de exposições, que diferem quanto à escala, à luz, às 

proporções e tipos de vãos. (SILVA, 2011, p. 58) 
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Os materiais e a luz utilizados identificam uma identidade muito própria de Siza. O 

branco da pintura justapõe-se ao mármore e à madeira cálida, produzindo uma 

radiância muito particular, tal como luz natural e a iluminação artificial são muito bem 

articuladas.  

 

Ilustração 102 – Museu Serralves, vista aérea (SANTOS, 2011, 
p. 57) 

 

Ilustração 103 – Museu Serralves, percurso coberto (GUERRA, 
2005) 

 

A década de 90 foi muito importante na carreira de Siza. Em 1992 recebe o Prémio 

Pritzker68. Tornou-se no primeiro arquitecto português a receber tal distinção.  

O júri do prémio reconhecerá a forma como enriqueceu o inventário e vocabulário de 

arquitectura mundial, o respeito pelas tradições e pelo contexto, a atenção ao espaço, 

a complexidade subjacente a formas aparentemente simples, a mestria e certeza do 

desenho, a reinterpretação da linguagem moderna. O relatório termina formulando 

votos de que o arquitecto prosseguisse com as sias transformações. (SILVA, 2011, p. 

21) 

Siza continuou a projectar e a reinventar a sua linguagem arquitectónica. A Casa do 

Pêgo em Sintra é um grande exemplo dos pressupostos da Casa de Chá ou das 

Piscinas de Leça. Permitiu revisitar os valores da relação com o sítio e por outro lado 

assistimos a um exercício de composição geométrica, tal como na Casa de Chá. 

Projectada e construída entre 2002 e 2005, esta obra surge com a singularidade “da 

relação entre as características naturais do lugar que se fazem concorrer para o 

desenho e os argumentos de natureza compositiva e estruturante que se 

fundamentam na matriz geométrica.” (SILVA, 2011, p. 72) 

                                                             
68

 Prémio Pritzker é o mais conceituado prémio de arquitectura internacional. Criado em 1979 pela 
Fundação Hyatt é muitas vezes chamado o ‘Nobel da Arquitectura’. É atribuído anualmente ao arquitecto, 
ainda em vida, que melhor cumpra os princípios anunciados por Vitrúvio: solidez, beleza e funcionalidade.  
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Nesta casa continua bastante presente a sua influência de Adolf Loos, mas sempre 

continuando a relacionar-se harmoniosamente com o lugar e a responder 

funcionalmente ao programa, assumindo sempre uma deriva controlada em direcção a 

outras linguagens.  

O projecto organiza o programa de uma moradia em corpos semi-independentes, 

definindo um conjunto de volumes que exploram relações particulares com o contexto 

exterior. Cada espaço do programa é materializado para as diferentes perspectivas da 

dualidade da paisagem, mar e serra. [Ilustração 104] Os corpos são unidos através 

do espaço de circulação com uma geometria irregular, em que os seus limites tanto 

são espaços interiores como exteriores. [Ilustração 105] Este espaço serve também 

para revolver as diferenças de cotas na qual os volumes vão-se adaptando ao terreno. 

A luz natural é trabalhada de forma a criar efeitos cenográficos que acentuam a 

coerência orgânica e a irregularidade formal.  

No exterior consegue-se perceber a autonomia de cada corpo, mas o que sobressai é 

o conjunto, dada pela uniformidade dos materiais, um réguado de madeira e o seu 

embasamento em betão e pela escala dos elementos como as caixilharias e os vãos.  

 

 

Ilustração 104 – Casa do Pêgo, fachada (SILVA, 2011, p. 73) 

             

Ilustração 105 – Casa do Pêgo, Interior (SILVA, 2011, p. 
77) 
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As suas influências modernistas e organicistas estão sempre presentes nos seus 

projectos. Aquilo que sobressai na sua arquitectura é a sua atenção para com o lugar 

e a sua História. Mesmo com formas e variações modernistas, tem sempre um toque 

de preocupação histórica e com a sua envolvente. Uma herança que veio desde os 

tempos em que trabalhou com Fernando Távora e que estudou a arquitectura 

vernacular portuguesa, que acabou por não se desvanecer com o tempo. 

Imaginar significa recordar aquilo que a memória escreveu dentro de nós e pô-la em 

confronto com as exigências e as condições; mas também elevar as exigências e as 

condições ao nível da sua real complexidade, e por fim restituí-las na simplicidade 

oblíqua do projecto. (SIZA, 1998, p.10) 
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3.3. ARQUITECTURA COMO PAISAGEM: EDUARDO SOUTO DE MOURA 

O que é para se o valor do sítio? 

O sítio é um pressuposto. Não existe o sítio. O sítio é um instrumento. É impossível 

fazer-se casas sem ter um lápis, e ter casas sem ter um sítio. E o sítio é aquilo que se 

quer que ele seja. (…) Portanto, o sítio é tão importante quanto as outras coisas que 

intervêm no projecto. (TRIGUEIROS, 1994, p.28) 

 

Eduardo Elísio Machado Souto de Moura nasceu em Braga, em 1952. Tornou-se um 

dos arquitectos portugueses mais importantes tanto a nível nacional como 

internacional. Frequentou o curso de Arquitectura na Escola de Belas Artes do Porto 

em 1970. Ainda enquanto estudante, começa a colaborar com Álvaro Siza Vieira, entre 

1975 e 1979, no período revolucionário do pós 25 de Abril. Participou nos projecto 

SAAL em que Siza coordenou. Souto de Moura também foi aluno de Fernando Távora 

na qual se lembra dos ensinamentos sobre a importância do desenho, do lugar e da 

história. É ainda nos tempos de formação que começa a ouvir e a ler Aldo Rossi69.  

Na segunda metade dos anos 70, a abertura do país em direcção à Europa (…) era, 

naquela época, dominada pelas experiencias utópico-tecnicistas anglo-saxónias (…) 

pelas teorias Pop americanas ou pela pratica do desenho urbano, cujas raízes se 

podiam fazer remontar *as teóricas acerca da cidade e acerca do território, contidas 

nos textos de Aldo Rossi e Vittorio Gregotti, relacionadas com a herança do debate 

sobre o projecto e o seu contexto (TRINGUEIROS, 1994, p.10) 

Eduardo Souto de Moura procurava sempre as formas, sistemas construtivos e 

dispositivos conceptuais adequados para a resolução dos programas que surgiam. 

Não se interessava muito pelas questões ideológicas que arquitectos da geração 

anterior adoptavam. É nesta altura que adopta, enquanto instrumento de trabalho, 

alguns princípios construtivos da arquitectura do Movimento Moderno. Mies Van der 

Rohe70 também foi um arquitecto que lhe interessou muito pela busca de uma 

arquitectura ideal e de entender o moderno como uma revisitação do classicismo. 

Souto de Moura parte, antes, da transformação concreta do sítio, da realidade, 

atingindo laboriosamente, com gestos discretos e precisos, e assumindo alguns 

elementos da linguagem de Mies como modelo a adoptar, os objectos primários do 

projecto. Tudo isso exige, dadas as condições do contexto em que se realiza a 

construção, uma certa elementaridade da linguagem, até pelo simples problema da 

comunicabilidade no local da obra. (TRIGUEIROS, 1994, p.14) 
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 Aldo Rossi (1931 – 1997) Arquitecto e designer Italiano que se tornou um dos fundadores do neo-
racionalismo italiano, que propunham uma releitura crítica da continuidade histórica da arquitectura na 
procura de arquétipos tipológicos. Recebeu prémio Pritzker em 1990.  
70

 Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) Arquitecto Alemão naturalizado Americano. Considerado dos 
nomes mais importantes na arquitectura do século XX. Foi professor da Bauhaus e um dos criadores do 
Estilo Internacional.  
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Alguma da neutralidade de Siza e alguma da reverência de Távora pelo conforto 

doméstico serão conjugadas com o classicismo moderno de Mies Van der Rohe e as 

influências de Aldo Rossi, Luis Barragán, Richard Neutra71 e Frank Lloyd Wright. 

En el caso de Mies me interesa mucho esa búsqueda suya, de toda una vida, 

intentando descubrir la forma perfecta, platónica: el arquétipo de la arquitectura. Pero 

me interessa más su actitud que el resultado, que sabemos que no alcanzaría. Mies 

tuvo que simular las cosas, hacer estructuras falsas, recubrimientos, etc. (…) Y ésta es 

una generación de arquitectos que me interessa mucho, afín al linguaje de Mies, a sus 

detalles, que comparten su aforismo “less is more”, pero que estaban más interessados 

en responder a problemas más concretos y reales: las personas, vivir, dormir, comer, 

etc. (…) En cuanto a Barragán, fue una verdadera sorpresa – luego tengo que hablar 

de los viages, han sido algo fundamental para mí (…) descubrí que Barragán era 

lossiano, y que también entendía muy bien el concepto del espacio y los detalles de 

Mies van der Rohe. Y trabaja com todo ello, empeando los materiales que tenía a su 

disposicíon en Méjico. Por eso la arquitectura de Barragán no está en los muros y sus 

colores, sino en el espacio que definen entre ellos.
72

 (CASTRO, 2005, p.11) 

Artistas de outras áreas como a escultura minimalista de Donald Judd e outros artistas 

da Land Art que redesenham a paisagem são também fortes influências. Como foi 

tratado no subcapítulo 2.1. desta dissertação, todos eles revertem para experiencias 

artísticas que revalorizam a presença do observador na constituição espacial da obra.  

Souto de Moura concede a las posiciones defendidas por determinados artistas 

minimalistas, especialmente por Donald Juddm quein insiste en el concepto de 

totalidad, totalidad cerrada en sí misma, compueste por fragmentos que, unos respecto 

a otros, no guardan relación jerárquica de dependencia.
73

 (LUCAN, 1998, p.08) 

Souto de Moura pega assim nas suas influências e usando uma linguagem de 

elementos puros, jogando sempre com a tensão, a contraposição, o cheio e o vazio, o 

interior e o exterior, o polido e o rugoso. A sua conjugação forma requer sempre uma 
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 Richard Joseph Neutra (1892 – 1970) Arquitecto Austríaco, mais tarde naturalizado Americano. 
Interessou-se pela Arquitectura Moderna por ter sido aluno de Adolf Loos e também pelas obras de Frank 
Lloyd Wright.  
72

 Tradução Nossa: “No caso do Mies interessa-me muito essa sua busca, de toda uma vida, a tentando 
encontrar a forma perfeita, platónica: o arquétipo da arquitectura. Mas interessa-me mais a sua atitude do 
que o resultado, que sabemos que não o alcançaria. Mies teve que simular as coisas, fazendo estruturas 
falsas, revestimentos, etc. (…) E esta é uma geração de arquitectos que me interessa muito, semelhante 
à linguagem de Mies, aos seus detalhes, que compartilham o seu aforismo de “menos é mais”, mas eles 
estavam mais interessados em responder a questões mais concretas e reais: as pessoas, viver, dormir, 
comer, etc. (…) Quanto a Barragán, foi uma verdadeira surpresa – tenho que mencionar que as suas 
viagens, foram algo fundamentais para mim. (…) Descobri que Barragán era lossiano, e que também 
entendia muito bem o conceito de espaço e os detalhes de Mies van der Rohe. E trabalha com tudo isto, 
utilizando os materiais que tinha à sua disposição no México. Por isso a arquitectura de Barragán não 
está só nas paredes e muros e nas suas cores, mas sim nos espaços que entre eles definem.  
73

 Tradução Nossa: “Souto de Moura dá as posições tomadas por certos artistas minimalistas, 
particularmente Donald Judd que insiste no conceito de totalidade, totalidade fechada em si mesma, 
composta de fragmentos que, em relação ao outro, não têm relação hierárquica de dependência.” 
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resposta pragmática e simples aos programas. Estes jogos entre os materiais e a 

espacialidade vão sempre em resposta à sua busca pelo que é a arquitectura.  

