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APRESENTAÇÃO 

 

Habitar o limite 

 Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes 

 

Esta dissertação resulta de um processo contínuo de dúvida, busca e tentativa. 

Interessou-nos analisar o conceito de limite na arquitectura. Mais que uma busca pelas 

temáticas adjacentes a este conceito, interessou-nos perceber a evolução do mesmo. 

Quando pensamos em limites, associamos imediatamente a um plano vertical 

contínuo – ininterrupto.  

Na busca por uma informação mais lata do conceito de limite, encontrámos informação 

que procurou responder a certas questões que nos intrigavam: Qual a origem e o peso 

do conceito de limite na vivência humana?, Como é que este conceito influi no 

pensamento humano, enquanto mote para fazer arquitectura? e, Que evolução houve 

neste conceito no campo da arquitectura militar e como isso influenciou a arquitectura 

civil?  

Assim, esta dissertação busca responder, ou pelo menos perceber, tais questões, bem 

como entender a vivência espacial resultante do habitar o limite. 

 

Palavras-chave: Habitar, Limite, Espaço, Pensamento, Lugar, Muro  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTATION 

 

Inhabit the limit 

Cultural Center to Support the Homeless – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes 

 

This essay results from a continuous process of doubt, seek and try. We had the will to 

analyze the concept of limit in architecture. Rather than just a simply search of the 

subjects related to that concept, we had the will of understanding it’s evolution. When 

we think in limits, we related immediately to a continuous and vertical plan – 

uninterrupted.  

Searching for an ample information of the limit’s concept, we found information that did 

try to answer some questions which get us thinking about: What’s the origin and matter 

of limit’s concept on human experience?, How does this concept gets inside human 

thought, as a theme on doing architecture? and, What was the evolution of this concept 

on the military architecture field and how did it influenced civil arquitecture? 

Therefore, this essay seeks an answer, or at least tries to understand, those questions, 

thought understand spacial experience resulting from inhabit the limit.  

 

Key Words: Inhabit, Limit, Space, Thought, Place, Wall  
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1. INTRODUÇÃO 

A recolha de informação envolvida na execução desta dissertação serve para tentar 

perceber as evoluções e influências do conceito de limite na arquitectura. Mais que 

uma análise estrita e míope a este conceito – na sua componente filosófica e material 

–, procuramos entender como o limite está intimamente relacionado com a génese do 

Homem, desde a sua constituição sensorial e física, até à organização e estruturação 

da sociedade humana, limitada fisicamente num território.  

Um limite é algo que divide duas realidades distintas. Contudo, o próprio constitui-se 

uma terceira realidade. Pensando num muro: o lado-de-fora e o lado-de-dentro são 

duas realidades distintas e fisicamente separadas; contudo, o interior do próprio muro 

– limite contínuo – pode ser habitado. O muro torna-se um lugar.  

Na arquitectura civil, um limite habitado materializa-se formalmente num muro; na 

arquitectura militar, um limite habitado materializa-se formalmente numa muralha – 

limite defensivo contínuo – ou num conjunto de vários elementos que, como um todo, 

permitem uma leitura contínua de muralha – limite defensivo interrompido. 

Além do mais, nesta dissertação, buscamos entender a vivência espacial resultante de 

habitar um limite. Habitar os elementos que constituem um limite. Habitar o interior 

de um limite. 

As questões que estiveram na vanguarda da nossa dissertação são: Qual a origem e o 

peso do conceito de limite na vivência humana?, Como é que este conceito influi no 

pensamento humano, enquanto mote para fazer arquitectura? e, Que evolução houve 

neste conceito no campo da arquitectura militar e como isso influenciou a arquitectura 

civil? 

Começamos por analisar, no primeiro capítulo, como o limite na arquitectura acaba por 

ser um espelho da génese e pensamento humanos – um espelho do ‘‘eu interior’’. 

Não há limite sem espaço. Assim é introduzido um estudo ao espaço físico e 

sensorial e, vemos como o limite desenvolve um papel crucial, em ambos os casos, 

para a compreensão e vivência desse mesmo espaço. 

Seguidamente, no mesmo capítulo, pareceu-nos interessante focar o alvo do nosso 

estudo ao território português – rico em história e misturas culturais e arquitectónicas 

– de acordo com as necessidades e o pensamento que modelou o ‘’eu interior’’, ao 
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longo das épocas e, como esse pensamento, influenciou o conceito de limite 

materializado na arquitectura desenvolvida, nomeadamente, ao nível militar.  

Qualquer objecto arquitectónico causa impacto por vários factores, nomeadamente a 

sua materialidade. Desse modo, no segundo capítulo, analisamos o betão enquanto 

elemento estrutural na arquitectura, bem como a sua singularidade que o tornou o 

material de excelência no século XX. Esta análise serve de base ao estudo da 

arquitectura militar edificada na Segunda Guerra Mundial, pelo regime Nazi, bem como 

ao estudo do atelier Architecture Principe, que utilizou o betão como material de 

excelência nos seus projectos, e reinterpretou o conceito de limite – vemos um novo 

conceito associado à noção e definição de limite, essencialmente, na arquitectura 

civil.  

Por fim, no terceiro e último capítulo, analisamos a diferença entre limite habitado e 

muro habitado. 

Como casos de estudo escolhemos o Farol Museu de Stª Marta, em Cascais, a 

Cidadela de Cascais e, finalmente, o projecto desenvolvido no 5º ano da cadeira de 

Projecto III, no ano lectivo de 2011-2012, baseado nos conceitos expostos nesta 

dissertação e formalmente apresentado num Centro Cultural de Apoio aos Sem 

Abrigo, em Alcântara.   
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2. CAPÍTULO I – O LIMITE – DA GÉNESE DO ESPAÇO À ARQUITECTURA 

MILITAR 

2.1. O LIMITE NA GÉNESE DO ESPAÇO 

2.1.1. ESPAÇO E LIMITE 

A prerrogativa na compreensão do ser humano, sobre si mesmo, passa pelo 

entendimento do ambiente ao qual estamos inseridos.  

Somos guiados por leis – limites – físicas e morais. Temos uma consciência que nos 

faz indagar o espaço que nos envolve e tentar percebê-lo. O espaço que habitamos e 

que vivenciamos. Torna-se necessário perceber uma questão importante: 

O que é o espaço? 

O filósofo grego Platão1, teorizou o espaço como indestrutível e abstracto, enquanto o 

seu discípulo Aristóteles2, identificou a compreensão do espaço – na concepção de 

um universo finito – com o topos, ou lugar. No século XVII, a compreensão do espaço 

abrangia a ideia de vazio absoluto, ou uma abstracção impossível mas necessária 

para relacionar as diferenciadas modalidades dos corpos que constituem o plenum3. É 

nesse mesmo século que, o filósofo e físico francês, René Descartes apoia a teoria do 

plenum do universo, de Aristóteles, argumentando que o espaço é visualizado, não 

como algo distinguível da matéria mas, antes, formado por uma substância – uma 

essência – e que, o espaço possui qualidades de corpo invisível. Desta maneira, 

Descartes conclui que o espaço é um corpo plenum – um ‘’cheio’’. 

‘’O copo está meio cheio ou meio vazio?’’ (citação nossa) 

 ‘’A ideia do espaço ‘vazio’ surge, na visão Cartesiana, de um preconceito oriundo dos 

sentidos; assim, dizemos que um jarro está ‘vazio’ quando toda a água foi retirada e 

não detectamos nada no seu interior, ao passo que, na verdade, ele está cheio de ar’’ 

(Cottingham e Martins, 1995, p. 60)  

                                                             
1
 Platão (428/427 a.C – 348/347 a.C) foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga e 

fundador da Academia em Atenas. Foi mentor de Aristóteles 
2
 Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o 

Grande. Juntamente com Platão e Sócrates, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia 
ocidental 
3
 Plenum – concepção grega acerca da plenitude do Universo, em que até o vazio do espaço é composto 

por matéria  
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O francês completa a noção de espaço com a de lugar, explicando que, enquanto a 

noção de espaço está relacionada com o tamanho e forma dos corpos, a noção de 

lugar está antes associada à posição dos corpos. O lugar refere-se a uma condição 

relativa, pois nenhum corpo está numa posição absoluta, mas sim em posições várias 

em relação a outros corpos. Assim, o lugar de um indivíduo, está intimamente e, 

sempre, dependente de outro indivíduo, quanto à sua posição. Não é algo imutável. É 

relativo. O lugar de um corpo é o meio comum partilhado entre vários corpos.  

A importância do espaço nas artes, nomeadamente na escultura, assumiu-se na 

transposição do século XIX, através da interpretação enquanto material mensurável e 

manipulável. No Manifesto Realístico, escrito pelos irmãos russos Antoine Pevsner e 

Naum Gabo, a palavra espaço emprega-se ‘’independentemente de todo o significado 

próprio nas ciências naturais: não comportando uma típica ideia transcendental nem 

abstracta.’’ (Albrecht, 1981, p. 116) 

Na mesma ocasião, o vazio passou a ser encarado como algo realista e necessário 

tanto à experiencia terrestre como à percepção.  

Já no século XX, nos anos 70, o geógrafo americano Yi-Fu Tuan, formulou 

importantes considerações acerca do espaço e do lugar. Tuan adoptou uma posição 

muito rígida, por rejeitar qualquer parecença entre ambos e, posteriormente, admitindo 

que ‘’o espaço é mais abstracto que o lugar’’ (Tuan, 1983, p. 6), sendo o segundo 

produto de um ‘’sentir’’. ‘’É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma 

harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais […]. Sentir um lugar é registado pelos 

nossos músculos e ossos.’’ (Tuan, 1983, p. 203) 

Segundo Tuan, o lugar é uma realização determinada pela relação entre sujeito e o 

objecto, ou seja, ‘’uma realidade produzida pelo ser humano e não existindo por si 

mesmo’’ (Franklin, 2006, p. 35) 

Por outro lado, seria irracional e ilógico falar de espaço sem considerar a ideia de 

limites que definem e/ou abrigam esse mesmo espaço. 

Onde é que estão os limites do nosso corpo? Mais que uma simples barreira física 

que protege os nossos órgãos internos – o ‘’eu interior’’4 – e os limita, a pele torna-se 

um limite que aprisiona o espaço sensorial e que nos permite sentir um lugar, ou 

                                                             
4
 Expressão utilizada por Edward T. Hall (1914-2009) na sua obra A dimensão oculta 
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seja, nos permite captar em cada movimento nosso e, em cada pausa, um conjunto de 

sensações que enriquecem e caracterizam a nossa experiência humana.  

F. P. Kilpatrick, na obra Explorations in Transactional Psychology, afirma ‘’… No 

mundo, o que percebemos não é nunca a sua realidade, mas apenas a repercussão 

das forças físicas sobre os nossos órgãos sensoriais.’’ (1961, p. 55) 

No livro A Dimensão Oculta, o antropólogo Edward T. Hall, caracteriza a pele – nesta 

reflexão crítica, a pele é vista como o limite físico do nosso corpo, mas também como 

receptor sensorial, através do qual ‘’dialogamos’’ com o exterior do nosso ‘‘eu’’ - como 

sendo o principal órgão do tacto e, a principal responsável pelos ganhos e perdas de 

calor. Apoiando esta ideia, Merleau-Ponty5 teorizou que o corpo humano é o centro de 

todo o mundo experimental (Pallasmaa, 2005, p. 40) Conforme Richard Kearney6 ‘’[i]t 

is through our bodies as living centres of intentionality… that we choose our world and 

our world choose us’’.7 (Kearney, 1994, p. 74) 

O nosso corpo – todo o nosso ‘‘eu interior’’ – é um receptor sensorial, através do qual 

somos moldados pela interacção com o ambiente à nossa volta. ‘’The world and the 

Self inform and redefine each other constantly.’’8 (Pallasmaa, 2005, p. 40)  

Através da análise de tais afirmações, começamos a formar uma percepção não tão 

míope sobre os limites do nosso próprio corpo. Nós somos mais do que o espaço 

físico, apropriado pelos limites físicos do nosso corpo. Nós habitamos muito além da 

nossa própria pele.  

Captamos, interiorizamos e emocionamos. 

A pele desempenha um papel crucial na nossa sobrevivência, desde os primórdios da 

raça humana. Está intimamente relacionada com o estado emocional de cada um de 

nós. 

‘’Eu sinto, logo emociono!’’ (citação nossa) 

Através de um conjunto duplo de sistemas emissores e receptores, a nossa pele 

transmite alterações térmicas em diferentes regiões do nosso corpo, que nos permitem 

detectar e caracterizar as diferentes emoções: medo, vergonha, tristeza, alegria. 

                                                             
5
 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) foi um filósofo fenomenólogo francês 

6
 Richard Kearney (1954 - ) é um irlandês professor de filosofia  

7
 ‘’É através dos nossos corpos quais centros vivos de intencionalidade… que escolhemos o nosso 

mundo e ele nos escolhe.’’ Tradução nossa 
8
 ‘’O mundo e o Eu constantemente se informam e se redefinem mutuamente.’’ Tradução nossa 
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Tudo isto é fisicamente verídico. Contudo, é a percepção sensorial da pele – a 

manifestação do ‘’eu interior’’ – que é objecto de estudo nesta crítica.  

Efectivamente, a pele desempenha um papel fundamental não só na nossa 

apropriação e compreensão sensorial do espaço, mas também na nossa vivência e 

construção do nosso ‘’eu interior’’. Parte desta vivência pessoal é um reflexo sensorial 

de agentes físicos externos ao nosso corpo. A pele é o reflexo da nossa alma. A pele 

conta a história da nossa vida. A pele interage e absorve o espaço à volta; emociona 

o ‘’eu’’ e exterioriza tais emoções, física, psíquica e sensorialmente.  

Aquilo que sentimos, emocionamos. O acto de emocionar, atinge repercursões 

manifestas exteriormente ao ‘’eu’’ e reflecte aquilo que somos. 

‘’A arquitectura é a vontade de uma época traduzida em espaço’’ (Schulze, 1986, p. 

109) 

A arquitectura é por excelência o veículo que transfere para o mundo exterior, as 

nossas emoções interiores. A arquitectura permite-nos reconhecer um arquitecto, a 

sua alma, o seu pensamento. Permite definirmos épocas, bem como os 

pensamentos vigentes que vigoravam em cada uma delas. Não é à toa que 

conseguimos separar estilos tão distintos como o Românico 9 , o Gótico 10 , o 

Renascimento 11 , o Barroco 12 , dentre outros e, os associamos a pensamentos e 

vivências características de certas épocas da História. É interessante referir que estes 

e outros estilos se materializaram, principalmente, em edifícios de carácter religioso, 

denotando a grande influência que a religião sempre teve em moldar o pensamento de 

cada cultura – o pensamento de cada indivíduo. 

O tempo apascenta sonhos nos muros que a história fixa no seu lugar. 

                                                             
9
 Românico (século X-XII) – o pensamento que norteou este período, era o de se proteger contra ataques 

de exércitos inimigos e, consequentemente, materializou-se numa arquitectura austera e robusta, com 
paredes grossas e vãos de pequenas dimensões 
10

 Gótico (século XII-XIV) – o pensamento generalizado neste período, era o de impor a supremacia e a 
influência sobre o povo e, consequentemente, materializou-se principalmente em edifícios imponentes 
pela sua verticalidade e/ou majestosos. 
11

 Renascimento (século XIV-XVI) – o pensamento deste período, foi moldado pela redescoberta e 
revalorização dos valores da Antiguidade Clássica, norteando as mudanças desta época rumo a um ideal 
humanista e naturalista. Como tal, este pensamento materializou-se numa arquitectura que utilizava o 
número de ouro e trabalhava as proporções ideais entre o edifício e o corpo humano. Alguns dos grandes 
nomes deste período foram Brunelleschi e Palladio 
12

 Barroco (século XVI-XVIII) – o pensamento na génese deste período era o de ensinar o povo através 
do recurso a elementos visuais que ajudassem na difusão da fé. Impunha-se a supremacia da religião 
sobre o homem comum. Este pensamento materializou-se numa arquitectura esplendorosa e exuberante 
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A arquitectura é um reflexo do pensamento que vigora numa dada época. Reflecte 

liberdade ou fascismo, medo ou espiritualidade. 

Em 1989 assistiu-se à queda do Muro de Berlim. O mundo ocidental regozijou nesse 

sinal que marcou, não só o desfecho da Guerra Fria mas, sobretudo, renovou a 

esperança na reconciliação da nação alemã, em particular e, nos levou, de novo, a 

acreditar na probabilidade da reconciliação dos povos em geral.  

 

Ilustração 1 – Queda do Muro de Berlim, Barbara Klemm (Klemm, 2009, p. 196) 

O sinal é utópico. Sempre que cai um muro começa-se logo outro. 