As suas primeiras obras foram os projectos para o Mercado Municipal de Braga, em 

Braga entre 1980 e 1984 e a Casa das Artes, no Porto entre 1981 e 1991. Foi a partir 

destas obras que começou a trabalhar independentemente, já sem colaborar para Siza 

Vieira.  

O Mercado Municipal de Braga foi o seu primeiro grande projecto. Pretendia-se a 

realização de um Mercado, numa quinta encravada na cidade com um muro a 

envolve-la. O local é envolvido por numa grande desorganização urbanística. O 

projecto é desenvolvido em relação aos dois muros paralelos, com uma grande rigidez 

geométrica, em que no seu interior uma sucessão de pilares faz assentar uma 

cobertura plana. [Ilustração 106] A cor branca dos planos, dos pilares e do interior faz 

o contraste com os blocos de pedra dos muros e a cor cinzenta do betão. A escolha 

destes materiais provocou uma grande presença no edifício, mas fazendo sempre 

lembrar uma memória de uma arquitectura vernacular portuguesa. [Ilustração 107] 

O sítio era aquele e só aquele. Uma quinta murada encravada na cidade. No centro do 

terreno, uma colina. No topo uma casa. Era o encontro de dois caminhos, eixos 

ortogonais do terreno que o ligavam à cidade. Se o encontro era ali, na casa, o 

mercado ficou lá. Se o caminho era a direito, o mercado pousou lá. Pousou de nível 

entre dois muros de suporte. Por fora o sítio mexeu pouco. Por dentro é, ao passar, 

escolher entre os pilares. (TRIGUEIROS, 1994, p.4) 

 

 

Ilustração 106 – Mercado Municipal de Braga, 1985 (TRIGUEIROS, 

1994, p.41) 

 

Ilustração 107 - Mercado Municipal de Braga, interior 1985 

(TRIGUEIROS, 1994, p.38) 

O Centro Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, mais conhecida como a Casa 

das Artes, construída e projectada entre 1981 e 1988. Situa-se num jardim de uma 
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residência nobre da cidade do Porto. A importância do lugar e a contextualização são 

permanentes pois a integridade do espaço envolvente tinha que ser mantida. 

“Qualquer tipo de intervenção naquele lugar não devia interferir com o jardim existente. 

Mais do que propôr foi necessário omitir, mais do que compor foi necessário ser 

simples com rigor de resposta.” (TINGUEIROS, 1994, p.52)  

O edifício estrutura-se por um muro de betão e por outro revestido em pedra, em que 

se apoia uma cobertura plana revestida a cobre. A parede de pedra foi dimensionada 

relativamente à própria qualidade do material, construindo um significado autêntico do 

projecto e tornando-se a aceitação do equilíbrio entre os elementos que já existiam no 

local. Vindo do jardim o muro de pedra parece como o seu limite, mas ao aproximar-se 

revela-se que não é um muro de vedação mas sim uma sucessão de planos paralelos 

separados entre si por dois metros. Esta separação permite fazer o acesso ao edifício. 

[Ilustração 108] O edifício resulta assim do espaço omitido, originado pela relação 

entre os muros de pedra que formam este novo limite. O programa pedia três funções 

na qual o arquitecto fez corresponder três volumes, o auditório, a sala de exposição e 

a cinemateca. [Ilustração 109] 

Souto de Moura neste projecto utiliza a diferença de materiais para recriar contrastes 

entre o natural e o artificial. O contraste entre os muros de pedra e o vidro é um dos 

exemplos, criando uma ilusão ainda maior de continuidade dos planos e neutralizando 

ainda mais a presença do edifício. Este projecto foi bastante importante na carreira de 

Souto de Moura.  

 

Ilustração 108 – Entrada da Casa das Artes (TRIGUEIRO, 1995, 

p. 57) 

 

Ilustração 109 – Casa das Artes; Sala de Exposições (SANTOS, 

2011, p. 27) 
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Álvaro Siza hace notar esta diversidad de materiales: “No sé de nadie que quiera y 

pueda utilizar, en un área tan limitada, una gama tan vasta de materiales, colores, 

texturas; que multiplique las juntas como momentos de transformación del diseño”.  

La capacidad que Souto de Moura tiene para reunir materiales vários sin que pierdan 

individualidad, otorga a su arquitectura una dimensión analítica: la construcción nunca 

és confusa, las mezclas quedan excluídas, la función de cada elemento es 

diferenciable e inteligible, en consecuencia, nunca se insiste en el tratamiento de las 

articulaciones, de las juntas entre elementos.
74

 (LUCAN, 1998, p.06)  

 

Nos primeiros 15 anos de trabalho de Eduardo Souto de Moura, elaborou diversos 

projectos de pequena escala como habitações unifamiliares. As duas casas em 

Nevogilde, no Porto entre 1982 e 1983, foram das primeiras a serem construídas e 

projectadas. A primeira mais pequenas, situada num terreno rectangular, em que os 

planos continuam a ser importantes na sua arquitectura. A segunda com um programa 

maior e mais complexo. A casa surge na continuidade natural com os muros já 

existentes.  Outro dos exemplos do uso dos muros como elementos organizadores do 

projecto é o Anexo da Rua da Vilarinha no Porto. Trata-se da construção de uma 

piscina, campo de ténis, squash, ginásio e um pequeno apartamento. A organização 

exterior de novos caminhos e a disposição de novos muros, que por sua vez dão 

origem às construções, são os elementos chaves deste projecto.  

A casa de Alcanena, localizada em Zibeira, Torres Novas, projectada e construída 

entre 1987 e 1992. Situada numa pequena elevação com campos de vinhas à sua 

volta, é composta por 3 secções em torno de um pátio central, inspirado nas casas 

agrícolas do Sul75, unidas por uma galeria interior em ‘U’. Os planos que formam os 

três volumes destinam-se em harmonizar a casa com a paisagem, impedido que ela 

se imponha no terreno. [Ilustração 110 e 111] 

O corpo correspondente aos quartos abre-se num plano envidraçado sobre o campo. 

Entre as paredes que definem os diferentes volumes, no exterior, estão os espaços 

abertos. Entre os quartos e a sala de estar, uma piscina, entre a sala de estar e a 

cozinha um pátio.  

                                                             
74

 Tradução Nossa: “Álvaro Siza faz motar esta diversidade de materiais: “Não conheço ninguém que 
queira e possa utilizar, numa área tão limitada, uma gama tão vasta de materiais, cores, texturas, que se 
multiplicam em conjunto como momentos de transformação do projecto.”  
A capacidade de Souto Moura tem para reunir diversos materiais sem perderem a individualidade, dão à 
sua arquitectura uma dimensão analítica: a construção nunca é confusa, as misturas são excluídas, a 
função de cada elemento é distinguível e inteligível, por isso, nunca se insiste no tratamento das 
articulações entre os elementos.” 
75

 Casas em que organizam em torno de um pátio central as dependências dos donos, dos empregados e 
das máquinas e alfaias agrícolas. O modelo remete para a villa romana organizada em pátio.  
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Na fachada principal foi usada pedra, para os quartos escolheu-se tijolo, e no resto da 

construção reboco branco. Os diferentes materiais assinalam assim os diferentes 

planos e volumes, contribuindo para a sua caracterização. (SILVA, 2011, p. 31) 

 

Ilustração 110 – Casa 2 de Nevoglide; Fachada (WANG, 1990, p. 48) 

 

Ilustração 111 – Casa de Alcanena; Fachada (WANG, 
1990, p. 63) 

A Pousada de Santa Maria do Bouro, em Amares, veio quebrar o ciclo de projectos de 

habitação unifamiliar. Projectado e construído entre 1989 e 1997, tratava-se da 

reconversão de um convento que se encontrava em ruína para uma pousada, sendo a 

sua primeira obra de restauração. A adaptação da ruina com o novo programa era o 

desafio deste projecto. [Ilustração 112] “Para Eduardo Souto Moura uma ruína pode 

ser funcional e operativa, fornecendo material para a construção, ou, pelo contrário, 

contemplativa, fornecendo referências semânticas para o desenho” (SANTOS, 2011, 

p.34) 

Esta obra se distingue por la decisión de excluir cualquier postura de oposición a la 

arquitectura del monasterio y a todo expressionismo que vaya relacionado com las 

medidas de consolidación de la obra existente. Pero, simultáneamente, la reconversión 

del monasterio no persigue recobrar un estado originário
76

 (LUCAN, 1998, p.10) 

A sua intervenção torna-se presente na obra, mas a sua preocupação em preservar a 

história, a identidade do edifício e do lugar é o seu ponto de partida. As pedras do 

antigo edifício serviram para construir parte do novo edifício. As suas aberturas e 

umbrais e molduras foram todos refeitos, assim como os percursos de água existentes 

no jardim. [Ilustração 113] O antigo e o novo estabelecem um diálogo que valoriza 

ambos e estabelece entre eles uma continuidade vital. O telhado convencional que 

antes existiu antes passar a dar origem a uma cobertura plana com vegetação, o que 
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 Tradução Nossa: “Este trabalho distingue-se pela decisão de excluir qualquer posição de oposição à 
arquitectura do Convento e a todo o expressionismo que está relacionado com as medidas de 
consolidação do trabalho já existente. Mas, ao mesmo tempo, a reconversão do Convento não persegue 
o retorno ao estado original” 
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leva com que a natureza se apodere novamente do edifício lembrando a ruína, quem 

em tempos foi.  

 

Ilustração 112 - Pousada de Santa Maria do Bouro, pátio 

(SANTOS, 2011, p.35) 

 

Ilustração 113 – Pousada de Santa Maria do Bouro, fachada 

lateral (SANTOS, 2011, p.39) 

A Casa em Baião foi projectada em 1990 logo após a Pousada e o Departamento de 

Geociências da Universidade de Aveiro. É um dos projectos mais ilustrativos das 

influências do modernismo de Mies Van der Rohe, mas a presença da ruína cria um 

embate com a arquitectura vernacular. O organicismo também está bastante presente 

nesta casa, através da escolha dos materiais e da sua integração no lugar.  

O projecto da Casa de Baião surge como resposta ao programa para uma casa de fim-

de-semana para uma família, em que a base do projecto era uma ruína existente no 

local. Esta ruína tinha uma presença simbólica muito forte no lugar, decidindo assim 

preserva-la e projectar a casa ao lado da mesma, seguindo o mesmo alinhamento de 

organização programática mas apenas com um piso. [Ilustração 114] 

Recuperar uma ruína para casa de fim de semana com dimensões mínimas, foi o 

pedido do cliente. Consolidar a ruína como jardim fechado e fazer a casa ao lado foi a 

base do projecto. A construção iniciou-se como desmontagem do muro de suporte e a 

escavação da terra – a casa em negativo. (…) Uma “casa portuguesa” integrada na 

paisagem, quer dizer, integrada na paisagem e com um orçamento limitado foram 

alguns dados do programa. (TRIGUEIROS, 1994, p.144) 

A fachada do novo edifício projectado é um extenso plano de vidro em que a 

caixilharia em alumínio contrasta com os blocos de granito dos muros. A sua laje é 

disfarçada pela cobertura ajardinada que dá continuidade à topografia do terreno, 

parecendo tudo um só. O seu interior desenvolve-se numa planta livre em que apenas 

com alguns planos faz as divisões necessárias. A luz natural é dada às divisões sem 

ligação ao exterior através de pequenas clarabóias. [Ilustração 115] 
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Ilustração 114 – Casa Baião, Fachada (TRIGUEIROS, 1994, p.142) 

 

Ilustração 115 – Casa Baião, Cobertura (TRIGUEIROS, 
1994, p.145) 

Após esses projectos de escala doméstica, Souto Moura foi convidado para elaborar 

projectos de programas e escalas distintas, como foi o caso do edifício de habitação 

colectiva da Rua do Teatro e do empreendimento Burgos, ambos no Porto.  

O empreendimento Burgos, projectado em 1991 e com uma segunda fase projectada 

mais tarde em 2003. Tornou-se um projecto inicialmente complicado para Souto de 

Moura, pois seria um projecto inédito na sua carreira, um edifício de vinte andares, até 

demonstrando alguma relutância inicial ao projecto.  

É um projecto que resolve parte da cidade e queria uma nova articulação com a 

envolvente, que acabou por se tornar um marco na cidade. Uma ampla praça leva ao 

conjunto que é composto por dois volumes, um vertical com vinte andares, onde se 

situam os escritórios e um horizontal com três andares, onde se situa uma galeria 

comercial. O volume horizontal faz a transição entre a envolvente e a torre, que se 

encontra mais recuada em relação à avenida. [Ilustração 116] 

Por ser um edifício de escritórios com vinte andares, sofre de algumas restrições que 

condicionam a arquitectura. Souto de Moura contornou esse aspecto organizando o 

edifício num eixo central, libertando as plantas dos vários pisos de apoios estruturais, 

acabando por pensar na arquitectura enquanto involucro. O arquitecto também joga 

com a pele do edifício, em que a sua inspiração em Mies Van der Rohe está bastante 

presente neste jogo de materiais. A fachada norte e sul apresentam grandes 

superfícies de vidro e perfis metálicos que garantem maior transparência, enquanto as 

outras duas fachadas são protegidas por placas de granito dispostas horizontalmente. 

[Ilustração 117] 
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Ilustração 116 – Torre Burgo (GUERRA, 2007) 

 

Ilustração 117 – Torre Burgo, detalhe da fachada (GUERRA, 
2007) 

 

Após a experimentação feita no projecto da torre de Burgo, Souto de Moura passa a 

sua experimentação para a escala doméstica. Acaba por deixar o estilo imposto nas 

casas de baião e de moledo, de um jogo de planos de pedra e vidro, para uma 

fragmentação de um prisma base. Este método vai obriga-lo a abrir janelas, que Souto 

Moura sempre evitou.  

A casa na Serra da Arrábida, projectada e construída entre 1994 e 2002 em Azeitão, é 

um desses casos de nova linguagem na habitação doméstica. A casa teve diversos 

contratempos, desde a difícil aprovação do projecto, até à complicada relação do 

arquitecto com o proprietário. Acabando por simplificar as suas soluções de projecto. 

Souto Moura tende a descrever este projecto citando sempre o texto do escritor Edgar 

Morin, que explica a situação pela qual passou ao projectar esta casa.  

Frente al incremento de la complejidad, necesitamos más que nunca un pensamiento 

simplificador, pero que no sea mutilador. Cuando la realidad se resista a la 

simplificación, tenemos que volver a la complejidad. La complejidad es la irrupción del 

desorden de lo aleatorio y de la incertidumbre en la realidad… Hoy todos sabemos que 

el futuro es imprevisible, dada la perpetua intervención de la novedad y de lo 

imprevisto. Por eso la complejidad extrema tiende a parecerse a una crisis 

permanente.
77

 (CASTRO, 2005, p.118) 

 

                                                             
77

 Tradução Nossa: “Confrontando com o aumento da complexidade, precisamos mais do que nunca um 
pensamento simplificador, mas não incapacitante. Quando a realidade resistir à simplificação, devemos  
retomar à complexidade. A complexidade é o surgimento da desordem, do aleatório e da incerteza da 
realidade. Hoje todos nós sabemos que o futuro é imprevisível, dada a perpetua intervenção da novidade 
e do imprevisto. Por isso a complexidade extrema tende a assemelhar-se a uma crise permanente.  
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 Esta casa vai-se adaptando à topografia existente, de maneira que no lado Norte a 

casa encontramos quase subterrada. [Ilustração 118] O arquitecto abre um pátio, no 

volume mais enterrado, originando mais iluminação e ventilação nos espaços 

interiores. [Ilustração 119] A própria posição e desconstrução dos volumes ajudam ao 

enquadramento visual da paisagem e à adaptação da casa no terreno. Isto é o que 

distingue esta casa, a forma como posiciona os volumes para certos enquadramentos 

visuais e adaptação ao terreno.  

 

Ilustração 118 – Casa na Serra da Arrábida, Vista lateral 
(SILVA, 2011, p.15) 

 

Ilustração 119– Casa na Serra da Arrábida, vista da entrada do 
pátio (SILVA, 2011, p.15) 

 

A Casa 2 no Bom Jesus em Braga, projectada e construída entre 1996 e 2007 foi outro 

dos seus projectos a demonstrar a mudança na sua linguagem, apesar de manter 

sempre a mesma horizontalidade e vários planos abertos em vidro. O seu programa 

com mais de 600 metros quadrados fez com que fosse subdividida em volumes. A sua 

relação com a paisagem e a plasticidade do material é muito explorada através do 

jogo de disposição da cofragem do betão, criando um padrão horizontal nos volumes 

da casa, contrastando com o padrão vertical dos seus muros. [Ilustração 120] 

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira no Porto, projectada e construída entre 1998 e 

2003, foi pensada no contexto da Porto 2001, capital Europeia da Cultura e projectada 

para albergar o espólio do cineasta. Nesta casa a geometria com ângulos inesperados 

vem imprimir uma evolução na nova linguagem das casas de Souto de Moura. Uma 

das características deste projecto são as duas grandes janelas que enquadram 

perspectivas parciais do exterior, o mar à direita e o rio à esquerda. Apesar de ter sido 

uma obra importante, até aos dias de hoje esta nunca chegou a abrir ao público. 

[Ilustração 121] 
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Ilustração 120 – Casa 2 no Bom Jesus (SILVA, 2011, p.17) 

  

Ilustração 121 – Casa Cinema Manoel de Oliveira 
(SILVA, 2011, p.65) 

A sua colaboração com Álvaro Siza Vieira foi sempre constante. A sua amizade e o 

seu respeito um pelo outro levaram a diversos projectos em conjunto como o pavilhão 

de Portugal para a Expo’98, já referido no capítulo 3.2., para o pavilhão de Portugal 

em Hannover em 2000, em 2005 o pavilhão de Verão da Serpentine Gallery78, os 

projectos de elaboração do metro na cidade do porto e de Nápoles e a reestruturação 

da Avenida dos Aliados.  

O Metro do Porto, projectado e construído entre 1997 e 2005, acabou por ser um 

projecto que inicialmente parecia estar comprometido, pela irregularidade na 

topografia da cidade, especialmente no centro histórico. Acabou por ser ultrapassado 

mas também permitiu que no processo a própria cidade fosse redesenhada, as suas 

ruas, jardins, mobiliário urbano e iluminação. Este projecto acabou por vir a renovar a 

própria cidade do Porto. [Ilustração 123] 

O metro adaptou traçado de superfície urbano, suburbano e traçado subterrâneo, 

solução adaptada sempre que o terreno ou as preexistências a isso obrigassem. As 

estações da Trindade e da Casa da Música, mais relevantes não só no ponto de vista 

funcional como simbólico, assume uma visibilidade distinta das restantes. [Ilustração 

122] 

O projecto para o Metro do Porto, por fazer cidade e ser vivido no quotidiano, é para o 

arquitecto um dos seus melhores. As mãos que diariamente se apoiam nas guardas 

que ele desenhou cumprem num simples gesto o papel da boa arquitectura. (SILVA, 

2011, p.61) 

                                                             
78

 Desde 2000 a Serpentine Gallery, famosa galeria em Londres, convida todos os anos um arquitecto 
reconhecido internacionalmente para a elaboração de um pavilhão de verão temporário, que virá a ser 
construído para usufruto do público no verão desse ano. Por ser um pavilhão efémero só funciona a partir 
de Junho até por volta de Outubro que será destruído.  
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Ilustração 122 – Estação do metro da Casa da Música (SILVA, 
2011, p. 58) 

 

Ilustração 123 -– Estação de Metro da Trindade, vista aérea 
(SILVA, 2011, p.60) 

O Estádio Municipal de Braga foi pensado como parte de um complexo desportivo a 

pretexto do Euro 200479. Inicialmente a implantação do estádio estava previsto junto a 

um curso de água, mas Souto de Moura quando esteve no lugar questionou-se da 

implantação e levantou-o para uma cota mais alta, junto de uma pedreira abandonada 

na encosta Norte do monte. [Ilustração 125] 

Era una montanã com una cantera. Yo sentía que la piedra, no estaba en estado 

natural, porque había sido cortada: su forma, por tanto, no venía determinada por la 

fuerzas naturales sino por el trabajo do hombre. Y lo que hicimos fue seguir com esse 

trabaljo, con la formación no natural de la piedra. Después se incorpora el hormigón, 

que es un material tan natural como la piedra: de modo que primeiro ‘quitamos’ piedra y 

luego ‘hicimos’ piedra de otra forma. Ahora es difícil distinguir donde empieza una y 

donde acaba la otra. El uno vive del otro: la piedra soporta el hormigón y el hormigón 

también soportal a piedra, porque no es homogénea y hay oquedades. Es un 

conjunto.
80

 (CASTRO, 2005, p.11) 

Com a nova localização fez explodir parte da pedreira para que o estádio se 

adaptasse ao lugar. A precisão com que a pedreira foi cortada de forma a receber o 

edifício, levou a que se trabalhasse em negativo. Questionou ainda os modelos 

clássicos de estádios de futebol e construiu apenas duas bancadas, e com um gesto 

bastante claro omitindo as bancadas atrás das balizas. A sua cobertura era para ser 

uma pala contínua, como acontece no Pavilhão de Portugal, mas acabou por ser 

dividida em duas. [Ilustração 124] 
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 Campeonato Europeu de Futebol realizado em Portugal no ano de 2004.  
80

 Tradução Nossa: Era uma montanha com uma pedreira. Eu senti que a pedra não estava no seu 
estado natural, porque já tinha sido cortada: a sua forma, portanto, não tinha sido determinada pelas 
forças da natureza mas sim pelo trabalho do homem. O que fizemos foi seguir esse trabalho com a 
formação natural da pedra. Depois se incorporou o cimento, que é um material tão natural como a pedra: 
de modo que primeiro ‘remove-se’ a pedra e, em seguida, ‘fizemos’ pedra de outra forma. Agora é difícil 
distinguir onde começa um e onde acaba o outro. Um vive dentro do outro: a pedra suporta o cimento e o 
cimento também suporta a pedra, porque não é homogénea e tem depressões. É um conjunto.  
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Dada a escala, é provavelmente um dos projectos de Souto de Moura onde o diálogo e 

o compromisso com o lugar, a sua manipulação enquanto agente do projecto, 

produziram consequências mais impressivas.  