Em 2002, na aurora do novo milénio, começou-se a construção do Muro da Discórdia 

– um limite de 640 quilómetros que formava uma cerca entre Israel e a Palestina.  

Muro que aproxima ou distancia povos e relembra as possibilidades do devir-ruína 

que o tempo, a cultura, a crença – em suma, o pensamento – mistifica num muro de 

Apartheid ou noutro muro das Lamentações. 

É neste nível que o pensamento actua para fazer arquitectura. A dicotomia entre 

pensamento e arquitectura, formalmente materializada num muro, enquanto elemento 

passível de gerar e habitar espaço. 
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Habitar o espaço é relativo pois envolve a nossa escala humana em comparação 

sempre com a escala de outro corpo. Assim, a experiência dos corpos alterna 

consoante o espaço que habitamos – o lugar que emocionamos. 

‘’Na arquitectura, o espaço expressa antes de tudo a sua condição tridimensional, ou 

seja, a possibilidade de o homem participar do seu interior.’’ (Silva e Calado, 2005, p. 

147)  

‘’A arquitectura, arte de encerrar o espaço, é o acto através do qual se humanizam 

proporções de infinito, sujeitando-as ao querer e à compreensão do homem.’’ (Zevi, 

2009, p. 247) 

Assim é possível afirmar que criar um espaço significa antes de mais definir os seus 

limites – físicos ou sensoriais – que trazem consigo todo um conjunto de relações, tais 

como, cheio e vazio, luz e sombra, público e privado. E interpretados a várias escalas, 

estes limites podem variar desde uma linha fronteiriça a um vazio espacial. 

O elemento formal que mais se associa ao conceito de limite físico é o muro. 

Contudo, este pode assumir a forma de uma cobertura, um degrau, uma 

transparência, ou até mesmo um ‘’espaço-limite’’13. 

Este termo nasce de uma relação íntima entre espaços, seja entre o espaço interior e 

o espaço exterior, ou mesmo entre dois espaços interiores, onde o limite deixa de ser 

visto como um elemento para passar a ser visto como um espaço que limita outros 

espaços, possuindo uma capacidade de caracterizar o modo como a passagem entre 

eles é feita, seja ela rápida, pausada, fluida ou quebrada. 

É este conceito de muro – ou muralha, na arquitectura militar –, enquanto elemento 

contínuo que limita espaço físico, que iremos analisar ao longo desta dissertação, 

bem como a sua evolução física, ao nível do conceito, ao longo dos séculos de história 

militar. 

2.1.2. LIMITAR PARA SOBREVIVER 

‘’Desde a menor ameba, até a maior das galáxias, nos definimos através das nossas 

fronteiras; nossos limites. É nas fronteiras, nos limites, entre nós, que as ideias são 

trocadas, que o conhecimento é absorvido.’’ (Citação nossa) 

                                                             
13

 Expressão usada por Jorge Filipe Ganhão da Cruz Pinto (1960) – arquitecto e professor catedrático 
na Universidade Técnica de Lisboa – em ‘’ESPAÇO-LIMITE, Produção e Recepção em Arquitectura’’ 
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Limite é tudo o que abriga espaço e varia consoante a função programática à qual se 

destina. Muro é um elemento contínuo que define um limite – uma separação – entre 

duas realidades e, no seu interior, é passível de ser habitado, abrigando e 

desenvolvendo uma terceira realidade – uma realidade intermédia. 

Nem todos os limites são muros. Por outro lado, todos os muros são limites. Limitam 

espaços, realidades diversas. 

O muro, desde os primórdios da humanidade, adquiriu uma noção de limite – limite 

vertical – que, por excelência, permite ao Homem delimitar espaço e proteger-se de 

factores exteriores que poderiam meter em causa a sua própria sobrevivência. Assim, 

o muro limita a nível físico e, simultaneamente, cria relações e provoca tensões em 

seu redor que antes não existiam. 

A relação interior e exterior é um aspecto fundamental do espaço existencial e, 

constitui uma peça importante por detrás do conceito de ‘’espaço-limite’’ como 

essencial à sobrevivência humana.  

Estar dentro de um espaço é evidentemente a intenção primordial que está por 

detrás do conceito de lugar, é o decidir estar num sítio diferente do exterior e, só 

depois de definirmos o que é o interior e o que é o exterior podemos dizer que se 

habita. 

Contudo o habitar acontece através da coexistência dos dois espaços – interior e 

exterior – e é proporcionado por espaços intermédios, que produzem zonas de fusão 

onde o limite é o próprio espaço onde ingressamos e não apenas o elemento que o 

separa do exterior. 

Um exemplo que nos permite perceber a importância que o ingresso tem num espaço, 

é quando olhamos para alguns exemplos de arquitectura religiosa e de carácter 

simbólico, onde o ingresso era feito através de vãos baixos para acentuar a passagem 

para o interior do espaço, num gesto de reverência perante o espaço sagrado. 
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Ilustração 2 – ‘’Do lado oposto, na parede norte, quase cega, abrem-se doze portas, sobrepostas por pináculos rendilhados, que dão 
acesso aos confessionários. As portas repetem-se no mesmo número do lado do claustro. Por este lado entravam os monges que 

ouviam os penitentes em confissão. Põe-se a hipótese de que os doze nichos por cima dos confessionários se destinavam à imagem 
dos doze apóstolos.’’ (Belém, 2007)  

 

No entanto, estas temáticas de espaço intermédio e, interior e exterior, serão 

posteriormente analisadas no projecto para um Centro Cultural, proposto e 

desenvolvido no quarto capítulo desta dissertação. 

Neste momento iremos analisar a importância do muro enquanto limite contínuo que 

permitiu ao Homem, desde sempre, apropriar espaço que implicasse a sua 

sobrevivência.  

Essencialmente, a necessidade em limitar espaço para desenvolver vida está 

intrínseca à génese humana. Desde a mais ínfima célula até ao nosso próprio corpo 

como um todo – limitado fisicamente pela nossa pele –, limitamos espaço essencial ao 

desenrolar de actividades, ou mecanismos, que garantem um bom desempenho das 

nossas funções vitais à sobrevivência neste planeta.  

Somos uma sucessão de limites, ou muros, adequados à nossa própria sobrevivência. 

Consideremos o muro protector da célula. 
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Uma célula está limitada por uma membrana resistente e flexível – um muro – que 

protege o seu interior contra um ambiente potencialmente perigoso. Contudo, este 

muro permite que a célula respire, possibilitando que moléculas pequenas, como o 

oxigénio, entrem e saiam dela. Mesmo assim, mantém o seu carácter defensivo – 

carácter de muralha – impedindo a entrada a moléculas que possam prejudicar a 

célula e, ao mesmo tempo, permitindo que moléculas úteis saiam. Isto dá-se pois a 

membrana celular possui moléculas proteicas especiais que permitem a entrada e 

saída apenas de substâncias específicas.  

 

Ilustração 3 – ‘’O muro (ou membrana) celular possui proteínas que permitem (1) a entrada e saída de moléculas. Algumas são abertas 

num lado da membrana (2) e fechadas noutra extremidade. As aberturas (3) são específicas apenas para certas moléculas, às quais é 
permitida a passagem através da membrana (4).’’ (Meinsz, 2008 p.32) 

Consideremos a placenta. 

A placenta actua como muralha – muro protector – do embrião. Assim como na 

célula, a placenta não só protege o embrião de agentes externos agressores como 

faculta a entrada a substâncias necessárias e benéficas, ou essenciais, ao pleno e 

saudável desenvolvimento do embrião. Actua como um sistema de trocas entre a 

progenitora e o embrião. É um muro, um limite, intermédio. Medeia as trocas 

essenciais à vida; trocas físicas – oxigénio e outras substâncias – e trocas sensoriais. 

É a pele – o muro, ou limite –, o receptor sensorial que inicia o processo de 
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comunicação entre o embrião e o mundo exterior. Através da placenta o embrião 

sente, ouve, comunica, recebe, transmite, apreende e emociona. É na placenta – o 

limite primordial – que encontramos a génese do ‘’eu’’, através do qual começamos a 

absorver e a incorporar o espaço físico e sensorial que compõe o nosso Ser.   

 

Ilustração 4 – Diagrama da placenta humana. (Ledwick, 2010) 

Assim, desde a nossa formação até aos elementos físicos que compõe o nosso corpo, 

a necessidade de limitar para sobreviver está intrinsecamente presente. 

Neste contexto,  

‘’[…] a arte da fortificação procede à reunião do Homem em sociedade, quando as 

pessoas sentiam a necessidade de se aproximar, formando pequenos povoados e 

vilas. Sente-se a necessidade de lutar contra as intempéries das estações. De 

assegurar as famílias, nascendo a arquitectura civil, para além de um interesse geral 

dos homens prevenirem-se contra ataques dos seus vizinhos que (…) tentariam tomar 

e retirar poder sobre os seus domínios: então a guerra e a fortificação, irmãs, inimigas 

e inseparáveis começaram o seu trabalho. Não são as pessoas cuja subsistência é a 

caça ou a pesca, nem pastores de habitação fixa, que vão originar a arquitectura 

militar, mas sim as populações agrícolas, que, fixas em solos férteis, tinham a 

necessidade de proteger as suas colheitas de vagabundos e ladrões (…) as cercas em 

pedra, barro e terra, parecem ser os primeiros materiais usados nos primeiros 

povoados, mas devido à facilidade com que se escalavam, ditaram a necessidade de 

serem substituídos por muralhadas de tijolo ou pedra, com altura suficiente para se 

protegerem de insultos e espessa suficientemente para proteger de que a quisesse 

destruir. Assim as muralhas foram ganhando proporção, surgindo também torres que 

se situavam nos flancos, onde havia portas, tendo a altura adequada de modo a 

poderem dominar o muro.’’ (Mandar, 1801, p. 1-6) 

2.2. O LIMITE DEFENSIVO 

2.2.1. GÉNESE DO TERRITÓRIO PORTUGUÊS  
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Desde a Pré-história, que no território português, aparecem estruturas fortificadas só 

comparáveis às das civilizações orientais. Portugal, desde milénios, foi um ponto de 

encontro e cadinho de civilizações, no extremo da Europa. Vamos estudar o 

pensamento humano, bem como as diferentes necessidades defensivas, que em 

várias épocas da história humana influenciaram o conceito de limite e a arquitectura 

ao nível militar, religioso e civil. 

‘’A necessidade de as populações construírem sistemas artificiais de defesa está 

intrinsecamente ligada ao próprio instinto de conservação. Abrange os bem que a 

comunidade possui e dos quais depende a sua sobrevivência.’’ (Moreira, 1989, p. 9)  

Nos finais do Neolítico – 4º milénio a.C. – a necessidade de maior sedentarização das 

comunidades humanas e a preocupação de se instalarem em locais planálticos, 

próximas de linhas de água com um mínimo de condições naturais de defesa, conduz 

à necessidade de se defender, bem como aos recursos.  

 

Ilustração 5 – Defesa dos povoados Calcolíticos. (Moreira, 1989, p. 11) 

Esta necessidade de limitação do espaço habitável, ao nível defensivo, perdura ao 

longo do 3º milénio a.C., no qual se detecta uma necessidade de defesa relacionada à 

protecção da indústria sustentadora das comunidades emergentes. Uma das 

inovações mais marcantes é a construção de povoados fortificados, com complexos 

dispositivos de defesa.  

A estratégia de implantação destas cidadelas obedece a diversos factores de ordem 

económica, bem como em termos tácticos. A estes atributos de natureza geográfica 
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aliar-se-ão elementos defensivos criados por uma verdadeira arquitectura militar, como 

fortes sistemas de muralhas reforçadas por bastiões e torres, que guardam as zonas 

menos protegidas pelos acidentes do terreno e os plainos de ingresso.  

No povoado do Zambujal (Torres Vedras) é possível identificar quatro grandes fases 

construtivas que correspondem a um mesmo número de diferentes concepções de 

fortificação e de defesa.  

O núcleo inicial – meados do 3º milénio a.C. – composto por muralha circular com 

cerca de 40 metros de diâmetro, reforçada por bastiões semicirculares. Em frente 

deste núcleo desenvolvia-se uma segunda linha de defesa, com 2 metros de 

espessura, defendida, do mesmo modo, com torres semicirculares. Em seguida, uma 

terceira muralha, na área naturalmente mais acessível, era protegida por dois 

bastiões, sendo, um deles, oco.  

Nota-se como principal preocupação abrigar a fortaleza e oferecer fácil mobilidade aos 

seus defensores. Erguem-se torres maciças com 6 metros de diâmetro e que 

atingiriam 4 metros de altura, unidas por muros de igual altura, com 1 metro a 2 metros 

de espessura. Em seguida, contempla-se a construção de barbacãs14. Uma delas 

erguia-se em forma de arco, unindo duas torres e delimitando um pático, oferecendo 

várias seteiras.  

Nos últimos séculos do 3º milénio é desactivada, sendo erguido um reforço que tapou 

as seteiras.  

Fortificaram individualmente as linhas de defesa e criaram-se grandes compartimentos 

estanques, ou pátios, capazes de repelirem, por setores, os ataques sofridos.  

Por último, constroem-se novos elementos de defesa criando poderosas edificações 

compactas de grandes dimensões; reaproveitam-se as torres ocas de todas as linhas 

enchendo-as e, num segundo momento, abrindo-lhes seteiras de modo a cobrirem os 

planos de muralha.  

A fortificação do Zambujal foi abandonada nos inícios do 2º milénio, na Idade do 

Bronze.  

                                                             
14

 Barbacã, na arquitectura militar, é um muro anteposto às muralhas, de menor altura que estas, com a 
função de defesa do fosso de uma fortificação, sendo o primeiro limite de resistência ao invasor 



Habitar o limite: Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes  37 

 

 

Ilustração 6 – Sofisticado sistema de defesa correspondente à segunda fase de construção da fortificação do Zambujal, utiliza 
‘’barbacãs’’, ligando torres, onde se abrem seteiras. (Moreira, 1989, p. 11) 

O mesmo acontece com outros povoados semelhantes ao nível formal, como o 

povoado de Vila Nova de São Pedro, Azambuja, na Estremadura, o povoado de 

Leceia, a 12 km ao oeste de Lisboa e o fortificado do Escoural (Montemor-o-Novo), no 

Alentejo. 

Todas as fortificações mostram, num primeiro momento, uma estrutural central, como 

recurso mínimo de defesa, em volta da qual se irão desenvolver, quase sempre, 

ulteriores complexos sistemas de protecção 

 

Ilustração 7 – Povoado de Vila Nova de São Pedro, Azambuja. (Moreira, 1989, p. 12) 
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Nos últimos séculos do 2º milénio a.C., sucessivos estímulos étnicos e culturais de 

filiação indo-europeia, deram origem a um panorama histórico inovador. Estes influxos 

iriam imprimir a sua influência na fachada atlântica, onde se fundem com as culturas 

ali existentes. Tais influxos influenciam o pensamento cultural dos povoados, 

materializando-se numa arquitectura militar de influências mistas. 

O povoado fortificado – castrum – é o elemento preponderante de uma organização 

socioeconómica baseada na família, onde se instala uma comunidade unida por laços 

familiares, agrupando-se em unidades políticas de índole tribal cujo poder é catalisado 

por uma aristocracia de carácter guerreiro.  

 

Ilustração 8 – Castro de Sabroso (à esquerda) defendido por uma forte linha defensiva de muralhas. Castro de Terroso, Póvoa do 
Varzim, (à direita) cercado por três ordens de muralhas. (Moreira, 1989, p. 18) 

Este novo conceito de povoado fortificado, influenciado pela necessidade de proteger 

a família, bem como toda a vivência quotidiana da mesma, ganha forma em esporões 

relevos de boas condições naturais de defesa – nos séculos X a VIII a.C. – e são, por 

vezes, circundados por espessas muralhas de terra e pedras.  

No século IV a.C. acentua-se a necessidade defensiva. Ocorre por ocasião da 

chegada de novos elementos, populacionais e culturais, vindos da Meseta e do Sul ou 

como reflexo da evolução da própria estrutura sociopolítica das populações ali 

instaladas, forçando à construção de autênticos artefactos de prestígio onde se 

centralizava o poder de diferentes áreas de influência. Podem ser observados nestes 

povoados, dispositivos de defesa complexos, servidos por potentes ordens de 

muralhas concêntricas, algumas edificadas com blocos de granito, com aparelho 

poligonal ou helicoidal. Os fossos desenvolvem-se paralelos às linhas de muralhas ou 

podem intercalar com elas, como no caso de castro de Carvalhelhos, dificultando o 

ataque por parte da cavalaria e da infantaria. 
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Sobre os povoados fortificados da Idade do Bronze final e da Idade do Ferro no Centro 

de Portugal, nota-se uma estratégia de implantação directamente ligada ao controlo 

dos jazigos minerais e dos terrenos agrícolas férteis, bem como à estruturação de 

uma rede viária que beneficiasse as relações comerciais com o exterior. 

Originando-se nos finais da Idade do Bronze, a Coroa do Frade (Évora) oferece um 

recinto principal, de planta oval e alongada, que acompanha as curvas de nível do 

cabeço onde está implantado. Mede quase 200 metros de comprimento máximo, cerca 

de 100 metros de largura e as suas muralhas têm uma potência de cerca de 2.5 

metros, atingindo em alguns locais onde são reforçadas, os 4.2 metros de espessura. 

A norte e a este, uma muralha interior subdividia aquele espaço e, do lado poente, 

reconhece-se um enorme bastião maciço, onde se abria a porta de ingresso no 

recinto. Uma outra linha de muralhas se desenvolve ainda, seguindo as curvas de 

nível do cimo do cerro, entre o tramo norte e o nascente da primeira, definindo um 

segundo recinto alongado para sul e que mostra tanto a intenção de defender a 

entrada como de alargar a área protegida. Este espaço é servido por uma porta 

voltada para nascente e ali encontra-se, adossada exteriormente às muralhas, uma 

construção de planta subcircular, com 25 metros de diâmetro.  

 

Ilustração 9 – Povoado muralhado da Coroa do Frade. (Moreira, 1989, p. 21) 
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Por volta do ano 139 a.C. – como consequência da ocupação romana no território 

português – foi fortificado o povoado de Olisipo15, podendo ter sido reforçadas as 

muralhas de um oppidum16 que já não existisse.  

A muralha de Bracara Augusta 17  foi uma ampla e poderosa fortificação, 

cuidadosamente edificada, cujos alicerces foram assentes na rocha escavada para o 

efeito e, tinha como objectivo defender uma extensa área urbana. Para tal, a muralha 

edificada tinha um perímetro de 2200 a 2400 metros, protegendo assim uma área de 

cerca de 50 hectares.  

‘’A muralha de Bracara Augusta tinha uma altura provável de 12 metros e uma largura 

variável entre 5 e 6 metros.’’ (Lemos, 1998, p. 101)  

A sua face externa era paramentada com grandes blocos de granito. A face interna era 

de opus incertum18, ou seja, formada por aparelho irregular. O plano interno é um 

muro de dupla face.  

Semelhante a outras estruturas defensivas da época, a muralha Baixo-Imperial19 de 

Braga era flanqueada por torreões semi-circulares, dispostos de 18 em 18 metros, tal 

como em Gijón20.  

Ao longo da muralha, pelo exterior, dispunha-se um amplo corredor de circulação. No 

interior, tal como nas fortificações militares da época, a defesa da muralha era 

complementada por um intervallum, com cerca de 10 a 12 metros de largura, sem 

construções e um fosso aberto na rocha – vallum.  

Possivelmente, no exterior, existiria um fosso, de igual maneira. 

 Pode-se considerar, portanto, a muralha de Bracara Augusta como uma das 

fortificações urbanas mais completas do Baixo-Império.  

 

                                                             
15

 Nome romano para Lisboa 
16

 Designação em latim para a principal povoação em qualquer área administrativa do Império Romano 
17

 Nome romano para Braga 
18

 Nome que designa uma técnica construtiva romana, sendo feita de cimento ou argamassa e revestida 
por blocos de forma arredondada e irregulares 
19

 Definição do período do Império Romano compreendido entre os séculos III e V 
20

 É um município e principado das Astúrias, na Espanha 
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A importância político-administrativa de Bracara como capital da Callaecia 21  e as 

poderosas muralhas que a defendiam explicam, provavelmente, a sua escolha como 

sede do reino Suevo, estabelecido em 411 d.C. Face ao modo como foi levantada e 

construída é muito pouco provável que tenha sido edificada à pressa, face a uma 

ameaça exterior, o que comprova o facto do território português não ter sofrido 

invasões de maior ordem no século V. Contudo, posteriormente no mesmo século e 

seguintes (VI e VII) é natural que os ataques a Bracara, dirigidos pelos Visigodos, ou 

por exércitos Hispano-romanos, tenham provocado a ruína de determinados troços da 

muralha. 

A muralha edificada, em finais do século III, teve diversas reconstruções, em particular 

no paramento exterior. Contudo, manteve a sua funcionalidade até ao século XIII. É 

importante referenciar que a vivência impetuosamente imposta pela muralha ao sítio, 

eventualmente era uma vivência pacífica, pois nada indica que esta, a muralha, 

constituísse uma barreira impetuosa entre a cidade e a zona envolvente, na qual a 

                                                             
21

 Foi uma província romana na Hispânia, a noroeste da Península Ibérica, correspondendo ao território 
da actual Galiza, norte de Portuga, Astúrias e o antigo Leão 

Ilustração 10 – Á esquerda, muralha de Bracara Augusta. Braga, Portugal. À direita, relação espacial entre a muralha do Baixo-
Império, o templo paleo-cristão e a Sé Catedral. (Lemos, 2003, p. 107) 
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poderosa fortificação se inseria. O sistema de villae22 que rodeava a cidade continuou 

a funcionar do século IV até à Antiguidade Tardia23. 

Desde cedo a cidade muralhada constituiu símbolo do poder político e administrativos 

dos municípios. 

Por ocasião do século VIII, o pensamento motor, por detrás da guerra santa, 

estimularia os maometanos na conquista de novos territórios no Ocidente, 

particularmente do Sul da Península Ibérica. 

A progressiva integração da Península no mundo muçulmano provocou profundas 

alterações de ordem política, administrativa, social, religiosa e militar. Estes factos 

tornam, neste período, quase permanente a necessidade de construir fortificações, 

ou de reformular as já existentes. Deu-se início a movimentos de reutilização, 

readaptações a novas estratégias militares naqueles dispositivos defensivos, naquele 

período muçulmano, bem como posteriormente à sua inclusão em território 

português onde se fez um aproveitamento de estruturas romanas e tardo-romanas. 

Um bom número de castelos e muralhas protegiam sobretudo muitas cidades e vilas 

do Centro e do Sul do território. Afinal, era, especialmente, pelo Sul que os principais 

invasores – muçulmanos – entravam pelo território Ibérico.  

Nos inícios do século XIII, a Península Ibérica estava bem protegida por cidades 

cercadas por muralhas e fortes castelos.  

De acordo com a Crónica de Abd Al-Rahman III24, viviam-se tempos de ameaça, por 

parte dos cristãos, à segurança das cidades muçulmanas fortificadas. As outras 

cidades e povoados importantes mandaram reparar as suas fortificações, nessa 

mesma altura, ou, até mesmo, construíram-nas de novo. 

Posteriormente, devido á desagregação daquele império e a formação de pequenos 

reinos independentes (dos fins do século X ao fim do século XI), a organização militar 

passa a estar ligada a uma estratégia individual de defesa, preocupada em reforçar as 

muralhas das cidades onde residiriam os centros político-administrativos e militares 

daqueles territórios.  

                                                             
22

 Na Roma antiga, correspondia às moradias rurais cujas edificações formavam o centro de uma 
propriedade agrícola 
23

 Antiguidade Tardia (300-476 d.C) – compreende o intervalo entre a Antiguidade Clássica greco-romana 
e a Idade Média 
24

 Abd Al-Rahman III (889/91-961 d.C) – Foi Califa de Córdoba  
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2.2.2. A MURALHA  

Anteriormente analisou-se a génese do território português, enquanto parte integrante 

na geografia da Península Ibérica. Foram mencionadas as influências sociais, 

económicas, políticas e militares que, ao longo dos milénios e por variados motivos – 

migrações de povos, invasões, por aí em diante – foram moldando o território e se 

sobrepondo, em alguns casos, ao edificado anterior.  

Devido a toda uma convergência massiva de povos ao longo da História, na Península 

Ibérica, o território português apresenta uma riqueza multicultural inqualificável, 

nomeadamente na área da arquitectura militar.  

É nesta área que o estudo e a crítica desta dissertação se dirigem. Mais 

especificamente, num dos conceitos de limite passível de ser habitado: a muralha. 

Iremos analisar a arquitectura militar no território de Portugal ao nível do 

desenvolvimento e salvaguarda dos elementos defensivos na fronteira terrestre. 

‘’Ao longo dos séculos, Portugal foi objecto de numerosas invasões e incursões 

militares por parte dos Espanhóis e, já no período oitocentista, os próprios Franceses 

lograram pisar o solo nacional.’’ (Moreira, 1989, p. 221)  

No decurso do Império Português, por necessidade de defesa e imperativos de 

prestígio, quase todas as cidades se amuralhavam. Se é certo que os acampamentos 

se foram transformando ou fossilizando, já os castella25 continuaram a multiplicar-se 

ao longo das fronteiras terrestres e em pontos nevrálgicos. Estes adoptaram, 

sistematicamente, um modelo configurado num espaço quadrangular, cercado, com 

torres nos ângulos e cisterna ao centro, tipo que os construtores bizantinos26 e depois 

os árabes vão retomar e desenvolver. 

O clima de insegurança da época tardio-romana levou cidades a edificar muralhas, 

criando uma topologia defensiva em alguns povoados.  

Há uma certa fama que nos fala da perduração dos antigos castros, entretanto 

romanizados, ao longo da nossa Idade Média. Essa ideia poder-se-á explicar, em 

parte, pelo facto de se ter mantido na documentação medieval o nome castrum e por, 

talvez em mais de metade dos casos, os castelos medievais nos aparecerem em 

                                                             
25

 Castelo, em latim, ou Vila fortificada 
26

O Império Bizantino foi o Império Romano do Oriente, durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, 
sendo Constantinopla a sua capital 
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montes onde preexistiriam esses velhos povoados. Aqueles antigos povoados, pela 

sua topografia, pela existência de fossos e de restos de muralhas e pela abundância 

de pedra aparelhada, permitiram uma fácil e rápida adaptação a cerca defensiva 

medieval.  

No decurso do século XII e primeira parte do século XIII, na área portuguesa 

reconquistada aparecem novas cercas urbanas de cidade, como no Porto ou em vilas 

pequenas de fronteira, como em Melgaço e em Valença do Minho. As configurações 

destas muralhas, até mesmo pelo seu reduzido perímetro, são mais comparáveis e 

têm mais a ver com as dos grandes castelos da sua época que com as anteriores 

cercas urbanas, romanas e altimedievais. Mostram-nos apenas duas portas, uma 

principal para a entrada de carros e cavaleiros e outra para peões, mais reduzida e no 

lado oposto, menos visível e menos acessível. As entradas em cotovelo só serão 

conhecidas no período românico.  

Sobretudo pelo pensamento religioso e dinâmico das dinastias almorávida e almóada, 

houve no século XII, na mancha islâmica peninsular, mormente na sua banda 

ocidental, uma notável transformação e melhoria nas suas cercas urbanas.  

Isto se deu pela vontade religiosa e política, do mundo árabe, em não se sujeitaram 

aos reinos cristãos. Tal atitude se formaliza no carácter defensivo da arquitectura em 

Faro, Mértola, Elvas, Alcácer do Sal, Santarém e Silves, dentre outras.  

Contudo, no período gótico ir-se-ia presenciar uma radical transformação na 

arquitectura defensiva urbana. 

Os muros – muralhas – destas fortalezas, são coroados com adarves27 e ameias28. As 

ameias adoptam formas diversas, embora as mais vulgares sejam as quadrangulares 

e as pentagonais, sendo rasgadas, amiúde, por seteiras29 ou furadas por troneiras30.  

O aumento da precisão das armas de fogo e ao longo dos séculos XIV e XV originam 

o alargamento das ameias e a diminuição das abertas, sendo estas muitas vezes em 

                                                             
27

 Um adarve, em arquitectura militar, é um caminho no topo das muralhas de uma fortificação 
28

 Ameia, em arquitectura militar, é a abertura, no parapeito das muralhas de uma fortificação, por onde os 
defensores visavam o inimigo 
29

 Seteira, em arquitectura militar, é uma abertura cuja concepção permitia aos defensores lançarem 
flechas e, devido à sua reduzida dimensão, dificultava o ataque, por parte dos atacantes, ao espaço 
interior da fortificação 
30

 Troneira, em arquitectura militar, é uma abertura circular, com uma cruz, numa muralha ou numa 
ameia, própria para receber artilharia leve 
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plano inclinado para o exterior para facilitarem o arremesso de pedras e líquidos 

escaldantes ou o uso das bocas-de-fogo. 

Se é com D. Afonso III31 que terá começado o amuralhamento das vilas, é a partir de 

D. Dinis 32  e, ao longo de todo o século XIV, que esse processo se realiza 

sistematicamente. Exemplo bem significativo é o das cercas fernandinas de Lisboa e 

do Porto terem sido erguidas no final de Trezentos. Ao abrir do século XIV, no reinado 

de D. Dinis, verifica-se uma actividade empreendedora na organização das defesas do 

reino, deveras impressionante.  

O impulso construtivo empreendido pelo rei só terá algum paralelo no findar do século 

XIV, no reinado de D. Fernando33.  

As lutas que D. Fernando se envolveu com Castela obrigaram o rei a prestar 

cuidados maiores ao sistema de defesa do Reino, entregando-se a grande actividade 

constructiva de reparo, fortalecimento ou alargamento das muralhas já existentes e 

também no levantamento de novas obras de fortificação.  

O caso mais exemplar em tudo foi o de Lisboa.  

Amparada apenas na sua antiga cerca moura, haviam ficado sem defesa os novos 

bairros que se tinham formado fora dessas muralhas. O cerco de Lisboa, em 1373, 

pelo rei Henrique de Castela, mostrara bem a vulnerabilidade a que estava sujeita. A 

decisão fernandina foi tão rápida quanto a sua execução: durou de 1373 a 1375. Esta 

rapidez poderá estar na origem do seu fraco acabamento.  

Segundo o estudo de Augusto Vieira da Silva, ‘’a cerca fernandina erguia-se a uma 

altura média de 8 metros, com ameias e adarve que, nas zonas de maior declive do 

terreno, se dispunham em escadaria. Em grande parte da sua extensão era 

acompanhada por barbacã e por setenta e seis torres, distanciadas entre si cerca de 

50 metros. As portas e postigos eram trinta e cinco.’’ (Moreira, 1989, p. 60) 

                                                             
31

 1210-1279 d.C 
32

 1261-1325 d.C 
33

 1345-1383 d.C 



Habitar o limite: Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes  46 

 

 

Ilustração 11 – Castelo de São Jorge, Lisboa. É visível a segunda linha de muralhas sublinhada pelo passeio arborizado e, à esquerda, 
a couraça descendo pela encosta até à Torre de São Lourenço. (Moreira, 1989, p. 60) 

Ao mesmo tempo que Lisboa, também o Porto viu completarem-se as obras da cerca 

urbana, iniciadas no reinado de D. Afonso IV34. Coube a D. Fernando a conclusão 

desse trabalho, terminado em 1374. Medindo cerca de 5000 metros de comprimento e 

10 metros de altura, as muralhas eram reforçadas com vinte e sete torres, abrindo-se 

nelas seis portas e sete postigos. 

A exemplo de Lisboa e do Porto, muitas outras vilas e castelos viram as suas 

muralhas reparadas ou feitas de novo por D. Fernando. 

O século XV não é um século de construção de fortalezas. Revelando-se duradoura a 

paz com Castela, os interesses de Portugal voltam-se para além-mar. As 

necessidades alteram-se, o pensamento evolui. Ao mesmo tempo, estratégias 

militares vão-se progressivamente alterando, pela utilização cada vez mais insistente 

nas armas de fogo.  

2.3. O LIMITE LEFENSIVO – UM NOVO CONCEITO 

2.3.1. O BALUARTE 

                                                             
34

 1291-1357 d.C 



Habitar o limite: Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes  47 

 

Na Itália do século XV a guerra tornara-se uma arte. Assiste-se a uma época de 

debates sobre modos inovadores de fortificar. Efectuam-se grandes avanços nos 

engenhos da pirobalística.  

No final do século XV, as navegações portuguesas permitiram o contacto com o 

Renascimento através da influência de mercadores italianos e flamengos que 

investiam no comércio marítimo. Isto conduziu a um intercâmbio cultural – uma 

convulsão de ideais que moldaram o pensamento cultural.  

Intensificou-se os contactos com importantes centros renascentistas, a Itália e a 

Flandres35.  

O muro, enquanto limite defensivo e contínuo, perdera a sua definição formal 

primordial.  

Surge uma nova definição de limite defensivo – o baluarte. 