Todo o projecto é um espantoso exercício de cálculos e ensaios que envolveu uma 

extensa equipa de especialistas, nacional e estrangeiros. (SILVA, 2011, p.69) 

 

Ilustração 124 – Estádio Municipal de Braga (SILVA, 2011, p. 70) 

      

Ilustração 125 – Estádio Municipal de Braga, 
bancada (SILVA, 2011, p. 98) 

Uma das suas obras com mais complexidade de formas e linguagem é a Casa das 

Histórias em Cascais. Projectada e construída entre 2005 e 2009 é sem dúvida um 

dos grandes projectos do arquitecto. Serve para albergar o museu para a pintora 

Paula Rego, que escolheu o arquitecto que viria a projectar o seu museu e o terreno 

foi escolha do arquitecto. Situada na Avenida da República em Cascais no lote do 

Museu do Mar Rei D. Carlos. [Ilustração 126] 

Tive a sorte de poder escolher o terreno, o que aumentou a minha responsabilidade 

depois da pintora Paula Rego me ter escolhido como projectista. O terreno era um 

bosque murado com um vazio no meio, uns antigos courts de ténis de um clube, que 

tinham desaparecido com a Revolução dos Cravos. Com o levantamento das árvores, 

e sobretudo das copas, desenvolvi um conjunto de volumes com alturas diferentes, 

para responder à pluralidade do programa. A disposição das caixas funciona como um 

positivo mineral, do negativo que sobra do perímetro das copas. (SOUTO, 2010, p.44) 

Este projecto é uma conjugação de volumes que albergam todo o programa e os que 

mais se destacam são as das duas pirâmides, correspondentes à loja e à cafetaria. 

[Ilustração 128] A memória deste projecto invoca as chaminés da cozinha do 

Mosteiro de Alcobaça e do Palácio da Vila de Sintra. A arquitectura doméstica de Raul 

Lino é também uma das grandes memórias presentes neste projecto. A cofragem do 

betão colorido marca com ritmos distintos os diferentes volumes e dá uma dinâmica 

muito própria ao edifício. A cor vermelha do pigmento do betão faz um contraste com o 

verde das árvores envolventes. [Ilustração 127] Em todas as salas de exposição 

encontramos uma abertura que nos faz relembrar a paisagem evolvente e a realidade 
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da vida em contraste com a irrealidade da arte. “É que nunca é demais contrapor a 

realidade abstracta e totalmente artificial da arte contemporânea, com a realidade 

quotidiana e dura que nos rodeia.” (SOUTO, 2010, p.44)  

Para que o edifício não fosse um somatório neutro de caixas, estabeleci uma 

hierarquia, introduzindo duas grandes pirâmides (Lanternins) no eixo da entrada, que 

são a livraria e o café, onde não nos foi indiferente a cozinha de Alcobaça e algumas 

casas do Arqº Raul Lino, e algumas gravuras do Boullé. (MOURA, 2010, p.44) 

 

 

Ilustração 126 – Casa das 
Histórias, entrada (Ilustração 
Nossa, 2009) 

 

Ilustração 127 – Casa das 
Histórias, volumes da cafetaria e 
loja (Ilustração Nossa, 2009) 

 

Ilustração 128 – Casa das Histórias, detalhe das chaminés 
(Ilustração Nossa, 2009) 

 

A arquitectura de Eduardo Souto de Moura, como podemos observar, recorre muito 

das suas inpirações modernistas e racionalistas das formas simplistas de Mies van der 

Rohe, mas também das texturas dos materiais e da adaptação ao lugar dos 

Organicistas como Frank Lloyd Wright, da arquitectura popular portuguesa  e de 

arquitectos como o Raul Lino. A história e a importância que Souto de Moura dá ao 

lugar e às suas obras são restos de uma arquitectura muito Portuguesa mas com um 

lado modernista.  
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4. CASOS DE ESTUDO  

4.1. CONVENTO DA NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA 

A Serra da Arrábida é um dos patrimónios naturais portugueses mais valiosos. 

Composta pela sua vegetação mediterrânea densa mas não muito alta, a sua 

exposição a Sul, ao mar e a sua luz vibrante, torna a Serra num lugar mágico e 

misterioso. Faz com que desde sempre existisse um fascínio e uma enorme ligação 

espiritual à Serra. “Devido ao carácter «numinoso» e também pelo seu caracter 

luminoso, desde cedo se apoderou da Arrábida uma aura de montanha sagrada.” 

(PEREIRA, 2006, p. 21)  

 

Ilustração 129 – Convento da Arrábida, enquadramento na Serra da Arrábida (Ilustração Nossa, 2013) 

Numa das encostas viradas a Sul da Serra da Arrábida encontra-se o Convento Velho 

da Serra da Arrábida. A criação de um convento naquele espaço resultou da 

confluência de vários fenómenos. Tal como aconteceu em muito locais, foi um evento 

luminoso81 que deu origem à lenda da fundação do lugar de culto que terá precedido o 

actual convento velho.  

É quase certo, portanto, que desde o século XIII a Serra fosse utilizada, naquele ponto, 

e em continuidade com os oratórios islâmicos, como um lugar de estabelecimento de 

monges ermitas de regras “pobres”. É aqui que se encontra a origem do Convento da 

Arrábida. (PEREIRA, 2006, p. 50) 

                                                             
81

 Evento luminosos – Segundo a lenda, uma embarcação foi atingida por uma violenta tempestade e 
acabou por ficar à deriva. Os marinheiros recorreram a uma imagem da santa padroeira e começaram a 
orar, pedindo salvação. Nessa altura a tempestade dissipou-se e todos viram uma forte luz no cimo da 
Serra e a imagem da santa tinha desaparecido da embarcação. No dia seguinte decidiram ir ao local da 
aparição da luz e encontraram a imagem que tinha desaparecido do barco. O mercador decidiu assim 
fundar no local uma ermida dedicada à Nossa Senhora. 
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O Convento Velho ficou conhecido como a componente rupestre do Convento da 

Arrábida. Todo murado à sua volta, com caminhos estreitos por densa vegetação no 

seu interior. É composto por uma Ermita da Memória e umas celas e tinha-se tornado 

um dos lugares mais procurados por monges ermitas de raízes pobres, que 

pretendiam o isolamento e apenas o contacto com a Natureza.  

O Convento Velho destinava-se a ermitério e o ambiente que aqui se surpreende 

parece, de facto, apto a este exercício do corpo e do espirito, tal é o protagonismo da 

Natureza, mas também a sua incontornável «mesmidade». O ensimesmamento, o 

isolamento, o silêncio podem ser convocados, dirigindo-nos para a contemplação, o 

que ecoaria no espírito dos frades que aqui se radicaram. O som abafado dos passos 

de quem visita esta parte da serra, concentra e fechada sobre si própria por debaixo 

das copas das árvores e arbustos, contribui para a construção de um «espirito de 

lugar», que parece ter sido aqui fomentado mais do que em qualquer lado. (PEREIRA, 

2006, p. 77) 

Também existem um conjunto de sete guaritas, que morfologicamente estão situadas 

numa linha de festo, acompanhando desde o topo da serra em direcção ao mar. O seu 

acesso é feito através de caminhos, com vegetação muito densa, vindos do Convento 

Velho. O impacto paisagístico das guaritas é totalmente o oposto à de ambos os 

conventos. Este conjunto pretende marcar a sua presença na paisagem, em vez de se 

infiltrar nela. [Ilustração 130 e 131] 

Descendo os caminhos estreitos por entre a vegetação frondosa e perfumada 

surpreende-nos, de quando em vez, o recorte da serra mais abaixo e o fundo do azul, 

que resulta do espelhamento da luz do céu e do mar. Percebe-se então que pela 

encosta abaixo se erguem, a espaços regulares, mais isoladas, pequenas construções, 

todas elas de planta centrada mas variando na sua formação, bem como nos alçados. 

Trata-se das chamadas capelas imperfeitas. (PEREIRA, 2006, p. 84) 

 

Ilustração 130 – Guaritas, vista a partir do Convento da Arrábida 
(Ilustração Nossa, 2013) 

               

Ilustração 131 – Vista geral da ermita do Senhor dos Aflitos no 
Convento Velho (PEREIRA, 2006, p. 88) 
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O Novo Convento da Nossa Senhora da Arrábida é um dos mais importantes 

conventos franciscanos do País. Situado um pouco mais em baixo da encosta onde se 

situa do Convento Velho, no lado Sul da Serra da Arrábida. [Ilustração 129] Foi 

mandado construir em 1542 e na sua refundação encontramos três protagonistas, Frei 

Martinho de Santa Maria82, o seu verdadeiro impulsionador, D. João de Lencastre, 1º 

Duque de Aveiro83 e S. Pedro de Alcântara84, que por lá se haveria de tornar homem 

santo, ao ponto de vir a ser canonizado.  

Como já referi anteriormente os princípios franciscano estavam profundamente ligados 

à Natureza e à desagregação de tudo o que distraísse do seu rumo. Quanto mais o 

isolamento para as suas rezas mais no encontro do divino os frades se sentiam. Este 

espirito reformista, que esteve na origem do Convento no lugar que ocupa.  

Era na altura um ermo, retirado do mundo, marcado por um culto ancestral, com uma 

ermidinha cristã, pobre e esquecida, próxima também da Natureza que aqui parecia 

também radicalizar-se, fosse por causa das brechas densas, do verde possante, do Sol 

candente – e da chuva e do vento -, fosse por causa da proximidade do Oceano. 

(PEREIRA, 2006, p. 57) 

O convento foi edificado de maneira a que a sua construção não fosse invasiva na 

paisagem. A forma como ele se integra na paisagem, respeitando o lugar e Natureza e 

acompanhando a topografia não danificando o lugar mas sim integrando-se, tal como 

acontece em muitas aldeias que vimos anteriormente. A maneira fascinante como 

conseguiram adaptar o programa de um convento a um lugar sinuoso e adaptando-se 

à topografia, é feito de forma sublime utilizando muitas das vezes a própria natureza 

na construção. O aparecimento do convento na paisagem, não notamos a sua 

verdadeira função na arquitectura, todas as suas construções são homogéneas não 

havendo uma mais importante que a outra. [Ilustração 132 e 133] 

                                                             
82

 Frei Martinho de Santa Maria (? – 1546) era filho da alta nobreza espanhola. Filho de 3º Conde de San 
Esteban del Puerto e D. Maria Carrillo Córdova e Velasco. Integrou muito cedo o Convento franciscano de 
Vila de Veas de Segura, em Múrcia. 
83

 D. João de Lencastre (1501 – 1571) titular do Ducado de Aveiro por mercê régia, consagrava uma 
extensa linhagem da nobreza portuguesa e uma das mais ricas e poderosas famílias do reino. Foi 
decisivo para as pretensões de Frei Martinho de Santa Maria para a construção do Convento. Os seus 
motivos seriam, porventura, uma certa vontade de retiro e também uma conjuntura que levou a nobreza a 
financiar projectos de caracter espiritual de contornos renovadores.  
84

 S. Pedro de Alcântara (1499 – 1562) Filho de Alonso Garabito e de Maria Vilela de Sanábria, em 
Alcântara, estremadura Espanhola. Passou pela faculdade de Salamanca onde estudou Filosofia e 
Direito. Optou pela vida religiosa e é já numa congregação em Majarretes que continua os estudos em 
Teologia.  
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Nota-se, assim, que o Convento Novo ganhou a sua configuração actual – a de um 

conjunto homogéneo de construções unidas entre si de forma orgânica, como se de 

uma aldeia se tratasse. (PEREIRA, 2006, p. 74) 

 

Ilustração 132 – Convento da Arrábida, Igreja vista do Pomar. (Ilustração 

Nossa, 2013) 

                

Ilustração 133 – Convento da Arrábida, Conjunto visto 

do Pomar. (Ilustração Nossa, 2013) 

Todo o Convento acaba por se tornar uma espécie de labirinto, ao percorrermos os 

seus caminhos, que tanto são construídos pelo homem ou pela própria natureza. Logo 

na entrada deparamo-nos com uma escolha, em que nos dada a possibilidade de duas 

entradas que vão dar ao mesmo lado. Encontramos inicialmente um pequeno pátio 

que nos leva a uma pequeno edifício que é conhecida como a Lapa de Santa Maria 

Madalena. [Ilustração 134 e 135] 

Sucessivos pátios e uma porta que por si, um a um, marcariam neste convento, como 

outros tantos ritos de passagem ou metamorfose (…) o convento é construído sob o 

esquema do labirinto, para uma iniciação ou santidade: ambos caminhos visando a um 

mesmo fim. Contínuo e descontínuo, cortado por passagem abruptas, ele se irá 

suavemente abrindo e recusando a penetração de nossos passos (COSTA, 1986, p. 