O baluarte deriva de torreões góticos adaptados à pirobalística e aplica-se a estruturas 

postiças de madeira e terra encostadas ao exterior dos castelos, com o fim de nelas se 

assentar a artilharia pesada, que os muros medievais não comportavam.  

Em árabe, albarrã deriva de exterior e refere-se a uma torre situada fora das muralhas. 

O baluarte constitui-se num limite – uma barreira – defensivo. Um prelúdio dos novos 

tempos.  

É um elemento essencial do princípio do flanqueamento: o da defesa mútua ou 

cruzamento de fogos, em que cada ponto de um baluarte é sempre batido pelo tiro de 

um dos baluartes vizinhos. Isso constitui o sistema da frente abaluartada, que é 

aperfeiçoada na Itália Central. 

A muralha, na arquitectura militar, perde o carácter obrigatoriamente fechado – 

contínuo –, passando a adquirir um significado de um todo defensivo, que reúne um 

conjunto de elementos dispersos – baluartes e fortalezas – que actuam como 

elementos preponderantes na defesa militar de um território, apresentando uma 

linguagem própria de unificação espacial semelhante a uma muralha – apesar de não 

possuírem o carácter contínuo anteriormente idealizado na estruturação das muralhas. 

                                                             
35

 Região norte da Bélgica 



Habitar o limite: Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes  48 

 

Surge assim uma nova definição de limite defensivo, enquanto elemento 

interrompido – elemento não contínuo – constituído por baluartes e fortalezas 

abaluartadas. 

É no baluarte que se enriquece a experiência do habitar. O baluarte é uma metáfora 

da casamata36, pois nele se desenvolve uma achegada relação entre a função militar e 

a necessidade do habitar. 

O baluarte surge a partir de uma interpretação poética do muro. Torna-se habitável. 

Convivem no baluarte, pressupostos dicotómicos de clausura e prevalescência. 

O início dos baluartes e fortalezas abaluartadas, em Portugal, mais propriamente, em 

Lisboa, tem a sua raiz na Torre de Belém, de Francisco Arruda37, em 1514. Esta 

introduz uma novidade absoluta, com a sua plataforma maciça para canhões de 

grande calibre, dependente dos esquemas volumétricos desenvolvidos por 

engenheiros italianos no fim do século XV. 

 
 

Ilustração 12 – Torre de Belém, Lisboa. À direita, espaço interior da Torre. (Barboza, 2005)  

A partir deste momento, houve a necessidade da passagem de grandes massas 

verticais, às quais estávamos habituados no nosso país, para esquemas mais 

regulares, rentes ao solo e angulares.  

Em 1640, Lisboa estava quase indefesa, sem nenhuma proteção recente.  

Após o triunfo da Revolução de 1 de Dezembro de 1640 e uma vez conseguida a 

rendição das guarnições castelhanas existentes em fortificações portuguesas, o 

                                                             
36

 Casamata, em arquitectura militar, é uma instalação fortificada fechada e abobadada, independente ou 
integrada numa fortificação maior. A partir da Segunda Guerra Mundial ficou amplamente conhecida pelo 
termo alemão bunker 
37

 Francisco de Arruda (d.m 1547) foi um arquitecto português. Irmão de Diogo de Arruda e pai de 
Miguel de Arruda 
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pensamento foi: assegurar a defesa do Reino e, em especial, a do porto de Lisboa, 

contra uma arremetida espanhola. Dessa maneira, a actividade construtiva de 

militarização ao longo do litoral português, torna-se uma das mais densas e vitais de 

toda a história das fortificações portuguesas. 

Passados apenas dez dias sobre a revolução restauradora, foi instituído o Conselho 

de Guerra, com a finalidade de coordenar a defesa do Reino. O conselheiro de guerra, 

Martim Afonso de Melo, foi mandado para Cascais com a missão de reparar e 

acrescentar as fortificações e, no dia seguinte, Matias de Albuquerque38 foi nomeado 

Mestre de Campo Geral do exército que devia formar-se no Alentejo. 

Dois dias depois, outro decreto determinava que o conselheiro de guerra, António de 

Saldanha, fosse governar a Torre de Belém, enquanto D. José de Meneses foi 

mandado assumir o controlo da Fortaleza de São Julião da Barra. 

Ciente do valor dos seus arquitectos, D. João III39 mostrara-se sempre relutante na 

vinda dos italianos para Portugal. Estes só começaram a afluir durante o vazio deixado 

por aqueles, primeiro na qualidade de instrutores militares, depois como profissionais 

estáveis ocupando um cargo oficial.  

Surgem as cidadelas isoladas junto às cidades e as fortificações perfeitas e linhas 

abaluartadas regulares. Geralmente usam-se figuras geométricas simples para os 

fortes – triangulares ou pentagonais antropomórficas – e polígonos estelares para as 

cercas urbanas.  

Este estilo obedecia a uma nova concepção estética e de funcionalidade ao serviço 

do absolutismo. 

É da mão do arquitecto Miguel de Arruda40 que sai a primeira grande fortificação 

moderna existente em Portugal, a Fortaleza de São Julião da Barra, em Oeiras, em 

1583.  

                                                             
38

 Matias de Albuquerque (1580-1647) – foi um administrador colonial português e militar superior na 
Guerra da Restauração 
39

 1502-1557 d.C 
40

 Miguel de Arruda (d.m 1563) – Arquitecto e engenheiro militar português. Filho de Francisco de Arruda 
e sobrinho de Diogo de Arruda. Ao morrer, em 1563, o velho mestre deixava solidamente lançadas as 
bases para a difusão do sistema abaluartado por todo o mundo português 
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Ilustração 13 – Fortaleza de São Julião da Barra, Oeiras. (Oeiras, 2013) 

 

Situada no topo da praia de Carcavelos, num maciço rochoso, a fortaleza nasceu da 

necessidade de reforçar a protecção da barra de Lisboa visto que entre a Torre de 

Cascais e a Torre de São Vicente de Belém não existia qualquer tipo de defesa.  

Assim, entre 1553 e 1556, a construção deste forte foi iniciada. Até 1579 registaram-se 

obras na estrutura fortificada. 

Em 1579, o Forte era composto por cinco baluartes de diferentes dimensões, tendo, 

no interior, uma grande cisterna no centro da praça de armas, sendo assim o núcleo 

central. 

Por esta fortaleza estar altamente especializada para a defesa da costa e não do 

próprio território, foi tomada por terra durante o período de domínio espanhol. A obra 

de actualização foi dirigida por Leonardo Torriani 41 . Com a ajuda de Giácomo 

Palearo42 , que estudou a melhor forma de reforçar o forte, o fosso foi corrigido, 

construídas novas baterias, ampliadas as defesas do flanco poente, tornando-o assim 

o maior e mais poderoso forte do reino. Edificou-se ainda, no lado oposto, uma 

esplanada baixa, com os baluartes de S. Filipe e S. Pedro. 

Mais tarde, em 1640, o forte foi conquistado, mais uma vez, por terra, por tropas 

portuguesas. Por forma a colmatar esta fraqueza, o novo projecto foi entregue a 

                                                             
41

 Leonardo Torriani (15??-16??) – foi um engenheiro militar e arquitecto natural de Cremona, Itália 
42

 Giácomo Palearo (15??-16??) – foi um engenheiro militar e arquitecto italiano 
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Nicolau de Langres43, construindo-se apenas um revelim que funcionava como entrada 

principal da fortaleza. 

No século XVIII foram feitas obras de recuperação das muralhas, na cisterna e nos 

edifícios de aquartelamento. Em 1755, no centro da praça de armas, construiu-se a 

torre do farol, que ainda permanece como símbolo desta estrutura. Após a invasão dos 

franceses, por Junot, em 1807 e, sua recaptura, temendo uma nova invasão, foi 

integrada na nova linha defensiva de Torre, desenhada em conjunto por portugueses e 

ingleses, sendo um dos seus pontos fulcrais. 

 

Ilustração 14 – Fortaleza de São Julião da Barra. (Figueiredo, 2004) 

O Forte de São Julião da Barra caracteriza-se por uma planta irregular, quase 

pentagonal, de volumes articulados constituídos por uma complexa articulação de 

vários elementos defensivos. Da praia da Torre à de Carcavelos existe um profundo e 

largo fosso de topos rematado por altas muralhas que isolam o forte, descrevendo um 

V muito aberto em cujo vértice se lança a ponte, em aço e alvenaria de ligação e 

acesso ao forte dirigida à porta elevada sobre amplo terreiro que dá acesso às portas 

principais abertas em túnel e fortemente defendidas. Um outro fosso menor protege o 

revelim, estando ligado ao fosso principal. Poderosos baluartes, altas cortinas, 

grandes esplanadas de baterias construídas em socalcos, estão interligados por várias 

rampas e por caminhos de ronda, completando assim a defesa. Do lado nascente 

ergue-se a imponente massa do baluarte do Príncipe ou do Rei D. Fernando. Já na 

face voltada para o mar, os baluartes a poente multiplicam cortinas, reentrâncias, 

avançados diedros, baterias. O de Santo António é o mais espetacular, subordinando 

a forma à sapata de penedos. A cisterna tem a cobertura em abóbadas perfeitas, 
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 Nicolau de Langres (d.m 1665) – foi um engenheiro militar e arquitecto francês 
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formando três naves de diferentes tramos e com abóbada de cruzaria sobre colunas 

toscanas, formando o núcleo principal.  

 

Ilustração 15 – Interior da cisterna. (Figueiredo, 2006) 

 

A torre do farol tem guaritas nos cunhais e os três pisos divididos por moldura. Ergue-

se no eixo transversal e é ladeada por alojamento da guarnição. Para além de outros 

cómodos, possui biblioteca, capela, casamatas, algumas claraboias e um conjunto de 

habitações que serviam de alojamento aos elementos da guarnição e suas famílias. A 

sua estrutura é essencialmente em cantaria e alvenaria rebocada. 

 

Ilustração 16 – Corpo muralhado da Fortaleza de São Julião da Barra. (Figueiredo, 2008) 

 

Apesar das variadas construções efectuadas em ambas as margens do Tejo durante o 

reinado de D. João I44 – Cascais, Caparica e Oeiras – até ao século XVI, no século 

seguinte, já com S. Julião da Barra em funcionamento, a Barra de Lisboa continuava 
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 1357-1433 d.C 
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exposta. Assim, em 1571, Francisco de Holanda 45 , sugeriu a D. Sebastião a 

construção de um baluarte no areal da Cabeça Seca. O objectivo seria dotar a entrada 

do rio do cruzamento de fogos entre esta e S. Julião da Barra.  

Só em 1579, com a ameaça de um ataque por parte da armada espanhola, construiu-

se um forte de madeira no areal junto à Trafaria, sem qualquer tipo de relevância na 

defesa da capital. 

No ano 1589, Frei Giovanni Casale, engenheiro militar vindo de Nápoles, foi 

encarregado por D. Filipe I46  de construir a fortificação da Cabeça seca. Um ano 

depois, em 1590, foi iniciado o Forte do Bugio, à entrada de Lisboa, o qual seria 

construído em forma circular, conforme o projecto de Spanochi47, criando assim uma 

tipologia de forte redondo assente sobre rochas a meio do mar. 

 

Ilustração 17 – Forte e Farol de S. Lourenço da Cabeça Seca ou Forte e Farol do Bugio. (Boiça, 2004, p. 105)  

O objectivo era bastante claro: criar uma ilha sobre a qual se começou a levantar a 

muralha onde se colocaram, posteriormente, as bocas-de-fogo. Com o falecimento de 

Frei Giovanni Casale, em 1593, foi o engenheiro Gaspar Roiz que deu início à 

edificação propriamente dita. No entanto, introduziu algumas modificações na 

estrutura, como o diâmetro, melhorando assim a operacionalidade do forte, bem como 

alterou o edifício da praça de armas, reduzindo assim os gastos e o tempo de 

edificação. 

                                                             
45

 Francisco de Holanda (1517-1585) – Considerado um dos mais importantes vultos do Renascimento 
em Portugal, também foi ensaísta, arquitecto e historiador. Estudou em Itália, regressando mais tarde a 
Portugal. Obteve vários auxílios da parte do cardeal-arcebispo de Évora e dos reis D. João III e D. 
Sebastião 
46

 Filipe I de Portugal (II de Espanha) 1527-1598 
47

 Tibúrcio Spanochi (15??) – foi um engenheiro militar italiano 
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Em 1807, a Torre do Bugio não resistiu aos franceses, de Junot, tendo sido 

recuperada pelos ingleses em 1808. 

Este edifício de planta circular é composto por uma primeira muralha com alambor48, 

rasgada por porta em arco de asa de cesto precedida por alguns degraus de acesso, 

um amplo terreiro (a primeira linha de fogo), lajeado e com algumas obras defensivas; 

a torre, também circular, com porta em arco de asa de cesto e poucas aberturas, 

exteriormente quadrangulares.  

 

Ilustração 18 – Representação do Forte e Farol do Bugio: alçado, corte e plantas de Lourenço Homem da Cunha d’Eça, 1856. (Boiça, 
2004, p. 127)  

 

O alçado exterior da torre é centrado por moldura e coroado por cornija bastante 

saliente sobre cachorrada intercalada, constituindo assim a bateria alta e tendo quatro 

guaritas, de planta circular com cúpula esférica. No seu interior, o alçado é rasgado 

irregularmente por portas de verga no primeiro piso e janelas rectangulares no 

segundo. Uma destas portas dá acesso à capela, de planta rectangular com lintel recto 

arquitravado, tendo uma janela ladeada por volutas sob a qual se encontra uma 

cornija.  
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 Tipo de estrutura defensiva que consiste no espessamento da base de uma muralha, normalmente 
utilizando a pedra, com o objectivo de dificultar o assalto às muralhas de uma fortificação 
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Ilustração 19 – Interior da fortificação. (Boiça, 2004, p. 107) 

Ao centro da praça de armas, lajeada, ergue-se o farol, ligado à bateria alta por três 

estruturas de cantaria, tendo sobre arco em asa de cesto, e com varandim de ferro. O 

interior da capela, de nave única, possui dois tramos marcados por pilastra central 

canelada, em madeira, criando dois espaços diferenciados, o primeiro coberto por 

falsa abóbada de berço e o segundo de arestas, ambas em madeira. 

Estudar o Forte de S. Julião da Barra e a Torre do Bugio é um exercício interessante, 

não apenas pelo explorar da arquitectura militar mas também pela sua caracterização 

enquanto muralha, englobando o conceito de limite defensivo interrompido, 

recorrendo a elementos como o baluarte – ou forte – e a fortaleza abaluartada. Ambos 

estão localizados junto ao mar, em contacto directo, mas por outro lado as 

características díspares entre si tornam-nos interessantes enquanto processo mental 

na resolução de problemas. Para além disso, pode-se verificar que a sua evolução é 

também muito diferente, tento um crescido consoante as suas fraquezas e 

necessidades – Forte São Julião da Barra – e outro ter sido feito de raiz – Torre do 

Bugio – vocacionado para o apoio de artilharia.  

2.3.2. A PRAÇA-FORTE 
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As invasões por via terrestre se fizeram, fundamentalmente por cinco linhas de 

entrada: pelo Minho, entre Valença e Monção; pela Veiga de Chaves; pelo vale do 

Mondego, através de Almeida; pelo vale do Tejo, através de Segura e, pelo Alentejo, 

na linha de Badajoz-Elvas-Estremoz. A mais utilizada foi a do Alentejo. 

Logo após a aclamação, D. João IV49 determinou o provimento da fronteira do Alentejo 

com abundante material de guerra. Praticou uma política de construção de 

fortificações nos pontos nevrálgicos da fronteira, visto ser uma necessidade 

imediata à época.  

Em 1641 iniciaram-se os projectos de uma série de fortificações abaluartadas, com 

especial relevo para o Alentejo, destinadas a contribuir decisivamente para conter o 

surto invasor que se reconhecia inevitável. 

Foi na Restauração que a engenharia militar portuguesa teve os seus verdadeiros 

fundamentos.  

A Praça-forte de Almeida, na Beira Alta, disputa com Elvas50 e Valença do Minho51 a 

primazia das praças portuguesas. 

 

                                                             
49

 1604-1656 d.C 
50

 Elvas é por excelência a cidade militar mais distinta do território português e o expoente de uma nova 
concepção de defesa de uma praça envolvida por redutos defensivos. O abaluartamento de Elvas 
desenvolve-se irregularmente e, para uma melhor eficácia defensiva, foi necessário criar um conjunto de 
obras exteriores. Duas dessas obras mais consideráveis na linha defensiva que desenha toda a praça-
forte de Elvas, são o Forte de Santa Luzia e o de Nossa Senhora da Graça. Os projectos de defesa 
abaluartada de Elvas devem-se, sobretudo, a Cosmander, Gilot, Lassart e Nicolau-Langres, continuando, 
no século XVII, no Forte de Nossa Senhora da Graça, com as propostas do marechal conde de Lippe e 
engenheiros Valleré e Étienne. De planta poligonal, com doze lados irregulares, o forte é composto por 
sete baluartes e quatro meios-baluartes. Os baluartes constituíram-se como os elementos essenciais 
desta tipologia de fortificação e, normalmente eram constituídos por polígonos irregulares de cinco lados. 
O forte de Santa Luzia é parte integrante das linhas que desenham a Praça-forte de Elvas. Com 
influências do pensamento defensivo, que remontam à escola Italiana, este forte desenvolve-se segundo 
uma planta poligonal, formando um quadrado de 150 metros e compreende quatro baluartes – Santo 
António, Santa Isabel, S. Pedro e Nossa Senhora da Conceição. Concilia a eficácia defensiva com uma 
grande beleza formal. O Forte de Nossa Senhora da Graça, desenvolvido pelos engenheiros franceses, 
Valleré e Étienne, é composto por um quadrado com quatro baluartes e por igual número de revelins que 
cobrem a cortina. 
51 A praça-forte de Valença do Minho situa-se no extremo norte de Portugal, na fronteira com a Espanha. 

A sua fortificação primitiva remonta ao Castelo de Valença, com a vila cintada por muralhas. No entanto, 
por altura da restauração, esta praça fronteiriça ganhou uma nova importância, à semelhança das duas 
anteriormente mencionadas: em posição dominante na paisagem em que se insere no rio Minho, são 
refeitos os seus perímetros e aumentados para conter os novos limites da vila, bem como é levantada 
uma nova estrutura, a Coroada, com três baluartes – Santa Ana, São Jerónimo e Santa Bárbara – e dois 
meio-baluartes – São José e Santo António. Como complementos são escavados novos fossos e, sobre 
estes, levantados os relevos em talude. Revelins protegem algumas cortinas, enquanto sete baluartes são 
adicionados à fortaleza antiga.  
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Ilustração 20 – À esquerda, Praça-Forte de Elvas, Alentejo. (Moreira, 1989, p. 222) À direita, o Forte de Santa Luzia que integrava o 
limite defensivo da Praça-Forte. (Moreira, 1989, p. 227) 

 

Uma praça-forte é um recinto muralhado. Enquanto organismo urbano está 

absolutamente condicionada, interna e exteriormente, aos ditames da razão militar e 

da configuração arquitectónica de resposta às táticas e às técnicas da artilharia. O 

amplexo abaluartado torna-se o elemento justificador inquestionável. O Tempo 

aquieta-se à dimensão física da cidadela. A funcionalidade determina-se consoante a 

ordem marcial, começando exactamente pela subordinação ao número e à localização 

das portas. 

O que deslumbra nesta investigação e estudo da Praça-Forte de Almeida, é a 

espacialidade, interior e urbana, obtida através da disposição das muralhas, bem 

como a maneira como eram efectuadas as passagens entre os diversos espaços – 

nomeadamente, a maneira como se entrava para a Praça-Forte através das diferentes 

portas. Este jogo de escavação do muro – a muralha – e assim definir espaço 

arquitectónico, que abrigava um programa militar, é o que enriquece o nosso 

imaginário ao nível das diferentes apropriações espaciais passíveis de existir no 

muro. 

O número de portas de uma praça-forte tende a ser, pelas vulnerabilidades que 

acarretam no seu estabelecimento e pelas exigências na respectiva colmatação, o 

mais reduzido possível. Almeida tem apenas duas, somando assim oito portais, além 

de outros vãos com encerramento vertical no interior das passagens. 

Os complexos edificados dos acessos, nos dois pontos originais da cintura de 

muralhas – revestidas de cantaria e cercadas de fossos e caminhos cobertos – situam-

se nos baluartes de São Francisco e de Santo António.  
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Ilustração 21 – Praça-Forte de Almeida. (Campos, 2007, p. 3 e 4) 

 

Esta praça assenta a sua estrutura defensiva numa regularidade geométrica. Ao 

contrário do que seria expectável numa praça de guerra deste tipo, o traçado urbano 

guarda muito das marcas de uma organização medieval, com a Rua Direita, 

estruturante dos outros percursos, seguindo um desenho paralelo ao que seria a 

antiga cerca medieval, indo hipoteticamente da Rua do Arco à Rua do Touro. 

A descentração que as Portas revelam relativamente ao partido hexagonal do traçado 

abaluartado, embora tenha originado um eixo funcional, não gerou, uma expressão 

imagética afirmada.  

 

Ilustração 22 – Porta de São Francisco: exterior. (Campos, 2007, p. 5) 
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As Portas Exteriores de S. Francisco integram a cintura exterior dos revelins de defesa 

da Praça-Forte de Almeida, constituindo, para quem chega, o ponto focal da relação 

da cidadela militar com o exterior. A sua construção data do século XVII.  

 

 

A técnica construtiva, de dupla abóbada protegida com cobertura anti-bomba de 

lajeado com sistema geo-amortecedor, antepara a esplanada da entrada principal da 

vila e, após transposição de um primeiro fosso defensivo, conta com dois 

compartimentos desiguais separados por uma passagem.  

 

Ilustração 24 – Secções das Portas Exteriores de S. Francisco. Alegoria ao muro habitado. (Campos, 2007, p. 7) 

Ilustração 23 – Planta Portas Exteriores de S. Francisco. (Campos, 

2007, p. 6) 
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O conjunto assemelha-se a uma casamata, pelo adoçamento que as terras do 

baluarte avançado realizam com o próprio volume da construção em forma de cripta, 

habitável ao nível da cobertura de duas águas. O espaço escavado produz uma 

noção de um muro habitado que compõe a praça-forte e alberga o programa da 

mesma. 

As abóbadas de berço albergavam uma sala de armas e uma sala de comando com 

uma passagem entre elas. Possui um Trânsito rectilíneo, não havendo 

compartimentação no lado oposto ao do corpo da guarda.  

Estas Portas ganharam o seu corpo de guarda e trânsito abobadado, no século XIX, 

com a remodelação da cintura de muralhas prejudicadas pelo cerco das tropas de 

Massena. 

 Apresenta um pórtico toscano virado à campanha, de grande simplicidade, com 

arquitrave, friso e cornija, sobre a qual se sobrepõe um brasão que encosta à guarita.  

A composição é balizada superiormente por duas pilastras estreitadas, relativamente 

às que conformam os lados do portal. A rematar havia fogaréus que desapareceram. 

 

Ilustração 25 – Portas Exteriores de S. Francisco em Almeida. (Moreira, 1989, p. 233) 

 

O conjunto, se bem que desequilibrado, por falta de construção do lado esquerdo do 

alçado, retira grande efeito cénico da sua situação topográfica, resguardando a Porta 

Magistral. A Praça-Forte desenha um muro que alberga o programa espacial de 
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carácter militar e, ao mesmo tempo, confere eficácia à definição duma percepção axial 

da entrada da mesma.  

As Portas Interiores de S. Francisco, apresentam um frontão em arco abatido 

quebrado assente sobre um par de colunas toscanas de cada lado do vão, as quais 

por sua vez nascem de um pedestal comum. 

A extensão do cenário frontal escamoteia a inexistência de compartimentos 

construídos do lado direito do alçado, desenvolvendo-se a planta em curva, quase 

desenhando um S, mas deixando um ângulo de visionamento entre o exterior e o 

interior.  

A Casa da Guarda apresenta curiosos detalhes construtivos, demonstrativos das 

adaptações realizadas para a concretização das particularidades do programa 

defensivo, nomeadamente na relação entre as transições das paredes ortogonais para 

as curvas, em correspondência com o movimento do tecto, em abóbada de berço, no 

acesso. Um pequeno compartimento serviria como posto de detenção.  

Para além do espaço amplo, onde pontua uma enorme lareira, um quarto do oficial de 

turno reservava para si uma das outras janelas. A restante, com a fresta do alçado do 

fosso, fazia a ventilação transversal do espaço maior das instalações. 

As Portas Exteriores de Santo António, ao contrário das de S. Francisco, encontram-

se implantadas numa cota que não chega a cobrir as Portas Interiores.  

A organização das Portas Exteriores, dispõe-se simetricamente em relação ao eixo de 

entrada, sendo antecedida de uns muros de alvenaria de pedra encurvados que 

dificultam a percepção longínqua do vão.  

No interior merece atenção a simplificada forma de execução da mudança dimensional 

de vão das abóbadas de ambos os compartimentos que ladeiam o Trânsito. Quer um 

quer outro destes espaços possuem lareiras e, no lado esquerdo da entrada, existe 

um compartimento quadrangular destinado a paiol.  

Adossado à fachada interior existe uma guarita de planta quadrada e remate superior 

piramidal.  

É particularmente notória a riqueza construtiva do sistema duplo da cobertura com 

lajeado plano à prova de bomba.  
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Ilustração 26 – Secções Portas Exteriores de S. António. (Campos, 2007, p. 12) 

O edifício das Portas Interiores de Santo António revela-se como uma das mais 

interessantes construções militares de Almeida, apresentando uma panóplia de 

situações de arrojo arquitectónico que o tornam num caso de estudo ímpar. A 

morfologia da implantação no terreno apresenta uma extraordinária configuração 

altimétrica, com uma curva apertada associada a uma inclinação acentuada no troço 

do Trânsito junto à saída.  

A composição do conjunto é bastante diferenciada, com a sala da prisão – à esquerda 

de quem entra – oferecendo uma volumetria mais contida, por contraposição à grande 

casa do corpo da guarda – à direita. A altura atingida com o desenvolvimento do perfil 

transversal do Trânsito é deveras inusitada. Por isso, o aquartelamento das tropas 

beneficiou de um piso sobradado entre a porta da face interna e o rastrilho, subsistindo 

quatro colunas paralelepipédicas e as escadas de granito.  

O rastrilho posiciona-se obliquamente ao eixo da via de acesso e a abóbada de berço 

do tecto realiza um movimento radial apertado, de grande qualidade construtiva, ao 

desenhar a aproximação ao pórtico da face externa. Por razões construtivas, as 

paredes do Trânsito foram concebidas por meio de arcos formando nichos, o que 

confere maior estabilidade para os esforços da cobertura e acrescida resistência, pela 

formação de contrafortes, à função de suporte de terras do lado esquerdo da entrada 

na cidadela.  

A particular realização da edificação acaba por produzir um alçado extremamente bem 

integrado no plano da muralha. Aí o alçado da Porta Interior adquire todo o 

protagonismo, com uma composição erudita, onde igualmente sobressai a qualidade 
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do aparelho do paramento de alvenaria de granito, mostrando do lado esquerdo a 

existência de silhares que se dispõem em contraventamento, assim perfazendo a 

estabilidade mesma de uma vasta extensão murária. 

 

 

Ilustração 27 – Interior do Trânsito. (Campos, 2007, p. 20) 

Em Almeida, a configuração dimensional dos volumes dos terraplenos52 das muralhas 

tem sobretudo a ver com a sábia escolha do sítio para a implantação do grande 

hexágono abaluartado.  

A secção transversal dos reparos da fortaleza é constituída por terreno natural, muitas 

vezes de rocha branda ou eventualmente de rocha mais dura, bem necessária para se 

dispor uma boa fundação. 

Mais poderia ser dito sobre as Portas da Praça-Forte de Almeida – como são 

efectuadas as passagens, a tensão que as massas da fortaleza exercem sobre quem 

habita o espaço arquitectónico no interior, resultante da escavação de grandes 

massas. 

Contudo, é a vivência espacial – a experiência de percorrer muros escavados – que 

enriquece a praça-forte enquanto limite arquitectónico passível de ser habitado. 

É nas muralhas e nos baluartes que encontramos a poética espacial do limite 

enquanto elemento passível de gerar espaço arquitectónico. 
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 Porção de terreno em que as depressões foram preenchidas, sendo aplainado, geralmente, com o 
próprio solo 
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3. O LIMITE: DA ARQUITECTURA MILITAR À CIVIL NO SÉCULO XX 

Até ao presente momento estudou-se a questão defensiva inerente à génese humana, 

bem como o seu consequente reflexo na apropriação de espaço físico e sensorial, 

transposto para a génese do território português ao longo dos milénios da história 

humana. O paradigma da cultura de cada povo está bem afirmado na pegada 

deixada, ao longo do tempo, no território Ibérico, mais concretamente, no português. 

Analisou-se como as necessidades, essencialmente defensivas, influenciaram e 

delinearam o território, na sua limitação através de muralhas, fortes e baluartes, dentre 

outros. Mais importante ainda, pretendeu-se criticar o pensamento comum à época – 

reflexo do ‘’eu’’ – espelhado na arquitectura e vivenciado através do conjunto dos 

vários elementos de carácter militar. 

Neste momento inicia-se o estudo ao pensamento de um novo século.  

Em primeiro lugar vai ser feita uma abordagem geral à história do betão, enquanto 

elemento estrutural na arquitectura e, em seguida, passar-se-á a um estudo do limite 

na arquitectura militar, religiosa e civil do século XX, baseada no uso do betão. 

Veremos um novo conceito associado à noção e definição de limite, essencialmente, 

na arquitectura civil. 

Será analisada a diferença entre limite habitado e muro habitado. 

3.1. O BETÃO NA ARQUITECTURA 

Até então os limites defensivos estudados e referenciados – muralhas, fortes e 

baluartes – eram, essencialmente, materializados em alvenaria de pedra, com paredes 

robustas que no seu interior eram enchidas com argamassa. Era o uso da pedra, na 

sua íntegra, que atribuía a tais elementos o seu carácter protector, defensivo e 

inexpugnável. 

A partir de agora iremos contextualizar o aparecimento do betão como elemento 

constructivo na arquitectura moderna. É importante fazer esta contextualização pois o 

betão é o material predominante nas obras que iremos analisar ao longo deste 

capítulo.  
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Nas antigas civilizações uma espécie primitiva de betão era utilizada essencialmente 

em pavimentos, paredes e suas fundações. Os romanos exploraram as possibilidades 

deste material com mestria em diversas obras – casas, templos, pontes e aquedutos, 

muitos dos quais chegaram aos nossos dias e são exemplos do elevado nível atingido 

pelos construtores Romanos. A título de exemplo referem-se o Panteão de Roma (com 

uma cúpula de 50 metros de diâmetro, em betão de inertes leves, realizado no ano 

127 d.C), o Aqueduto da Pont du Gard em Nimes (realizado em 150 d.C no qual se 

utilizou o betão no canal de água e no interior do forro das cantarias) e diversas pontes 

de alvenaria e betão ainda existentes em diversos países de que se salientam em 

Portugal a Ponte de Vila Formosa e a Ponte de Trajano sobre o Rio Tâmega em 

Chaves. 

 

 
 

Ilustração 28 – Panteão de Roma, Itália. (Ferreira, 1989, p. 20) 

Há registos de que os Romanos fizeram tentativas para armarem o betão com cabos 

de bronze, experiências não bem-sucedidas devido aos diferentes coeficientes de 

dilatação térmica do bronze e do betão. Posteriormente e até ao século XVIII o betão 

tem uma utilização reduzida, quase exclusivamente limitada às fundações e ao interior 

de paredes de alvenaria.  

É com o desenvolvimento da produção e estudo das propriedades do cimento – por 

Smeaton53 em 1758, James Parker54 em 1796 e Louis Vicat55 em 1818 – que culminou 

com a aprovação da patente do cimento Portland56 apresentada por Joseph Aspdin, 

                                                             
53

 John Smeaton (1724-1792) – foi um engenheiro civil inglês 
54

 James Parker (?) – foi um clérigo britânico e fabricante de cimento 
55

 Louis-Joseph Vicat (1786-1861) – foi um engenheiro francês, inventor do cimento artificial em 1817 
56

 Nome dado em 1824 pelo químico britânico Joseph Aspdin ao descobrir o tipo de pó de cimento, em 
homenagem à ilha britânica de Portland, por apresentar uma cor e propriedades de durabilidade e solidez 
semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland 
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em Leeds, em 1824, que se vai dar o grande desenvolvimento na aplicação do betão 

nas construções.  

Em Portugal a Industria do cimento inicia-se em 1894 com a fábrica de cimento Tejo 

em Alhandra.  

Joseph Monier57 é um dos principais pioneiros do betão armado com as suas patentes 

de 1849 para caixas (floreiras), casas e tubagens em 1867 e pontes em arco em 1873. 

Em 1852 Francois Coignet58 e em 1854 William Wilkinson59 iniciaram a realização de 

pavimentos de betão armado em lajes e vigas, os quais se tornaram na maior 

aplicação deste material até à época. No final do século XIX são já vários os estudos 

publicados sobre o betão armado. 