256) 

 

Ilustração 134 – Convento da Arrábida, entrada (Ilustração 
Nossa, 2013) 

    

Ilustração 135 – Convento da Arrábida, pátio após a entrada. 
(Ilustração Nossa, 2013) 
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Após esse primeiro pátio, deparamo-nos novamente com dois acessos que convergem 

a um arco que nos dá acesso ao átrio exterior da igreja. Este átrio encerra-nos do 

mundo. Retira-nos todo o contacto com o exterior para lá da igreja. Este pátio murado 

em toda a sua volta fecha-nos de todos os sentidos que nos distraíam, ajuda-nos a 

uma clausura e a concentração no que realmente interessa, a igreja. [Ilustração 136] 

Esta com uma fachada de uma arquitectura simples, mais de uma igreja de romaria do 

que propriamente de igreja conventual. Pode-se afirmar que a igreja é um monumento 

ao fundador. O único elemento desfasado do centro da fachada é a própria entrada e 

foi ensaiada no lado oposto um arco abatido. O elemento que mais se destaca nesta 

fachada é a estátua em mármore, parcialmente embebida na fachada e colocada no 

eixo, representando Frei Martinho de Santa Maria, fundador do convento. [Ilustração 

137] 

Trata-se de uma originalíssima imagem de um frade arrábido (…) o fundador do 

convento da Arrábida, Fr. Martinho de Santa Maria, em tamanho natural, com os 

braços abertos. A cabeça encontra-se coberta pelo capuz característica dos arrábidos 

(…) Na face, com barbas fartas, os olhos encontram-se tapados por uma venda. Na 

boca encontra-se um cadeado. Na mão direita segura uma vela, quanto que a 

esquerda segura os chamados «castigos» (…) Cinge-o um cordão franciscano em 

esparto (…) No peito, em relevo, encontra-se representado um cadeado com 

fechadura, e imediatamente por baixo um coração. Os pés descalços (…) assentam 

numa mísula trabalhada representação de uma serpente, que por sua vez pousa num 

grande globo, este também parcialmente embebido na parede. (PEREIRA, 2006, p. 

103) 

 

Ilustração 136 – Convento da Arrábida, átrio e fachada da Igreja  

(Ilustração Nossa, 2013) 

 

Ilustração 137 – Convento da Arrábida, estátua de Frei Martinho 

de Santa Maria (Ilustração Nossa, 2013) 

Esta estátua é bastante importante no convento pois é a representação de tudo o que 

se pretendia e de todas as suas crenças enquanto frades arrábidos. Através dela 

consegue-se perceber o porquê deste tipo de arquitectura singela e simples, e ao 
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desvendarmos os significados da estátua vamos descobrindo as suas razões e 

crenças. “Aqui se contém toda a ideologia – ou melhor, o programa – da regra 

Arrábida, com a alusão ao «deserto», à «solidão», mas também às «delícias» que se 

extraem da palavra de Deus, transformado esse deserto num «paraíso».” (PEREIRA, 

2006, p. 105) 

O grande globo presente na estátua representa a terra, a rocha, o mundo como 

criação de Deus e também a própria Serra da Arrábida. A serpente por cima do globo 

que é pisada pelo frade representa todos os males que atacam o mundo. A mão direita 

com a tocha acesa significa as boas obras de Deus, enquanto na mão esquerda 

encontramos as armas para combater nas suas conquistas. Os olhos vendados 

significam que não nos podemos guiar só pelo sentido da visão pois pode ser 

traiçoeira e acabar por nos enganar. E sentimento de isolamento e clausura também 

está aqui presente na venda nos olhos. O cadeado na boca mostra o contínuo silêncio 

que se vive. No peito a fechadura significa a forma com que eles sempre se fecharam 

para os gostos do Mundo e que só o seu Deus o conseguiria abrir para as suas 

inspirações divinas. É este fechamento de sentidos e clausura na vida conventual são 

as principais características desta estátua.   

No interior da igreja, de nave única e capela-mor, tem uma atmosfera singela e não 

tem quaisquer marcas de apuro técnico ou artístico, apenas mobiliário e na zona do 

altar-mor se encontra uma pintura e diversas figuras religiosas.  

À medida que se vai avançado para o convento deparamo-nos com um corredor, o 

chamado corredor da portaria, que servia de acesso aos frades. Este desenrola-se 

paralelamente à igreja e dá acesso ao terreiro de S. Pedro de Alcântara. O acesso é 

feito através do alpendre da igreja, com uma porta robusta, revestida a cortiça. Neste 

corredor está presente a dualidade da arquitectura com a natureza. No início do 

corredor, um dos lados da parede, é a própria pedra natural da serra. O resto do 

corredor é revestido com pedras e as únicas peças decorativas são uns azulejos com 

a imagem de diferentes santos. [Ilustração 138] 

A impressão cavernosa, a diferença entre a iluminação branda e fraca do exterior e a 

opacidade do túnel acentuam a magia da solidão conventual, que é aqui um aspecto de 

iconografia da arquitectura e um recurso retórico. (PEREIRA, 2006, p. 122) 
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Ilustração 138 – Convento da Arrábida, corredor da portaria 
(Ilustração Nossa, 2013) 

 

Ilustração 139 – Convento da Arrábida, final do corredor da 
portaria, entrada no terreiro de S. Pedro de Alcântara (Ilustração 
Nossa, 2013) 

 

Passado este corredor deparamo-nos com o Terreiro de S. Pedro de Alcântara. Aberto 

para Sul, este jardim – terraço, domina a vista para o Oceano e toda a parte Nascente 

da Serra. Aqui a força da paisagem é contagiante e hipnotizante. [Ilustração 139 e 

140] Toda a nossa atenção é atraída para a paisagem e a própria natureza do jardim e 

do resto da Serra. Ao fundo deste Terreiro encontramos uma Capela, da Senhora da 

Piedade. Esta com a sua fachada descentrada é uma das capelas mais importantes 

do Convento.  

Mais abaixo já fora do terreiro e num patamar inferior, encontramos a fonte da 

samaritana. Esta está precisamente situada em cima da linha de uma nascente que se 

situa precisamente debaixo do altar-mor da igreja. Esta fonte era bastante importante 

para os Frades Arrábidos, pois servia de lugar de contemplação, meditação e de 

relação com a natureza.  

No âmbito da cultura conventual é muito provável, ainda, que a água que brotava sob o 

altar da igreja na Fonte da Samaritana fosse colocada em paralelo alegórico com o 

milagre da fonte de água cristalina que S. Francisco fez brotar de uma rocha quando 

subia o Monte Alverne para satisfazer a sede dos seus companheiros de viagem. 

(PEREIRA, 2006, p. 133) 
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Ilustração 140 – Convento da Arrábida, 
vista do terreiro de S. Pedro de Alcântara 
(Ilustração Nossa, 2013) 

     

Ilustração 141 - Convento da Arrábida, 
vista do recanto da Fonte da Samaritana 
(Ilustração Nossa, 2013) 

     

Ilustração 142 – Convento da Arrábida, 
fonte da Samaritana (Ilustração Nossa, 
2013) 

Tanto a Capela como a Fonte aparecem representados de forma rústica como uma 

estratégia de representação da própria natureza. Tanto os jardins como a própria fonte 

convocam o génio do lugar, por se tratar de uma obra conjunta entre o Homem e a 

Natureza. “Cada jardim interpreta o lugar onde se implanta e cria, também, para si 

mesmo, um génio do lugar, transformando a Natureza, quer seja um «deserto» no 

altar de uma serra, como o da Arrábida” (PEREIRA, 2006, p. 134) [Ilustração 141 e 

142] 

Depois do jardim e do corredor deparamo-nos num patamar acima, um terraço que dá 

acesso ao refeitório e à cozinha. Era um local de cruzamento de monges, pois eram 

paragens obrigatórias nas suas rotinas. Neste terraço temos também contacto visual 

com o mar e com o jardim mais abaixo. Ambos os edifícios são singelos e apenas com 

os objectos e mobiliário necessário. [Ilustração 143] 

 

Ilustração 143 – Convento da Arrábida, terraço do refeitório 
(Ilustração Nossa, 2013) 

 

Ilustração 144 – Convento da Arrábida, vista do terreiro de S. 
João (Ilustração Nossa, 2013) 
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Ilustração 145 - Convento da Arrábida, 
corredor dos dormitórios (Ilustração 
Nossa, 2013) 

      

Ilustração 146 – Convento da Arrábida, 
pormenor do corredor dos dormitórios 
(Ilustração Nossa, 2013) 

     

Ilustração 147 - Convento da Arrábida, 
vista no corredor dos dormitórios 
(Ilustração Nossa, 2013) 

 

Passando entre estreitos caminhos, ora provocados pela própria pedra natural, como 

pelas paredes cegas da construção. Acabamos por encontrar outro terreiro, que neste 

caso conseguimos perceber bem a passagem entre as cotas e também o 

relacionamento dos blocos dos dormitórios com o da cozinha. [Ilustração 144, 145, 

146 e 147] Ao subirmos mais um pouco deparamo-nos com os dormitórios. Estes são 

muito pequenos, apenas com o tamanho necessário para uma cama e espaço para as 

suas rezas, em que cada uma tem uma pequena janela virada para o oceano, onde a 

relação com a paisagem é a única vista destes dormitórios. [Ilustração 148] 

 

 

Ilustração 148 - Convento da Arrábida, entrada de alguns 
dormitórios (Ilustração Nossa, 2013) 

 

Ilustração 149 - Convento da Arrábida, pormenor na subida para 
as capelas (Ilustração Nossa, 2013) 
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Ao subirmos pela encosta através de uma escadaria ingreme e misturada com a 

própria pedra natural, deparamo-nos com um terreiro que dá acesso à Capela do Alto. 