O princípio do século XX é caracterizado por um desenvolvimento extraordinário, na 

utilização e compreensão do funcionamento e possibilidades do betão armado, 

associado à realização de numerosas patentes onde se indicam as bases de cálculo e 

as disposições de armaduras adoptadas para diversos elementos estruturais. 

Como curiosidade refere-se que durante a Primeira Grande Guerra realizaram-se 

grandes navios em ferro-cimento, alguns com mais de 100 metros de comprimento.  

Nas décadas seguintes há a referir grandes realizações de vários homens: o Suíço 

Maillart, com a famosa Ponte de Salginatobel, em 1930 e, os seus estudos e obras 

sobre lajes fungiformes; o Francês Eugène Freyssinet, em 1919, com a Ponte 

Villeneuve-Sur-Lot e os seus 96 metros de vão; o espanhol Eduardo Torroja como a 

Cobertura do Hipódromo de Zarzuela, em Madrid, em 1935, com uma consola de 12,6 

metros e, o Italiano Pier Nervi, com o Estádio Comunal de Firenze, em 1932, com uma 

consola de 17 metros. 

                                                             
57

 Joseph Monier (1823-1906) – foi um dos principais inventores do betão armado 
58

 Industrial francês do século XIX 
59

 William Boutland Wilkinson (1819-1902) – inglês, fabricante de gesso e de argamassa e foi o primeiro 
a patentear um sistema de lajes em betão armado, em 1854.  
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Ilustração 29 – Hipódromo de Zarzuela. Espanha. (Stanley, 1982, p. 12) 

Durante a Segunda Grande Guerra, há a referir a realização dos caixões de betão com 

62 metros por 17 metros em planta que foram transportados para a Normandia e 

constituíram um porto artificial de apoio ao desembarque dos aliados em 1944. Após 

esta, assiste-se à afirmação das grandes possibilidades do betão armado como 

material estrutural, à exploração do betão aparente como solução arquitectónica e ao 

grande desenvolvimento do betão armado pré-esforçado. 

Assim, o betão torna-se o material por excelência em qualquer tipo de sistema 

estrutural. Uma das épocas em que foi utilizado de um modo mais expressivo e em 

maior quantidade, enquanto elemento construtivo, foi nos anos 40, em plena Segunda 

Guerra Mundial, em toda a orla costeira do Atlântico. 

3.2. ARQUITECTURA MILITAR 

“Há um certo dinamismo referente à Europa do século XIX que ultrapassa em muito 

tudo o que já se conheceu”, escreve o historiador Norman Davies. Ele acrescenta: 

“A Europa vibrava com poder como nunca antes: com poder técnico, poder 

econômico, poder cultural, poder intercontinental.”  

Os líderes do “triunfante ‘século de poder’ da Europa”, diz Davies, “em primeiro lugar 

eram a Grã-Bretanha e, nas décadas posteriores, a Alemanha”. O Kaiser Guilherme60 

optou por desenvolver um governo imperial destinado a expandir o império e estender 
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sua influência. Guilherme II empenhou-se por objetivos coloniais na África e em outros 

lugares. Querendo desafiar a supremacia marítima britânica, passou a desenvolver 

uma marinha poderosa. 

O poderio naval alemão passou do insignificante para ser secundário apenas ao da 

Grã-Bretanha em pouco mais de uma década.  

Para manter a supremacia, a Grã-Bretanha realmente teve de ampliar seu próprio 

programa naval. Negociou a entente cordiale61 com a França e um acordo similar com 

a Rússia, formando a Tríplice Entente. O Império Alemão adotou uma política 

agressiva. Aliou-se à  Áustria-Hungria e à Itália, ambas católico-romanas. A Europa 

estava então dividida em dois campos militares —  a Tríplice Aliança dum lado e a 

Tríplice Entente do outro. Portanto, a Tríplice Aliança tinha também o favor do papa. 

Assim, o pensamento que modelava o ‘‘eu’’ de cada indivíduo e, consequentemente, 

o ‘‘eu’’ cultural, em ambos os países que compunham as duas alianças, estava 

relacionado com as ideologias religiosas e sociopolíticas. Isso teve uma influência 

determinante nos elementos militares utilizados na guerra que precedeu aquela época. 

Em 28 de Junho de 1914, o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa 

foram assassinados por um terrorista sérvio em Sarajevo, na Bósnia. Esta foi a 

centelha que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. 

A primeira guerra mundial levou os ataques ofensivos a um novo nível, com a 

Alemanha a implementar as batalhas navais submarinas, pela primeira vez na história 

da humanidade. 

Contudo, a Alemanha teve que admitir a derrota em novembro de 1918. Guilherme II 

fugiu para o exílio na Holanda, e a Alemanha tornou-se uma república.  

No começo dos anos 30, as condições eram propícias para a ascensão de Adolf Hitler. 

Ele se tornou chanceler em janeiro de 1933, e no ano seguinte assumiu a presidência 

do Terceiro Reich. 

Criando uma ambição desmedida pelo controlo e poder, a Alemanha começou a 

invadir os países vizinhos. Com isto, a Alemanha expandiu as suas fronteiras desde o 

Mar Mediterrâneo até ao Oceano Atlântico. As ambições de conquista passavam pela 

anexação da Grã-Bretanha, mas com o tempo revelou-se cada vez mais difícil 
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executar esta ideia e, tornou-se necessária a construção de uma linha defensiva que 

isolasse a Europa continental, dominada pela Alemanha Nazi, dos Ingleses e seus 

aliados. Assim, deu-se início à construção da que viria a ser conhecida como Muralha 

do Atlântico. 

 

Ilustração 30 – Mapa representativo da extensão geográfica da Atlantic Wall. (Guidi, 2004)  

 

3.2.1. ATLANTIC WALL 

A Atlantic Wall62 tem um interesse histórico e arquitectónico. O interesse por este limite 

defensivo de carácter militar advém da vivência e percepção in loco deste, como 

objecto não indiferente à paisagem em que se insere. Contrariando a alienação que 

alguns elementos arquitectónicos poderão ter relativamente à paisagem em que se 

inserem, a Atlantic Wall revela-se enquanto ‘’coisa percebida’’ (Merleau-Ponty, 1999, 

p. 303), um sistema gerador de relações espácio-temporais significativas. 

As construções em betão, a sua disposição e desenho envolvido na concepção destas 

representam um esforço nunca antes visto, por parte de forças militares e civis de 

outros países. 
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Edificada durante a Segunda Guerra Mundial e actualmente desativada, a Atlantic Wall 

é uma estrutura militar constituída por bunkers63 distribuídos ao longo da costa oeste 

europeia estendendo-se, em projecto, desde a fronteira franco-espanhola até à 

Noruega. 

Estes bunkers mostram grande diversidade a partir de desenhos standards bem como 

as suas particulares texturas rugosas no betão.  

São limites habitados, não necessariamente, muros habitados.  

Contudo, a origem do bunker pode vir, segundo uma interpretação metafórica, do 

muro, passível de ser habitado. 

Constituem tipologias militares interessantes pelo seu particular carácter escultórico e 

fisionomia fortificada, já que são alguns dos raros monólitos modernos na arquitectura 

e, porque conseguem condensar as funções de abrigo e de limites habitados.  

Historicamente falando, é importante referir esta grande estrutura por ser testemunha 

da última guerra em grande escala na Europa. É importante referir o conceito, tendo 

sido o primeiro sistema de fortificações totalmente integrado e ao mesmo tempo o 

último grande sistema do género a ser construído. 

Depois na conquista da Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França em 1940, as 

forças militares Alemãs tinham a sua moral em alta. Como tal, encontravam-se na 

ofensiva, tendo como objectivo final a derrota dos Aliados, juntamente com a Grã-

Bretanha. As actividades defensivas eram mais limitadas e consistiam apenas na 

tomada de baterias de defesa inimigas, bem como o movimento de baterias de fogo 

para os portos conquistados. Estas eram Alemãs com origem nas defesas costeiras da 

própria Alemanha, mais propriamente do Norte e das costas do Báltico. 

Apesar disso, havia uma zona em que a defesa era bem diferente. Para a invasão 

planeada das Ilhas Britânicas, o estreito de Dover64 teria de ser cruzado. 

Para assegurar um futuro desembarque e o controlo do tráfego marítimo no Canal, a 

marinha Alemã instalou baterias ofensivas no Cabo Griz Nez, cuja construção teve 

início em 1940, ainda antes de a França declarar o cessar-fogo. As baterias pesadas 
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tiveram então de ser colocadas em casamatas gigantes tendo a espessura, quer nas 

paredes, quer na cobertura, de 3,5 metros.  

3.2.1.1. UM NOVO LIMITE DEFENSIVO 

Foi a 14 de Março de 1941 que Hitler falou pela primeira vez na mega estrutura de 

defesa alemã denominada Atlantic Wall. Esta, teria como finalidade resistir aos Raids65 

dos aliados e aos seus prováveis desembarques nas costas da Holanda, Bélgica e 

França. As suas capacidades defensivas e de resistência eram baseadas em baterias 

costeiras, assim como numa série de obstáculos de arame farpado e minas de campo.  

Ao longo do desenvolvimento do projecto Atlantic Wall, foram desenhadas novas 

fortalezas – bunkers – com variações ao nível das paredes e coberturas que, 

progressivamente, iam ganhando espessura.  

A primeira série tinha espessuras de 0,6 metros, tendo as séries posteriores saltado 

para espessuras de 2 e 3,5 metros de espessura. Mais tarde estes desenhos-tipo 

foram divididos em séries, cujas mais usuais eram as séries 100 e 500. Estas 

tipologias do exército Alemão destinavam-se a funcionar dentro das baterias costeiras 

da armada germânica.  

Inicialmente as funções comuns tornaram-se disponíveis: abrigos, armazém de 

munições, bunkers de canhões, postos de observação, postos de controlo de fogo e 

de armas especiais.  

 

Ilustração 31 – Bunker de submarinos em Saint Nazaire. (Matias, 2008, p. 92) 

Dos 7.552 bunkers construídos até 1942, apenas 1.116 tinham carácter permanente, 

tendo a maioria sido erguidos em Pas-de-Calais e nas ilhas Britânicas do Canal.  
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3.2.1.2. A ARQUITECTURA DOS BUNKERS  

No verão de 1942, a marinha Alemã e a Luftwaffe66, desenvolveram pela primeira vez 

desenhos-tipo de bunkers em betão com 2 metros de espessura, introduzindo-se uma 

nova linha de baterias antiaéreas. Estas novas tipologias constituíam-se por plantas 

ortogonais, nas quais o armamento era colocado. Apesar de não possuírem uma 

entrada defendida, o que não completava as suas qualificações como fortificações 

respondiam muito bem à função pela qual foram desenhados. Esta falha foi colmatada 

mais tarde com a série L-400-A. Deste modo os postos de combate eram 

relativamente compactos, servindo assim o bunker propriamente dito como base, 

sobre o qual estava o armamento. 

 

Ilustração 32 – Bateria anti-aérea L-400-A. Plantas e corte standards dos bunkers. (Matias, 2008, p. 97) 

A marinha acompanhou este movimento. Em 1942, desenvolveram novos desenhos 

tendo aplicado novas teorias e tipologias. O posto de controlo para baterias costeiras 

tinha uma parede curvada, estando organizado em escada. 

Ao nível formal, estas estruturas derivam da organização dos navios, tendo a 

semelhança de proa e, em toda a sua disposição longitudinal, a simbologia dos 

equipamentos destes.  

As estruturas antiaéreas optavam, formalmente, por hexágonos e círculos. Assim 

como nos elementos navais, estas tipologias não optavam pela camuflagem, ao invés, 

optavam pelo controlo do fogo a 20 m de altura, impondo-se na paisagem como se de 

grandes monolitos – ou afloramentos rochosos – se tratassem. Ao nível da função, 

estas estruturas serviam para evitar os raids aliados, bem como a invasão das costas 

ocupadas na Holanda, Bélgica e França. As capacidades defensivas baseavam-se 
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principalmente em artilharia de costa, artilharia de campo, armamento antitanque e 

metralhadoras, bem como várias séries de obstáculos, linhas de arame farpado e 

minas. 

 

 

Ilustração 33 – Images e desenhos técnicos de estruturas anti-aéreas em Guernsey. (Guidi, 2004) 

De modo a criar um leque de bunkers mais versáteis, surgiu uma nova série que 

precedeu à 500. Deveria ser executada com espessuras de 2 metros de betão em 

todo o seu conjunto, chegando alguns dos espaços mais importantes a atingir os 3,5 

metros de espessura. 
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Para se colmatar os atrasos sucessivos que impediam que se atingisse a meta de 

15.000 fortificações, planeadas para o inteiro projecto da Atlantic Wall, foi criada uma 

sub-série constituída por estruturas que apresentavam uma tipologia mais pequena, 

simples e de protecção reduzida – apenas 1,5 metros de espessura em betão. Estas 

fortificações espelhavam a época em que se vivia – uma época de necessária reação 

rápida através de soluções radicais. 

Em 1943, a Muralha estava repleta destes pequenos bunkers. 

O desenho dos mesmos cabia aos engenheiros alemães que, respeitando as 

directrizes dos oficiais de comando, protegiam determinadas áreas com um tipo 

específico de fortificação. Com isto surgiram diferentes concretizações de fortificação 

ao nível do desenho. Toda esta variedade contribuiu para uma variedade no conjunto 

da Muralha, bem como um certo desequilíbrio na distribuição das forças ao nível de 

toda a linha de defesa. 

 

Ilustração 34 – Quartel-general da Luftwaffe em Les Mureaux, St. Anne. (Matias, 2008, p. 95) 

Erguendo-se a supremacia da força aérea, na Segunda Guerra Mundial, estas 

fortificações tornaram-se obsoletas enquanto sistema de defesa. Contudo, esta 

Muralha, no seu conjunto, apresenta uma linguagem única e linear, constituindo-se 

num elemento único, extenso e visualmente impressionante, comparada com todos 

os sistemas de defesa construídos no século XX. O que torna esta Muralha numa 

metáfora dos ideais nazis – a supremacia da raça ariana imposta e demarcada no 

mundo – é a unidade formal das diferentes estruturas que estabelecem um diálogo 

único e característico de tais ideias e que se repetem sucessivamente desde os mais 

remotos aflorados rochosos da Noruega, até às praias do Sul da França. 
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A Atlantic Wall, como um todo, foi destruída e suplantada por portos, habitações e 

outras infraestruturas. Em alguns casos pontuais, foi apropriada para fins diversos. As 

restantes estruturas foram deixadas ao abandono e hoje em dia constituem ruínas 

que lentamente se vão fundindo à paisagem, deixando na memória a evocação 

poética de tempos passados, tão perto da nossa época, contudo, tão distantes do 

nosso ‘‘eu’’. 

 

Ilustração 35 – Imagens de bunkers na actualidade, na costa atlântica de França. (Matias, 2008, p. 100 e 103) 

Enquanto os baluartes do Renascimento e, posteriormente, do Barroco, pela sua 

materialidade, foram-se desintegrando, os bunkers, por serem de betão, conservaram 

a sua integridade, tornando-se um elemento rico e distinto, visualmente, enquanto 

peça integrante da paisagem.  

Este limite defensivo – a Atlantic Wall – constitui-se um sistema gerador de relações 

formais e espaciais. Um limite gerador de espaço. Espaço passível de ser 

vivenciado. Espaço passível de gerar tensões e emoções.  

Um limite gerador de um vocabulário poético único. É um limite que define um lugar.  

Um limite fragmentado, constituído por elementos monolíticos, espacialmente 

distanciados entre si, contudo, poeticamente, comunicando através de uma linguagem 

única. Elementos solitários que evocam a memória de ruína. Elementos monolíticos 

que despertam emoções. Elementos poéticos que pelas suas cicatrizes, inscritas pela 

História, relembram memórias e alimentam os sonhos das gerações posteriores.  

Por sua vez, cada um desses elementos constitui-se um lugar.  

Um lugar cujo espírito comunica com a memória do espectador. Um lugar gerador de 

tensão.  

Um lugar gerador de emoções. 
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3.3. ARQUITECTURA CIVIL 

Neste sub-capítulo iremos analisar o conceito de limite defensivo adoptado pelo 

estudo da Atlantic Wall e materializado na arquitectura religiosa e civil. Será importante 

pois estudaremos o limite sob um diferente olhar – o limite enquanto algo passível de 

ser transposto e habitado.  

Para isso, iremos estudar as teorias que funcionaram como motor do atelier 

Architecture Principe e que materializaram-se em belas obras da arquitectura civil e 

religiosa. 

Começaremos, primeiro, com uma contextualização sobre o percurso teórico e prático 

abordado por cada um dos principais elementos do atelier Architecture Principe: 

Claude Parent e Paul Virilio. 