[Ilustração 149] Por entre a vegetação e em caminhos quase ocultos na paisagem, e 

novamente subindo pela encosta vamo-nos deparando com outras capelas que 

serviam para os monges se encontrarem mais isolados e rezarem mais perto da 

Natureza. [Ilustração 150 e 151] 

 

Ilustração 150 - Convento da Arrábida, Capela do Alto (Ilustração 
Nossa, 2013) 

 

Ilustração 151 - Convento da Arrábida, Acesso às capelas no alto 
(Ilustração Nossa, 2013) 

 

Todas as capelas da encosta, bem como os caminhos que para elas levam, 

encontram-se já no meio do bosque, por vezes escondidas entre a vegetação da Serra. 

Manchas mais claras de cal iluminam essas plataformas com pequenas igrejinhas, 

embora na aproximação sejam, a maior parte das vezes, surpreendidos pela sua 

presença, editando desta forma um efeito que se atribui, tantas vezes, à arquitectura e 

ao paisagismo barrocos. (PEREIRA, 2006, p. 158) 

 

A experiência ao percorrer todo o Convento é a de constante contacto com a 

Natureza, com o espiritual e especialmente de uma espacialidade que não se torna 

difícil de percorrer, mas sim, de uma descoberta, cada terreiro, cada corredor, cada 

divisão, há uma surpresa que se revela e nos surpreende.  

Aqui neste Convento não há qualquer invocação de ordens arquitectónicas clássicas. 

Todas as edificações são pragmáticas, apenas com alguns cunhais, vãos sem 

qualquer monumentalidade, janelas e portas em quantidade e telhados na maioria de 

duas águas simplesmente revestidos a telha. Os frades obrigaram a uma redução da 

arquitectura à sua mais pura essência, respeitando as maneiras populistas de 

construção e a escolha de uma via vernacular é bastante evidente.  
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O Convento da Arrábida, na sua simplicidade, permite, através deste processos 

expeditos, assegurar uma monumentalidade que não se sobrepõe à serra, antes 

comunga dela a atmosfera, como se se tratasse de um pequeno Tibete no Ocidente. 

(PEREIRA, 2006, p. 198) 

A capacidade de adaptação de um Convento a um local improvável, e a forma como 

se articula com a Natureza é a característica mais notável no Convento da Nossa 

Senhora da Arrábida. Consegue construir a paisagem com a sua arquitectura mas a 

própria paisagem torna-se a arquitectura. Esta dualidade é o que marca a sua grande 

harmonia e a sua beleza.  

É o Convento da Arrábida mais que um santuário da Virgem, nesta terra especialmente 

devotada da Mãe de Deus. Ele exige de nós que o venerem todos aqueles que amam a 

sua história. (…) Situado num dos mais belos recantos de Portugal, ele é, depois da 

Natureza que prodigamente o dotou, o seu mais digno motivo de atracção. 

(PERESTRELLO, 1952, p.10) 
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4.2. CASA DE CHÁ DA BOA NOVA DE SIZA VIEIRA 

A casa de Chá surgiu em 1956, fruto de um concurso em que o primeiro lugar foi 

atribuído ao atelier de Fernando Távora e pelo seu associado Francisco Figueiredo. 

Por diversas razões, nem um nem outro podiam participar no projecto no qual ficou 

entregue à sua equipa de colaboradores, no qual Álvaro Siza Vieira pertencia na 

altura. Viria a marcar um momento de maior maturidade, constituindo o primeiro 

projecto com mais impacto de Siza. Foi projectada e construída entre 1958 e 1963, um 

período em que a arquitectura portuguesa sofria uma transição.  

A situação da arquitectura portuguesa desenvolve-se, certamente, num contexto 

particular em relação ao quadro europeu, que, por razões muito próprias, que têm a ver 

com a força da tradição, com a cultura do espaço (…) demonstrando uma vez mais o 

poder de adaptação da nossa arquitectura, em que “os modelos importados depressa 

são recriados com uma originalidade e uma força tal, que a sua adopção dá à 

arquitectura portuguesa um lugar muito particular”. (TOSTÕES, 1997, p.50) 

É neste período de 1956 que se começa a receber as informações internacionais 

através da revista Arquitectura, em que abordam desde as tendências Europeias do 

Estilo Internacional, CIAM e Arquitectura Organicista, como também divulgam obras 

que anunciam a procura de valores da arquitectura portuguesa, como o caso da Casa 

de Ofir e da Igreja das Águas e abordam a questão do valor da arquitectura vernacular 

e a salvaguarda do património construído, como o caso do Santuário da Nossa 

Senhora do Cabo Espichel.  

O Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa vem, de certa forma, ajudar a essa 

mudança de mentalidade de quem projecta e muitos arquitectos, como o caso de 

Fernando Távora e Álvaro Siza Vieira vão procurar nas suas obras o ambiente da 

referência vernacular e a busca do enraizamento ao lugar. Apesar de ser quase 

contemporâneo, tem uma enorme influência em Siza Vieira para o projecto da casa de 

Chá.  

A Casa de Chá, nesta série, tem uma posição central e, do ponto de vista de linguagem 

é como que uma charneira: esclarece o sentido do espaço interior limpa quaisquer 

reminiscências revivalistas a liberdade de modelação de paredes e cobertura retoma 

em cheio materiais como a madeira (…) se poderá considerar a nossa obra 

radicalmente inovadora – inovadora de uma maneira de pensar a arquitectura (…) 

(PORTAS, 1965, p.97)  
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Não só a arquitectura vernacular serviu de inspiração para este projecto mas também 

a arquitectura organicista Nórdica de Alvar Aalto. A arquitectura vernacular veio ajudar 

a consolidar a sua interpretação da arquitectura orgânica. “Eu era assim impregnando, 

ao mesmo tempo, por uma multiplicidade de influências” (SIZA, 1998, p. 34) 

Este interesse pelo arquitecto finlandês sobrepunha-se à atenção pela arquitectura 

vernacular e pela difusa preocupação pela desmistificação de uma ideia superficial da 

arquitectura “nacional”. O inquérito à arquitectura regional portuguesa viria a aprofundar 

com precisão exactamente este último aspecto. (SIZA, 1998, p. 34) 

Se olharmos com atenção a arquitectura da Maison Carrée, em que os seus tectos de 

madeira ondulantes serviram de inspiração para a Casa de Chá. Não só a 

materialidade da arquitectura de Alvar Aalto inspiraram Siza, mas também o modo 

como se relaciona com a envolvente.  

O local escolhido para a implantação, sobre os rochedos da praia era relativamente 

isolado à época. A escolha foi a única interferência de Fernando Távora neste 

projecto. “Fernando Távora acompanhou-nos numa visita ao local e disse: “O edifício 

deve ficar aqui”. Escolheu aquele local dificílimo, mas, realmente fantástico (…)” 

(SIZA, 1998, p.31) O lugar tinha poucos sinais de presença humana, com excepção de 

uma estrada, um farol e da pequena capela de São Clemente. [Ilustração 152 e 153] 

 

Ilustração 152 - Casa de Chá; Vista Aérea de topo (MORGADO, 
2014) 

 

Ilustração 153 – Casa de Chá; Vista Aérea perspéctica 
(MORGADO, 2014) 

A paisagem e a topografia eram estimulantes e o cenário ideal para um edifício 

concebido para contemplar e compreender a natureza do lugar. Siza tirou assim 

partido destas características muito particulares e integrando-as no projecto. Este 

objecto arquitectónico torna-se assim um espaço de contemplação de todo o exterior, 

em que todos os espaços internos dialogam com a paisagem envolvente. [Ilustração 

154] 
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Ilustração 154 – Casa de Chá, Alçados laterais (GOMES, 1992, p. 14) 

À distância a Casa de Chá impões a sua expressividade volumétrica, sem entrar em 

confronto com a paisagem e relacionando-se com o lugar estando cuidadosamente 

integrada num afloramento rochoso que, em certos locais, quase parece invadir o 

espaço interior. “Ao longo do caminho de acesso, a casa surge e desaparece mas 

nunca se deixa ver e compreender totalmente.” (GOMES, 1992, p. 22) [Ilustração 155 

e 156] 

 

Ilustração 155 - Casa de Chá, Vista aérea da fachada 

(MORGADO, 2014) 

 

Ilustração 156 – Casa de Chá, implantação na paisagem 

(MORGADO, 2014) 

É através do acesso à casa, que se começa-se logo a perceber que, o percurso até à 

Casa de Chá já faz parte do projecto e da maneira como o arquitecto pretende que 

abordagem seja feita. Este articula-se através de uma série de plataformas a cotas 

diferentes, muros e pavimento branco, que permite a exploração de diferentes 

enquadramentos e percepção da obra e da natureza envolvente. Estas plataformas 

ancoradas nas rochas, num trabalho rigoroso de topografia, em que a Casa de Chá 
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surge e desaparece, mas nunca de deixa ver e compreender totalmente. A duração do 

percurso é assim entendida como factor determinante de apropriação do espaço e de 

interpretação do sítio.  

A casa surge tanto no próprio terreno como no percurso mental que o observador 

segue para a compreender, enquanto alfo que está para-lá-de. Para lá do recinto 

fragmentado das escadas, passagens e dos muros brancos, composto como uma 

acensão a um calvário laico, o Caminho que “falta” à capela clássica situada ao lado. 

Para lá das rochas nas quais se abriga a que parcialmente a escondem da estrada e 

do acesso, para lá de um golpe de olhar totalizador capaz de a compreender de uma 

vez. (GOMES, 1992, p. 21) 

Este percurso que nos leva ao alpendre de entrada, que se encontra na plataforma de 

cota mais alta e sensivelmente a meio do edifício. Este alpendre tem um pé-direito 

muito reduzido, que obriga o utilizador quase a baixar-se para entrar. [Ilustração 157 

e 158] Uma vez ao atravessar-se a porta vislumbra-se o horizonte através de uma 

janela rasgada sobre as escadas que descem para o acesso às salas. O jogo de luz 

que é proporcionado pelos dois lanternins orientados a poente, abertos sobre o 

oceano. “A horizontalidade e a pertença à paisagem são, assim, de uma operação 

artificial de apontar de designar, que é não-naturalistas; quem olha está separado 

física e mentalmente do horizonte olhado.” (GOMES, 1992, p. 22) [Ilustração 161 e 

162] 

 

Ilustração 157 - Casa de Chá, Entrada (MORGADO, 2014) 

 

Ilustração 158 - Casa de Chá, fachada da entrada (MORGADO, 
2014) 

Na cota baixa, antes de aceder a uma das duas salas, restaurante e casa de chá, 

somos de novo confrontados com a vista do mar, enquadrada pelo caixilho a partir do 

qual se pode aceder a uma plataforma exterior. Estas aberturas que Siza criou 

pretendem filtrar, por aberturas minuciosamente estudadas, um enquadramento e uma 
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relação sensorial muito forte com a envolvente. “Cada abertura numa obra de Siza 

Vieira é uma proposta particular de ver, de iluminar…” (PORTAS, 1965, p. 98) 

O salão de chá, que se encontra no lado esquerdo, afirma-se pelo seu tecto inclinado 

que converge delicadamente para as janelas, comprimindo o espaço e assim 

conduzindo a nossa percepção para o exterior, movimento reforçado pelo 

prolongamento exterior do plano inferior da cobertura, tanto pela desmaterialização 

das caixilharias que se anulam. [Ilustração 159] Do lado direito situa-se a sala do 

restaurante, em que os espaços de serviço se encontram na parte traseira, 

semienterrada. É novamente uma sala iluminada pela luz natural e rasgada pela vista 

sobre a paisagem. [Ilustração 160] 

O espaço é magnificamente modelado com a luz natural, as inflexões da morfologia do 

edifício, os percursos exteriores e interiores que ele desenha, numa obra de 

surpreendente maturidade e que define já um substancial conjunto de invariantes a 

obra de Siza, apesar da especificidade do programa, da individualidade do local e das 

inquietações do jovem arquitecto. (SILVA, 2011, p.28) 

 

 

Ilustração 159 - Casa de Chá, interior do salão de chá 
(MORGADO, 2014) 

 

Ilustração 160 - Casa de Chá, interior da sala do restaurante 
(MORGADO, 2014) 

A maneira como Siza consegue desenhar a arquitectura na paisagem, de uma forma 

subtil usando apenas alguns volumes e planos, sem destruir a paisagem que existia e 

acaba por melhora-la e enaltecer os pontos fortes, tanto da paisagem como do 

projecto.  

 “A torção e a variedade dos planos e volumes da casa, o seu mergulhador tacteante 

entre as rochas nas quais as coberturas querem pousar, opõem-se evidentemente à 

clareza e simplicidade volumétrica da capela clássica e ao modo como esta se coloca 

no sítio tendo apenas em conta a direcção dos ventos dominantes.” (GOMES, 1992, 

p.22) 
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Neste projecto está bastante marcada a influência da arquitectura orgânica de Alvar 

Aalto e de Frank Lloyd Wright. A casa de Chá recebe diversas influências de outras 

arquitecturas, de outros lugares e de outras culturas. Devido a esta variedade de 

inspirações conseguimos encontrar na “expressão arquitectónica, notamos as 

evidentes influências de Alvar Aalto, geradas mais pela Maison Carrée, com os seus 

tectos de madeira ondulada e reboco branco” (VIEIRA, 1998, p.34) Não só estas 

influências destes arquitectos mas também de outras perspectivas. Para Peter Testa a 

cobertura foi concebida como “uma metáfora das ondas do mar a rebentar contra as 

rochas.” (BARATA, p.62) em que “os volumes e formas das coberturas são o resultado 

de um cuidadoso estudo in situ do promontório rochoso. A planta reflecte a estratégia 

de acomodação à estrutura geológica.” (TESTA, 1998 p.12) 

       

Ilustração 161 - Casa de Chá, interior hall 
de entrada (MORGADO, 2014) 

        

Ilustração 162 - Casa de Chá, interior 
vista para a entrada (MORGADO, 2014) 

        

Ilustração 163 - Casa de Chá, detalhe da 
relação com a paisagem (MORGADO, 
2014) 

Esta relação que o edifício vem a estabelecer com o lugar topográfico, o mar, a 

paisagem rochosa e uma capela, realça as preocupações de Siza perante a 

complexidade do contexto e aponta para o que seria a sua produção arquitectónica a 

partir daí. Devido a todas essas preocupações e considerações com o sítio podemos 

afirmar que o arquitecto procurou o genius loci deste lugar. É através do modo como 

este projecto surge como um elemento da própria paisagem, mantendo assim o 

espírito do lugar e provando que se pode construir sem descaracterizar os lugares e a 

sua identidade. “Esta primeira experiência revelou-se assim um exercício de 

extremamente útil para o aperfeiçoamento da sensibilidade em afinar a intensidade da 

expressão, num contexto assim tão rico.” (SIZA, 1998, p. 25) 

Foi a partir desta obra que Siza ditou o que viria a ser a sua arquitectura e as suas 

preocupações. Com esta obra Siza consegue demonstrar uma arquitectura nova 
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portuguesa, com influências de outras arquitecturas mas sempre sem perder uma 

identidade própria. A sua arquitectura passou a ser uma influência para muitos 

arquitectos nacionais mas também internacionais.  

Relançando de um modo inédito na moderna arquitectura portuguesa o uso de 

materiais tradicionais no desejo de conciliar o intelectual com o sensual e sensorial, a 

preocupação com o sítio, com o envolvimento, condizem a um método de projectar 

aberto e a uma arquitectura livremente criada baseada na articulação e deslocação dos 

corpos dos edifícios, adaptados organicamente e assim valorizando as potencialidades 

da morfologia existente. (TOSTÕES, 1997, p. 183)  

Esta obra foi marcante para Álvaro Siza Vieira, pois foi através da qual ele definiu um 

novo tipo de arquitectura, em que revela um enorme trabalho topográfico e uma 

preocupação intrínseca com a paisagem natural e é fruto da conjugação de diferentes 

influências e arquitecturas, ao qual veio influenciar outros tantos arquitectos. 

 

Ilustração 164 - Casa de Chá, Cortes e detalhes (GOMES, 1992, p. 15) 

 

Ilustração 165 - Casa de Chá, Planta (GOMES, 1992, p.12) 
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4.3. CASA EM MOLEDO DE EDUARDO SOUTO DE MOURA 

A Casa de Moledo projectada em 1991 e construída em 1998 está situada em Moledo 

do Minho, Caminha, Portugal, mais concretamente na aldeia de Cristelo, que fica 

numa encosta em que o declive acentuado se vira sobre o oceano à distância. É nesta 

vertente, orientada a Oeste, que se encontra a casa de Moledo. É um dos mais 

interessantes e canonizados exemplos da arquitectura doméstica que Eduardo Souto 

de Moura projectou nos anos 90. [Ilustração 167] 

Souto de Moura foi mostrando sempre um grande interesse pela dialéctica entre a 

Natureza e o artificial, dialéctica pelo lugar que se constrói e que se converte num 

instrumento, num exercício mental. É neste aspecto que surge a sua grande influência 

minimalista neste projecto. Esta capacidade de modificar o terreno de uma forma 

equiparada a uma experiência artística baseia-se numa nova reflexão sobre o espaço 

e o lugar a intervir, assumindo assim a obra como um elemento que dependente do 

lugar e o lugar dependente da obra. É uma arquitectura forçada que dialoga com o 

contexto onde se insere, existindo um silêncio, onde a paisagem é vista como 

arquitectura e a arquitectura como paisagem. [Ilustração 166] 

Souto de Moura, arquitecto do lugar, diz: o lugar não existe. O lugar é uma ideia, uma 

construção, o que fizermos dele. Em Moledo, o lugar como naturalmente se 

apresentava não servia a ambição do arquitecto e foi por isso reconstruído, ele próprio 

redesenhado. (SILVA, 2011, p. 41) 

 

     

Ilustração 166 – Casa de Moledo, vista traseira (SILVA, 2011, 
p. 42) 

 

Ilustração 167 – Casa Moledo, Vista da casa e da envolvente 
(MOURA, 1998, p. 45) 
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Este projecto é uma variação do desenho do projecto da Casa de Baião, por analogia 

do lugar, do programa e da materialidade. Este projecto integra três variações sobre o 

mesmo tema. A primeira diz respeito à caixilharia da janela de vidro que neste caso é 

de madeira, na fachada principal, a segunda refere-se à profunda alteração 

topográfica e a terceira à proposta de deixar uma distância entre a construção e o 

terreno rochoso subjacente.  

A Casa em Moledo é uma assumida variação a partir de um outro projecto, edificado 

em Baião, mudando aqui os materiais e com eles soluções construtivas que se revelam 

determinantes. As caixilharias dos vãos são em madeira e não em metal como em 

Baião, onde os painéis de vidro escondem a espessura da laje. Uma vez que a 

caixilharia em madeira não permitia a ocultação da cobertura, esse plano assume uma 

visibilidade inédita. O discurso da construção determina assim a forma e a variação não 

repete o tema. (SILVA, 2011, p.41) 

 

     

Ilustração 168 – Casa Moledo, Vista dos socalcos (MOURA, 
1998, p. 45) 

       

Ilustração 169 - Casa Moledo, Detalhe dos socalcos (MOURA, 
1998, p. 46)   

 

A base deste projecto era um terreno que apresentava algumas irregularidades que 

Souto de Moura decidiu recompor com uma topografia nova, utilizando pedra natural 

do sítio, que se torna elemento essencial para a fixação da casa. Foram feitos 

socalcos com 3m de altura, em que no último a casa surge integrada no meio 

envolvente como se esta fizesse parte da Natureza. Os socalcos mantem a mesma 

materialidade e a mesma pedra dos socalcos pré-existentes. [Ilustração 168 e 169] 

En una ocasión, la construcción del terreno costó más que la casa misma. Fue la Casa 

en Modedo do Minho, cuyo terreno en pendiente estaba banqueado com plataformas 

sustentadas por muros de piedra casa metro y medio. Una vez decidido como debía 

ser la casa, fue necessário re-hacer las plataformas para poder integrarla en el terreno, 
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empreando pera ellos los mismos muros de piedra pero dispuestos en este caso cada 

tres metros.
85

 (CASTRO, 2005, p.10) 

O redesenho do lugar é a chave para todo este projecto, pois a casa acaba por 

funcionar como um complemento do lugar mas onde se pode habitar. Toda a casa 

desenvolve-se num só piso, estando perfeitamente integrada na colina, por debaixo da 

plataforma de cobertura que forma parte da topografia do lugar, criando assim um 

diálogo com a envolvente. [Ilustração 170 e 171] 

En torno a ella, un paisaje construido com bancales y ruinas de un passado agrícola 

anónimo. Hasta ahora, lo que se ve. Pero, y lo que no se ve, pero que está presente? 

Por ejemplo, la estrutura. Quién sujeta la losa? Desaparecidos los pilares, liberados 

ambos frentes de cristal de la obligación de mediar com los soportes, el espacio se 

hace más isótropo, pierde frontalidad, y la casa queda atrapada, simétrica, como un 

estado intermedio entre el valle y la roca.
86

 (CASTRO, 2005, p.22) 

 

 

Ilustração 170 - Casa Moledo, Implantação em 3D  (MOURA, 
1998, p. 44) 

 

Ilustração 171 - Casa Moledo, Planta de cobertura e planta de 
piso e alçado frontal (SILVA, 2011, p. 44) 
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 Tradução Nossa: “Em uma ocasião, a construção do terreno custa mais que a própria casa. Foi a Casa 
em Moledo do Minho, cujo terreno em pendente estava preenchido com plataformas sustentadas por 
muros de pedra cada um com metro e meio. Uma vez decidido como devia ser a casa, foi necessário 
refazer plataformas para poder integrá-la no terreno, utilizando as mesmas pedras mas dispostas, neste 
caso, em casa três metros.” 
86

 Tradução Nossa: “Em torno dela, a paisagem é construída com terraços e ruínas de um passado de 
paisagem agrícola anónima. Até agora é o que se vê. Mas, o que não se vê, mas está presente? Por 
exemplo, a estrutura. O que sustenta a laje? Faltando os pilares, ambas as fachadas de vidro libertadas 
da necessidade de mediar com os suportes, o espaço torna-se mais isotrópico, ele perde frontalidade e a 
casa fica presa, simétrica, e serve de intermediário entre o vale e a rocha.” 
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A casa caracteriza-se pelas suas paredes de vidro na fachada principal como na 

posterior, e pelas suas paredes cegas compostas por blocos de granito irregular, 

incorporadas no interior da colina, sobre na qual assenta a laje tornando-se num 

objecto arquitectónico simples, a partir na qual emergem a chaminé e as aberturas da 

ventilação, não sendo pensado como uma quinta fachada mas sim como um elemento 

que se tornaria invisível, assumindo-se como um objecto caído do céu.  