Posteriormente, analisaremos como as suas teorias e estudos – em base pessoal 

individual – contribuíram para a arquitectura desenvolvida pelo atelier. 

3.3.1. ARCHITECTURE PRINCIPE 

Em 1963, Claude Parent67 e Paul Virilio68, juntamente com o pintor Michel Carrade e o 

escultor Morice Lipsi, formam o atelier Architecture Principe, com o objectivo de 

investigar um novo tipo de arquitectura e ordem urbanas. 

Rejeitando as duas direções fundamentais do espaço euclidiano, que proclamou "o fim 

do vertical como eixo de elevação’' e ‘’o fim do horizontal e do plano permanente’’. 

(Johnston, 1996, p. 13) Como substituto do ângulo recto, eles adoptaram a Função do 

Oblíquo, a qual acreditavam ter o benefício da multiplicação, de acordo com o seu 
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ideograma que os acompanhava: o cruzamento do horizontal com o vertical resulta 

num sinal de adicção, enquanto o cruzamento de dois oblíquos resulta num sinal de 

multiplicação.   

 

Ilustração 36 – Ideograma feito por Paul Virilio para explicar a Função do Oblíquo. (Johnston, 1996, p. 4) 

Para o atelier Architecture Principe, a Função do Oblíquo era um novo significado de 

espaço apropriado, de origens inspiradas na psicologia da forma Gestalt80, que 

promovia um contínuo e fluido movimento que forçava o corpo a se adaptar à 

instabilidade: ‘’While the enclosed and the cryptic lie at the origins of this new era of 

architecture… we must also recognize within the sense of disequilibrium, of vertigo, the 

second archetype of this art of space.’’ 69 (Johnston, 1996, p. 11) 

A Função do Oblíquo incorpora a ideia Galileia de usar a gravidade da terra como 

motor para o movimento do corpo, trazendo-o a uma relação táctil com o edifício – 

com o limite habitado.  

As qualidades da arquitectura eram para serem percebidas através de uma sensível 

experiência, na medida em que o utilizador era livre para se mover além das situações 

espaciais convencionais.  
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Segundo Parent e Virilio, depois da ordem natural do uso do plano horizontal na era 

agrícola e do uso do plano vertical na era do edificado industrial, o próximo passo 

logicamente seria o uso do plano oblíquo. 

 

Ilustração 37 – À esquerda, circulação oblíqua. (Johnston, 1996, p. 12) À direita, circulação habitável. (Johnston, 1996, p. 68) 

Para conseguir isso seria necessário descartar a noção do enclausuramento vertical, 

cujas paredes são tornadas inacessíveis pela gravidade e, de definir espaços 

habitados através de espaços inclinados totalmente acessíveis, aumentando, dessa 

maneira, as superfícies habitáveis. Este era a essência do princípio da Circulação 

Habitável81, da qual emerge a dicotomia entre pavimento artificial e pavimento 

habitável requeridos para a vida doméstica. 

A arquitectura oblíqua tornou-se geradora de actividade que usava os princípios físicos 

para edificar edifícios mais habitáveis.  

‘’Não é apenas o olho que vê’’, de acordo com o filósofo Maurice Merleau-Ponty, mas 

‘‘o corpo como receptor total’’. (Pallasmaa, 2005, p. 41)  

O projecto pioneiro na temática desta teoria foi a casa Drusch, em Versailles, 

desenhada por Claude Parent, em 1963.  

O elemento principal da casa é um cubo rodado numa das suas arestas, no qual se 

desenvolve, ao longo dos três níveis, o programa da casa.  

O cubo parece estar a cair para fora da sua base, transmitindo uma sensação palpável 

de movimento, apesar de, na verdade, estar seguro pelo embasamento em betão.  
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Ilustração 38 – Drusch House, Versailles. Imagem e desenhos técnicos. (Johnston, 1996, p. 36 e 37) 

Contudo, é no Centro Comercial de Sens, que o conceito de muro habitado – 

intrínseco à teoria do Oblíquo – tem a sua execução formal ao mais alto nível. 

Datado de 1970, o Centro Comercial de Sens, desenvolve-se ao longo de rampas de 

uns 120 metros de comprimento. O projecto é um muro que abriga os espaços 

programáticos são escavados no mesmo, ao longo das rampas que definem este 

mesmo muro habitado. 

Posteriormente, em 1964, Claude Parent desenha a casa Bordeaux Le Pecq, a qual 

apresenta formas curvilíneas, transmitindo uma sensação de movimento. Conforme o 

próprio arquitecto explica, ‘’(…) a arquitectura não mais parece estar arraigada ao 

solo, ao invés, parece erigir-se a partir do mesmo – quase como se o próprio solo 

tivesse sido moldado para estruturar a forma do edifcício.’’ (Johston, 1996, p. 49)  

 

Ilustração 39 – Bordeaux-le-Pecq house, Bois-le-Rois. (Johnston, 1996, p. 51) 

Contudo, a temática do estudo dos bunkers – da Atlantic Wall, por Paul Virilio – 

juntamente com os elementos que compõem a Função do Oblíquo, irão ganhar forma 

na igreja de Sainte-Bernadette – um bunker religioso, que apresenta um carácter 
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simbólico e funcional. É neste projecto que iremos ver o culminar de uma arquitectura 

formal inspirada em elementos que definiam, outrora, um limite defensivo – o bunker 

–, sendo eles mesmos um limite, com uma arquitectura espacial definida por um 

programa destinado ao uso religioso. 

3.3.1.1. A IGREJA DE SAINTE-BERNADETTE  

Conforme analisado anteriormente, o contexto social no início do século XX, com o 

desenrolar das duas grandes guerras, alterou-se drasticamente e, consequentemente, 

a vivência humana, bem como as expectativas com respeito ao futuro. A arquitectura, 

como materialização do ‘’eu’’, como reflexo de um pensamento cultural, não ficaria 

isenta de tal mudança.  

Apesar das duas grandes guerras terem terminado, vivia-se um período de grande 

tensão entre as principais potências mundiais – os Estados Unidos e a União 

Soviética –, denominado Guerra Fria. A crise dos misseis foi, não só o momento mais 

perigoso da Guerra Fria, mas o mais perigoso da história da humanidade. 

Nesta época de grande instabilidade, o conceito de abrigo, relacionava-se com os 

abrigos atómicos, construídos em algumas cidades, para salvar as populações em 

situações de ataque nuclear. 

Em 1866, chegou a Nevers, França, Bernadette Soubirous 70 , para se esconder. 

Segundo consta, esta terá ido a Lourdes, onde presenciou, por dezoito vezes, a 

aparição da Virgem, na gruta de Massabielle.  

Em 1936 foi construída, no quarteirão de Banlay, uma capela dedicada a Sainte-

Bernadette. Contudo, com o aumento da população e como consequência da Guerra, 

sentiu-se a necessidade de construir uma nova igreja, que albergasse uma maior 

quantidade de pessoas – que servisse como abrigo. 

Foi feito um concurso no qual participaram três equipas. A equipa vencedora foi a 

Architecture Principe, da qual faziam parte os arquitectos Claude Parent e Paul Virilio. 

 A ideia proposta passava por uma resposta de abordagem directa ao contexto de 

instabilidade social vivida na altura e, simbolicamente, evocava a reclusão de Sainte-

Bernadette, bem como a poética da gruta na sua vivência pessoal. Pegando nos 

                                                             
70

 Marie-Bernard Soubirous (1844-1879) – foi uma religiosa canonizada pela Igreja Católica a 8 de 
Dezembro de 1933, em Roma, pelo Papa Pio XI 
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conceitos do Românico para as igrejas, Missa terribilis – em que estas deveriam ser 

um lugar escuro, que impusesse respeito aos crentes e, ao mesmo tempo, que 

oferecesse protecção em épocas de instabilidade e de guerra –, os arquitectos 

iniciaram o desenho para uma igreja bunker. 

 

Ilustração 40 – Modelo tridimensional da igreja de Sainte-Bernadette, à esquerda, bem como do presbitério, não construído, à direita. 

(Johnston, 1996, p. 19) 

A igreja de Sainte-Bernadette surge como uma crítica à arquitectura Moderna. Explora 

as ideias da Função Oblíqua e é, ela mesma, uma nova concepção espacial da 

arquitectura.  

Este novo conceito não só condicionava a actividade humana, no exercício de habitar 

o lugar, como consistia na orientação de superfícies que iam de encontro aos 

movimentos corporais. 

Os arquitectos sentem a necessidade de realizar a igreja precedendo a forma e a 

poética, alusivas aos bunkers, enquanto estruturas protectoras. Uma evocação 

simbólica ao refúgio, de Bernadette Soubirous, na gruta. Uma forma suave, contudo 

robusta e protectora no seu interior.  

Sainte-Bernadette surge assim como um afloramento rochoso numa paisagem 

urbana. Um maciço monolítico. Uma arqueologia da configuração de massas num 

programa de arquitectura militar, cumprindo uma função religiosa.  

Espelhando o sentimento de terror vivido no período da Guerra Fria, a Igreja 

apresenta-se como uma referência explícita ao bunker, traduzindo uma certa 

inquietação, ao representar uma arquitectura que protege a vida. 
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Fascista, na sua componente formal exterior. Porém, toda ela é movimento, união e 

luz, na vivência interior do seu espaço. Através da simplicidade das formas, apresenta 

uma modéstia e humildade simbólicas de Bernadette Soubirous. 

 

 

 

 

Ilustração 41 – Igreja de Sainte-Bernadette, durante a sua edificação. (Johnston, 1996, p. 20 e 21) 

Apesar de ancorada ao solo, a Igreja de Sainte-Bernadette, assim como os bunkers 

constituintes da Atlantic Wall, apresenta um desenho simples, que suscita um 

aparente movimento das massas. A linguagem imposta, pelos arquitectos, à forma, 

deriva deste vocabulário militar e define uma planta hexagonal, uma dupla inclinação 

invertida da nave, uns rasgos para entrada de luz zenital através das paredes, bem 

como as entradas laterais e centrais. 

 

Ilustração 42 – Desenhos técnicos da Igreja. Johnston. (Johnston, 1996, p. 18) 
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‘’O resultado da nossa abordagem foi um edifício com uma enérgica presença, 

provocando um duplo sentido de medo e admiração que é frequentemente 

considerado um atributo apropriado aos espaços religiosos’’. (Johnston, 1996, p. 19)  

A planta da igreja deriva da intersecção de duas conchas, uma contendo o altar, outra 

os confessionários. Na sua junção, as conchas sobrepostas obliquamente, criam um 

corredor central ascendente.  

As formas suspensas estão apoiadas em bases, nas quais assentam colunas: a Leste, 

abaixo do altar, há um bloco que contém a sala de reuniões e de instrução, para o 

Oeste, abaixo dos confessionários, há o baptistério e a capela dia. 

Estas massas, suspensas e pesadas, ao moverem-se, criam sob si o átrio da igreja. 

Esta deslocação violenta, de ruptura, faz com que a fractura contrarie um pouco a 

noção de unidade. É um gesto violento e pesado. A unidade do conjunto é dada 

através da estereotomia das cofragens do betão, semelhante a madeira. 

 

Ilustração 43 – Esquissos representativos da ‘’fractura’’ e da organização das massas. (Johnston, 1996, p. 15) 

Entradas secundárias estão localizadas por baixo da saliência, na junção das duas 

conchas. Para o norte, uma grande escadaria conduz até as salas de reuniões e salas 

de instrução, enquanto a sul uma única escada leva para a sacristia e o baptistério. No 

centro, o principal degrau de acesso sobe para o meio da nave, ao longo do eixo Leste 

- Oeste, conduzindo ao altar.  
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Estreitas aberturas no pavimento do espaço principal e em algumas paredes, 

proporcionam uma iluminação de fundo por cima das abóbadas. A iluminação 

complementar é obtida através de contínuas aberturas verticais, entre os dois volumes 

laterais, isoladas e sobrepostas, que encerram a nave. Uma claraboia transversal 

articula a cobertura inversamente inclinada, enfatizando o efeito de ruptura. O betão 

armado reveste as paredes da igreja, quer no interior como também no exterior. 

 

 

 

Ilustração 44 – Imagens da ‘fractura’ para entrada de luz zenital, no interior. (Johnston, 1996, p. 24 e 25, 28 e 29) 

A Igreja de Sainte-Bernadette constitui uma crítica – uma reflexão – dos arquitectos, 

sobre uma sociedade – uma época – durante a Guerra Fria. 

Nesta fase da História, a Igreja Católica encontrou-se perante a necessidade de 

abordar uma estratégia diferente para com a sociedade – os tempos mudam, o ‘‘eu’’ 

está em constante evolução. Para isso, o Papa João XXIII convocou o Concílio do 

Vaticano II71, que durou três anos, no qual foram debatidas e regulamentadas várias 

temáticas da Igreja Católica. Deste Concílio surgiram novas concepcões litúrgicas e 

relacionadas com a maneira de proceder ao culto. A igreja, anteriormente local de 

culto, passa a ser um centro de comunidade – um local de reunião das pessoas – 

passando a utilizar-se o termo ‘’complexo paroquial’’. 

A Igreja de Sainte-Bernadette é a demonstração formal em como a arquitectura militar 

pode dialogar com a arquitectura religiosa.  

 

                                                             
71

 O Concílio do Vaticano II foi aberto sob o papado de João XXIII no dia 11 de Outubro de 1962 e 
terminado sob o papado de Paulo VI a 8 de Dezembro de 1965. Nestes três anos se discutiu e 
regulamentou vários temas da Igreja Católica.  
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4. O LIMITE: MURO HABITADO 

Nesta fase vai ser considerado o conceito de limite, formalmente materializado num 

muro, enquanto elemento passível de ser habitado. 

Um muro é um sinal tangível na perpendicularidade do espaço habitado. É uma 

configuração simbólica que exprime as relações do homem com o seu meio sob a 

forma inteligível de uma mundividência cultural e artística.  

Da história da civilização faz parte o percurso dos muros que se transformam de 

modestas paredes de habitação, em muralhas defensivas.  

O que personifica um muro é o espaço compreendido entre a linha de fronteira que se 

estende entre o ‘’lado-de-cá’’ e o ‘’lado-de-lá’’. Em si mesmo, o corpo do muro, é terra 

de ninguém, uma ausência ensimesmada que se abstrai distendida na função do 

espaço que separa/divide a sua superfície. 

É na funcionalidade que o carácter do muro se abstrai. O muro fecha-se, separa, 

divide, delimita. Se o enclausuramento caracteriza o monolito, cabe aos muros 

transmitir um carácter de contenção e sobriedade, articulando a função programática à 

qual se destinam. 

Surge assim a poética do espaço vivenciado no interior do muro – do limite.  

É nesta fase que a função do muro transcende o mero uso formal, de limite e, engloba 

a poética e a vivência espaciais passíveis de fazer arquitectura. 

Surge um lugar. Surge um muro habitado. 

4.1. FAROL MUSEU DE STª MARTA EM CASCAIS  

O primeiro projecto, em análise, que traduz formalmente a poética espacial do muro 

habitado é o projecto de recuperação e remodelação do Forte e Farol de Santa Marta 

em Cascais, levado a concurso em 2003 e ganho pelo atelier Aires Mateus & 

Associados72.  
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 Atelier sediado em Lisboa, com projectos bastante conhecidos, desde o Centro de Artes de Sines e até 
à reitoria da Universidade Nova de Lisboa 
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O projecto parte de uma leitura da linha da costa, entre o Cabo da Roca e Lisboa. 

Surge a ideia de confrontação constante que há entre a topografia marítima e a 

terrestre – uma fronteira móvel que varia consoante uma série de elementos naturais, 

como as marés. 

Num estado de ruína, por ocasião do concurso, o Forte e o Farol transmitiam um 

‘’enorme apelo romântico’’ (Cascais, 2007, p. 14), estabelecendo uma forte relação a 

partir da muralha e do Farol, com o mar, com a baía de Cascais e com a Casa de 

Santa Maria, projectada pelo Arquitecto Raul Lino73. 

 

Ilustração 45 – Farol de Santa Marta. Francisco Aires Mateus. (Cascais, 2007, p. 15) 

Numa breve abordagem histórica, interessa-nos perceber que esta obra foi erguida em 

meados do século XVII. A sua estrutura compunha-se especialmente de um pequeno 

quartel-paiol e de uma muralha que suportava a bateria alta, virada a Sul. 

Entretanto, no século XVIII, percebeu-se as carências defensivas inerentes à bateria, 

composta por 5 canhoeiras, na protecção da Baía. Construiu-se assim uma nova 

muralha e bateria, voltada a Nascente, a qual possibilitava o fogo cruzado com a 

bateria dos Artilheiros da Praça. 