Na zona da cobertura é articulada por uma zona de estacionamento com uma área 

ajardinada que permite uma visão ainda mais aberta, por cima das copas das árvores, 

sobre toda a área até ao horizonte.  

A grande janela na fachada principal, orientada para o mar, materializa-se com portas 

de correr em que a caixilharia é de madeira. Enquanto na fachada posterior, constrói-

se novamente uma transparência em que a paisagem é apenas o afloramento rochoso 

deixado à vista, em que a caixilharia aí utilizada é metálica e de cor cinza. É nesta 

zona em paralelo com o muro, que é criado o corredor de distribuição para a zona dos 

quartos e serviços. Esta folga entre o rochedo não se torna apenas um ponto de luz 

natural, mas sim, na qualificação de todo o espaço interior, no qual carrega o contraste 

de dois elementos naturais existentes, o do rochedo onde a construção se instala e a 

do mar que se estende perante o horizonte. [Ilustração 172 e 173] 

Neste espaço interior encontra-se uma certa racionalidade no esquema distributivo, 

uma boa hierarquização dos espaços interiores e da sua relação com os exteriores, 

que representam um discurso de tradição e inovação. Enquanto o muro de pedra está 

ligado à tradição portuguesa nortenha, consegue moderniza-lo com materiais que 

melhoram o desempenho térmico, na tentativa de redução de custos. O 

prolongamento dos materiais do exterior para o interior da casa, como o granito e o 

tijolo, tornam-se uma necessidade do projecto que tem por base uma ideia de plano 

contínuo.  

Existe um conflito entre o natural e o artificial, é conseguido através da parede de 

granito e do vidro espelhado, que se torna assim um limite virtual pois o espelho 

perlonga a imagem da paisagem, criando uma ilusão de continuidade do muro de 

granito. [Ilustração 172] 

 



A força da paisagem na arquitectura portuguesa 

Sara Telo de Morais Cerqueira   139 

Finalmente, el equívoco entre su vocación abierta y transparente, por un lado, y su 

intensificada paleta de materiales confortables y protectores por otro – es un mirador o 

es un refugio? – nos confirma la sospecha. El espacio susceptible de ser transformado 

por la arquitectura es todo. La casa quiere interiorizar el paisaje, depende del paisaje, 

se extiende en él, quiere formar parte de él.
87

 (CASTRO, 2005, p.22) 

 

Ilustração 172 - Casa Moledo,  janela do alçado traseiro 
(MOURA, 1998, p. 50) 

 

Ilustração 173 - Casa Moledo, corredor interior (MOURA, 1998, 
p. 51) 

Toda a obra de Souto de Moura é feita de referências arquitectónicas e artísticas. 

Nesta obra consegue-se ter essa percepção de uma forma bastante clara. A 

modelação do terreno é uma maneira de invocar todo a arte minimalista e as 

esculturas de Donald Judd, em que a modificação do terreno cria uma nova paisagem. 

As linhas horizontais bastante presentes em todo o projecto são claras influências 

Mieszianas e também o tipo de materiais escolhidos vão buscar inspirações ao 

trabalho de Frank Lloyd Wright, especialmente nas casas da pradaria e da cascata.  

Estão aqui os materiais e a topografia da memória do arquitecto, que recorda os muros 

graníticos da casa da avó, onde passava férias. Está aqui uma certa ideia de 

redesenho do território como preconizada pela escultura reducionista de Donald Judd. 

Está aqui a poesia neoplástica, escrita com pedra. O construído parece natural, mas o 

natural foi afinal construído. (SILVA, 2011, p. 43) 

Na casa Moledo constrói-se assim uma ideia de que esta é paisagem, matéria natural, 

o que reforça ainda mais a ideia que o objecto é inútil e está disponível para ser 

transformado tal como a natureza, encontrando assim, uma discreta e harmoniosa 

poesia entre a arquitectura e a paisagem.  

  

                                                             
87

 Tradução Nossa: “Finalmente, a ambiguidade entre a sua vocação aberta e transparente, por um lado, 
a sua variedade de materiais confortáveis e protectores para o outro – é um mirador ou é um abrigo? – 
Confirma-nos a suspeita. O espaço susceptível a ser transformado pela arquitectura é tudo. A casa quer 
interiorizar a paisagem, depende da paisagem, e se estende, querendo-se tornar parte dela.” 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com esta dissertação tentou-se compreender as origens e a importância da relação da 

paisagem com os arquitectos e na arquitectura portuguesa. Ao estudar as origens 

filosóficas compreende-se que muita da relação com a paisagem está ligada a uma 

experiência emocional e sensorial obtida pelo indivíduo que a vivência. Ao longo dos 

tempos começou a ser explorada, inicialmente por artistas depois por arquitectos, a 

forma de modificar a paisagem, sem perder o seu carácter, o seu genius loci.  

Toda a base artística, como foi o caso das land arts, tornou-se muito importante para a 

compreensão e a experimentação da maneira como a paisagem pode ser manipulada 

e intervencionada. A paisagem não é algo estático, podendo ser criada e modificada 

pelo homem, tanto através de intervenções artísticas como de intervenções 

arquitectónicas. Exemplo disso é o caso da arquitectura organicista que consegue 

intervir no lugar sem a alterar a sua essência. A preocupação com a envolvente e com 

a paisagem na arquitectura, tornou-se mais clara a partir deste tipo de arquitectura 

organicista. 

Ao começar-se a estudar a arquitectura portuguesa compreende-se que muita da 

inspiração e da relação com o lugar que os arquitectos portugueses têm, é algo mais 

complexo e cultural do que as simples influências das land art ou da arquitectura 

organicista. Claro que essas influências estão presentes e são evidentes, mas também 

o estudo da arquitectura vernacular portuguesa foi bastante importante para revelar 

que a ligação com a paisagem é algo que já está enraizado na nossa cultura.  

Ao estudar-se alguns edifícios importantes e algumas aldeias que se enquadram na 

paisagem com modos de construir muito próprios da sua zona, conclui-se que cada 

aldeia, cada casa, só poderá ter sido feita para aquela zona e para aquele lugar. A sua 

forma de adaptação ao terreno e a capacidade de se integrar na paisagem sem a 

destruir, mas sim tornando-se parte dela, é notável e é algo intrínseco no 

conhecimento popular.  

Ao rever alguns casos paradigmáticas dos projectos de Álvaro Siza Vieira e de 

Eduardo Souto de Moura consegue-se entender as diferenças entre os dois. Apesar 

de a paisagem ser um tema recorrente e uma preocupação constante, e a arquitectura 
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vernacular estar presente nas influências de ambos os arquitectos, as formas de 

abordagem são diferentes. Siza procura mais as influências da arquitectura organicista 

de Alvar Aalto e de Frank Lloyd Wright, intervindo assim na paisagem. Enquanto Souto 

de Moura revê-se mais na arquitectura modernista de Mies van der Rohe, enquanto 

objecto, mas a sua influência da minimal art e das land art, traduzem-se mais numa 

capacidade de intervir a paisagem.   

Os três casos de estudo apresentados são demonstrativos de isso mesmo. O 

Convento da Nossa Senhora da Arrábida é representativo do modo como um convento 

se consegue adaptar a um terreno improvável e construir uma relação com a 

paisagem única e harmoniosa. A casa de chá do arquitecto Álvaro Siza Vieira é um 

bom exemplo da relação da arquitectura moderna, com a paisagem, e das influências 

da arquitectura vernacular e da arquitectura organicista. A casa torna-se assim um dos 

melhores exemplos de adaptação da construção na paisagem. O caso da casa de 

Moledo, do arquitecto Eduardo Souto de Moura, é um dos exemplos mais evidentes 

das suas influências modernistas de Mies e das land art, através da modificação dos 

socalcos, construindo assim a paisagem mas sem perder qualquer identidade do 

lugar.  

A proposta lançada no ano lectivo de 2012/2013 no âmbito da disciplina de Projecto III 

do 5º ano de Arquitectura tinha como objectivo projectar uma Pousada para a Quinta 

da Ribafria situada na Serra de Sintra. Na quinta já existia um palacete no qual deveria 

ser mantido.  

A primeira leitura que se teve do lugar foi a de que a vegetação era um elemento 

predominante e fundamental naquele lugar. A sensação de floresta, de escuridão 

devido à densidade das árvores e a frescura transmitida foi algo que marcou 

profundamente a vivência da Quinta. Foi através desta leitura que se pretendeu 

projectar algo que fosse o menos invasivo na paisagem possível e que conseguisse 

captar a essência daquele lugar. Foi então que surgiu como influências e como estudo 

os três casos apresentados nesta dissertação, inicialmente o Convento da Arrábida e 

depois mais tarde a casa de chá de Álvaro Siza Vieira e a casa de moledo de Eduardo 

Souto de Moura. 
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Ilustração 174 – Quinta Ribafria; fachada do palacete (Ilustração 
Nossa, 2012) 

 

Ilustração 175 – Quinta Ribafria (Ilustração Nossa, 2012 

Através do seu estudo elaborou-se um projecto inspirado principalmente na articulação 

do Convento da Arrábida com a encosta. Ao utilizar-se o desnível existente de um 

monte na quinta, tentando distribuir os quartos por diferentes blocos criados na 

encosta. Esta encosta por estar virada a Norte e pela necessidade de luz natural, 

sentida numa das visitas à quinta, resolve-se assim virar os quartos para Sul, e criar 

uma espécie de pátio individual em todos eles. Todas as zonas comuns estariam 

inseridas no palacete já existente e em zonas novas criadas para o efeito.  

O objectivo deste projecto era o de construir algo que não tira-se protagonismo ao 

palacete já existente e à floresta circundante e que construísse uma paisagem nova, 

sem tirar a essência e o espírito daquele lugar. A natureza torna-se parte integrante 

neste projecto e a sua relação entre construção e paisagem é fundamental para a 

harmonia daquele lugar.  

 

Ilustração 176 – Esquisso do conceito da proposta (Ilustração Nossa, 2013) 
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Ilustração 177 – Planta da intervenção na Quinta da Ribafria, S/E (Ilustração Nossa, 2013) 

 

 

Ilustração 178 - Corte da intervenção na Quinta da Ribafria, S/E (Ilustração Nossa, 2013) 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Desenhos Técnicos do Convento da Arrábida, cortesia do 
Arquitecto Luís Paixão. 
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Ilustração 179 – Planta vista geral do Convento Velho e do Convento Novo da Arrábida, s/e (PAIXÃO, 2014) 

 

Ilustração 180 – Planta Cobertura do Convento Novo; s/e (PAIXÃO, 2014) 
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Ilustração 181 – Planta à cota da igreja do Convento da Arrábida; s/e (PAIXÃO, 2014) 

 

 

Ilustração 182 – Planta à cota do refeitório do Convento da Arrábida; s/e (PAIXÃO, 2014) 

 

Ilustração 183 – Planta à cota dos dormitórios do Convento da Arrábida; s/e (PAIXÃO, 2014) 
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Ilustração 184 – Cortes do Convento da Arrábida; s/e (PAIXÃO, 2014) 

 

 

 

Ilustração 185 – Alçado do Convento da Arrábida; s/e (PAIXÃO, 2014) 
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