Uma vez afastada a necessidade de defesa militar, edificou-se, em 1868, o primeiro 

Farol, sobre a bateria alta do Forte, alterando o significado deste ponto na entrada do 

Tejo. Originalmente, o Farol tinha metade da altura do actual. Contudo, após ajustes 

                                                             
73

 Raul Lino da Silva (1879-1974) – arquitecto, fez os seus estudos em Inglaterra e na Alemanha, onde 
trabalhou no atelier de A. Haupt. De regresso a Portugal, projectou mais de 700 obras, tais como o 
Pavilhão Português na Exposição Universal de Paris em 1900, a Casa dos Patudos, para José Relvas 
(1904), a Casa do Cipreste, em Sintra (1912), o cinema Tivoli em 1925, o Pavilhão do Brasil na Exposição 
do Mundo Português em 1940. Foi ainda autor de numerosos textos teóricos sobre a problemática da 
arquitectura doméstica popular, como A casa portuguesa 
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em 1908, a torre do Farol é acrescentada em 1936, assumindo-se a dimensão e 

imagem que ainda hoje apresenta. 

 

Ilustração 46 – Forte de Santa Marta, século XVII (à esquerda), século XVIII (ao centro) e, Forte com farol, século XIX. (Cascais, 2007, 
p. 17-19)  

O objectivo do atelier Aires Mateus & Associados foi o de apresentar de maneira ‘’mais 

clara, mais transparente’’ (Cascais, 2007, p. 20) o conjunto edificado que existia em 

2003. 

O projecto compreende três momentos distintos: aquele que se reporta a um restauro 

directo dos elementos mais relevantes; um outro em que se procura clarificar o 

processo histórico demarcando os vários núcleos; e um terceiro que sustenta a criação 

do novo edifício para viabilizar a adaptação do Forte e Farol de Santa Marta a Museu 

dos Faróis. 

A intervenção do corpo do Farol resumiu-se ao restauro dos azulejos, varandim e 

guardas. Foram restauradas as muralhas originais, que remontam aos séculos XVII e 

XVIII. 

Quanto ao programa, as áreas museográficas foram instaladas precisamente nos 

quatro corpos preexistentes, incluindo o Farol. 

Finalmente, o mote central desta intervenção – o muro habitado.  

Surge um muro que se destaca das preexistências na óptica da clarificação exposta, 

ao receber as áreas técnicas, instalações sanitárias, cafetaria e recepção, incluindo 

um ponto de vendo e o posto do segurança. 
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Ilustração 47 – À esquerda, geologia das rochas no sítio. Francisco Aires Mateus. (Cascais, 2007, p. 25). À direita, o muro habitado 
(ilustração nossa) 

 

Verificam-se semelhanças entre o muro habitado e as interessantes geometrias e 

geologia encontradas no território. 

 

Ilustração 48 – À esquerda, planta do muro habitado do Farol e Museu de Santa Marta. (Cascais, 2007, p. 20) À direita, corte do 
mesmo. (Cascais, 2007, p. 22) 

Os materiais propostos nascem mimeticamente dos elementos de construção 

preexistentes. As referências materiais preexistentes e, valorizadas na intervenção, 

destacam-se pelo forro de azulejo (Viúva Lamego) do Farol, o reboco que revestia as 

muralhas circundantes do complexo e os lajedos de pedra lioz que revestiam a bateria 

alta com uma estereotomia simples. Tais referências preexistentes materializaram-se, 

na proposta, através do lioz ao nível dos pavimentos, do azulejo no revestimento de 

todos os edifícios antigos e, do reboco nas muralhas, bem como no muro habitado – 

na nova muralha proposta. 
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Ilustração 49 – Farol, à esquerda, revestido a azulejo Viúva Lamego. À direita, destaque para o mesmo revestimento na requalificação 
dos edifícios pré-existentes. (ilustração nossa, 2012) 

Este ‘’edifício-muro’’ incorpora a poética militar da muralha, em contraponto com a 

espacialidade exigida pelo programa. 

A materialidade, a espessura e o desenho recortado das muralhas antigas são 

repostos no muro habitado implantado na bateria baixa.  

‘’No fundo as fortalezas marítimas eram precisamente isso: muros habitados.’’ 

(Cascais, 2007, p. 30)  

O percurso entre os volumes faz-se ao ar livre, de edifício para edifício. Esta decisão 

arquitectónica torna bastante coerente a arquitectura de reentrâncias e saliências, que 

dão o mote, ao longo da visita, para um percurso de descoberta lúdica.  

É proposta uma relação entre a implantação, forma e abertura dos vãos do muro 

habitado, com a linha de fronteira entre a terra e o mar, virando as costas aos edifícios 

vizinhos a Poente. 

 

Ilustração 50 – Esquisso do muro habitado. (Cascais, 2007, p. 35) e fotografias do lugar. (ilustração nossa, 2012) 
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Esta equilibrada intervenção prossegue e consolida um processo de adição histórico e 

afirma uma contemporaneidade numa sucessão de contemporaneidades que o 

conjunto do Forte e Farol de Santa Marta observou nos últimos três séculos e meio. 

No fundo, surge um lugar poético capaz de gerar emoções. Um lugar que dialoga 

romanticamente com a Casa de Santa Maria. Um lugar que ao ser habitado, nos 

remete a um silêncio interior, como se de um santuário se tratasse, como se de um 

espaço de introspecção se tratasse. Um lugar que tem a capacidade de nos conduzir a 

uma misteriosa e atractiva melancolia.  

 

Ilustração 51 – Entrada do Farol e Museu. (ilustração nossa, 2012) 

Ao visitar o Farol Museu é possível perceber o desejo de osmose com o contexto 

histórico, cultural e preexistente, materializado num espaço que engloba a memória 

do tempo decorrido e que viabiliza funcionalmente a nova função como fiel depositário 

de sucessivas contemporaneidades. 

O que é intenso neste novo edificado é a sensação de que aquela atmosfera marítima, 

aquele grande vazio defronte do oceano, é tão presente e tão penetrante que modela 

a matéria por mais dura e real que seja. É um projecto que modela o espaço e 

enfatiza a ideia de como este se origina quando se estabelece uma relação profunda 

da matéria com o tempo, através da acção sugerida dos elementos primordiais. 

À medida que solidifica as construções existentes, vitrificando-as completamente com 

uma superfícies de azulejo propositadamente imperfeito – outrora aplicado no farol e 

estendido aos edifícios programáticos –, é reposta a natureza vulcânica das falésias 

da costa Cascalense nos novos volumes que dissemina pela ampla plataforma de 

chegada, evocando um gesto resultante de séculos de marés vivas e ventos que 

escavaram a dureza cristalina do branco – como se luz pura se tratasse. 
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4.2. CIDADELA DE CASCAIS  

 

Ilustração 52 – Planta de localização. (Cascais, 2009, p. 53)  

Conceito de cidadela (de acordo com a doutrina vigente ao tempo de construção) – 

‘’fortes de quatro ou cinco ângulos que se fabricam junto das praças ou dentro delas 

para as dominar e bater, se necessário’’ (Pimentel, 1993, p. 34)  

Pareceu-nos essencial analisar esta Cidadela, pela inquestionável presença que 

possui em justaposição ao estudo do Farol de Santa Marta, bem como pela disposição 

da programática espacial que se funde nas muralhas do Forte. Os espaços 

escavados na própria muralha apresentam uma interessante vivência ao nível 

espacial e como tal relembra o conceito de muro habitado – limite maciço, escavado, 

que em si mesmo agrupa espaço arquitectónico. 

Conforme assinalado, com a letra M, na ilustração abaixo, interessa estudar o 

potencial maciço das muralhas, com o objectivo de produzir espaço arquitectónico – 

habitar a muralha. 

Habitar o muro. 
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Ilustração 53 – Planta da Cidadela de Cascais. Weyrother. (Cascais, 2009, p. 17) 

Do impressionante conjunto de edificações com origem no século XV, que se vão 

sucessivamente agregando e propondo novos sentidos até ao século XVIII, chega-nos 

ao presente uma marca no território de bela e vincada silhueta, de uma riqueza 

espacial inaudita e, cuja presença na paisagem envolvente é incontornável.  

As muralhas da Cidadela de Cascais, o seu jogo de tensionamento e escalas, o aflorar 

das cumieiras e fachadas dos edifícios, a imponência dos contrafortes, entre outros, 

organizam e rematam de modo soberbo o promontório que fecha a poente a baía de 

Cascais, conferindo-lhe uma identidade única.  

No seu interior, ultrapassada a Porta de Armas, na muralha Norte, é possível usufruir 

de uma multiplicidade de ambientes espaciais que nos impressionam. A escala e a luz 

da Praça de Armas, em resultado da feliz articulação dos edifícios de Santo António, 

São pedro, São Luís e do Palácio da Presidência, de desenho sereno e acertada 

proporção, estruturam a leitura do espaço interior do conjunto. Sob esta destaca-se a 

cisterna principal cujo traçado geométrico é de realçar.  
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Ilustração 54 – Fotografia de placar esquemático, in sito, representativo dos espaços programáticos da Cidadela. (ilustração nossa, 
2013)  

Da Praça de Armas, de onde entrevemos outros edifícios, como a Capela de Nossa 

Sra. da Vitória, é intensa a sugestão de explorar a enorme variedade de espaços que 

a envolvem numa rica evocação de becos, ruelas, arcos e largos, a partir de onde se 

descobrem e exploram espaços abobadados, passagens. Um conjunto de 

intervenções como a musealização da Fortaleza da Luz e do Palácio da Presidência, o 

rearranjo do Passeio Maria Pia e o parque de estacionamento Marina-Terra, propõem 

novas leituras ao conjunto e enquadram o projecto de Gonçalo Byrne 74  e David 

Sinclair para a Cidadela de Cascais. 

 

Ilustração 55 – Da esquerda para a direita: Planta de coberturas, planta do piso 1 - Pousada histórica, Comércio, Serviços e Praça de 
Armas -, planta do piso 0 - Pousada histórica, Comércio, Serviços, Praça de Armas e espaços multiusos - e planta do piso -1 - Pousada 
histórica, Cisterna e estacionamento Marina-Terra. (Cascais, 2009, p. 54-57) 
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 Gonçalo de Sousa Byrne (1941) – Arquitecto português, segundo a Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa, em 1968. Autor de uma vasta obra a nível nacional e internacional, a sua produção tem mostrado 
particular relevo nos planos patrimoniais e culturais 
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A Cidadela de Cascais, elemento fundamental na estratégia de defesa da barra do 

Tejo, constitui um conjunto fortificado cujas dimensões, conteúdo e morfologia interior 

determinam um embrião de muralha urbana e a aproximam de um troço de Cidade de 

desenvolvimento introvertido. 

A história da Cidadela é feita de fases que obedecem às regras próprias de uma 

estrutura defensiva. As transformações que este conjunto patrimonial sofreu ao longo 

dos quase quatro séculos da sua existência culminaram na perda dos usos, e 

decorrente degradação dos diversos espaços e edifícios que a constituem. Dessa 

maneira, após a cedência da Cidadela ao Município de Cascais, em 2004, foi assinado 

o projecto para um hotel das Pousadas de Portugal, pelos Arquitectos Gonçalo Byrne 

e David Sinclair, aproveitando uma ampliação sensível da bateria sul e a adaptação de 

vários edifícios da Praça de Armas para espaços de restauração e comércio.   

A operação de reconversão de usos e reabilitação arquitectónica que se propõe, 

procura essa regeneração mediante uma atenta intervenção de reciclagem, que altera 

o seu primitivo uso militar e adapta o suporte arquitectónico e espacial a um uso civil 

que sublinha o papel de Cascais enquanto destino turístico. A intervenção desenvolve-

se, assim, numa intenção de acréscimo de valor patrimonial e com dois níveis de 

actuação. 

 

Ilustração 56 – Porta da Cidadela de Cascais. (ilustração nossa, 2012) 
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Um primeiro com um carácter de valorização do edificado histórico significativo 

existente, seja pela reciclagem/regeneração dos usos, seja pela sua reabilitação, 

requalificando espaços e promovendo espaço público. 

Um segundo, que se traduz na construção de edificado novo que, sem violentar as 

tipologias pré-existentes, propõe novas tipologias que procuram os valores de 

reversibilidade e integridade recomendados, mediante o uso de estruturas leves e 

autoportantes e materialidades contemporâneas. 

Formal e materialmente, a construção da nova proposta respeita integralmente os 

condicionamentos definidos no programa preliminar e é estruturada pela introdução de 

anexos espaciais que permitem a caracterização da estrutura hoteleira. Fá-lo 

procurando a integração e articulação entre novo e pré-existente, propondo uma clara 

linguagem arquitectónica contemporânea que coabita com a arquitectura histórica, 

preservando-a e permitindo uma valorização mútua. 

Com características morfológicas e organizacionais comuns a todas as fortalezas da 

época, a Cidadela de Cascais estrutura-se através de uma praça central definida por 

quatro ‘’edifícios-quarteirão’’ devidamente hierarquizados. 

 

Ilustração 57 – Praça de Armas. (ilustração nossa, 2012) 

O edifício que se posiciona a Sul assume-se como charneira da intervenção, 

permitindo, a partir do eixo que é garantido pela Porta de Armas, centrar a Pousada no 

Espaço da Praça e da Cidadela, localizando ali a sua entrada e recepção e garantindo 

uma posição de ver e ser visto, fundamental para as funcionalidades que ali se 

propõem e para assegurar o carácter de grande espaço de recepção que é intrínseco 

à praça. Recuperado e reconvertido, este edifício é acrescido de um novo corpo. A sua 

localização permite ainda uma re-hierarquização dos espaços residuais da malha 

urbana gerada pelos diversos corpos que constituem a Cidadela. 
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Estabelece-se uma nova ordem. Os acessos públicos definidos, sejam o acesso Sul 

ou o acesso Poente, acabam por convergir na Praça Central, após a passagem pelos 

novos espaços de transição aos quais este corpo veio conferir significado. 

 

Ilustração 58 – Pátio D. João IV. (ilustração nossa, 2012) 

Do ponto de vista da materialidade o corpo novo assume a sua contemporaneidade. 

Reveste-se de uma pele neutral que, formalmente adquire uma capacidade de diálogo 

volumétrico com as preexistências. A opção pela materialidade única, de uma malha 

de aço oxidado, garante transparência, unidade e neutralidade formal mas também um 

diálogo com a arquitectura militar pré-existente, preservando-se, não só a estrutura 

lógica da fortificação, mas também o seu carácter de rigor e austeridade. 

Sobre a Bateria Sul é também pousado um novo corpo de quartos. Conecta-se com o 

anterior num ponto específico e garante a sua continuidade mediante uma conciliação 

com a materialidade e cor que o destacam. Garante-se um carácter de transparência, 

por oposição à própria muralha, oposição que permite a manutenção da sua imagem 

volumétrica maciça. 

 

Ilustração 59 – Muro habitado, sob a bateria sul. Através desta fotografia pretende-se mostrar este conceito de muro habitado, neste 
caso, albergando o programa da Pousada. (ilustração nossa, 2012) 
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Desta forma, o novo corpo surge alongado, com uma cobertura subtil que permite 

estabelecer uma cornija de sombra que garante o diluir da volumetria na sua transição 

para o céu. 

 

Ilustração 60 – Interior das muralhas da Cidadela e da cisterna. O conceito de muro habitado encontra-se sempre presente na génese 
espacial. (Cascais, 2009, p. 39, 42 e 43) 

 

4.3. CENTRO CULTURAL DE APOIO AOS SEM ABRIGO 

4.3.1. O SÍTIO 

O território de Alcântara desenvolve-se ao longo do vale que constitui uma barreira 

natural entre a cidade de Lisboa e o Parque do Monsanto. Este vale encontra-se unido 

em Campolide, pelo aqueduto das Águas Livres e, mais abaixo, pelo viaduto Duarte 

Pacheco. 

Contudo, desde cedo, na história do território, se sentiu a necessidade de edificar uma 

ponte que ligasse ambos os vales de Alcântara. Durante a ocupação muçulmana, essa 

ponte deu o nome à actual região – Al-Kantara que significa Ponte no idioma árabe. A 

ponte situava-se na junção das actuais ruas de Alcântara e Prior do Crato, 

perpendicular à linha férrea, no sentido Alcântara-terra/Alcântara-mar. As cancelas da 

passagem de nível encontram-se onde estaria, provavelmente, o vão do arco central 

da antiga ponte. 

No século XII, as terras que hoje compõem Alcântara, serviam como atribuição de 

recompensa, pelos reis aos nobres, ou então, a ordens religiosas e militares. Estes 

territórios presenciaram inúmeros confrontos bélicos entre exércitos portugueses e 

castelhanos, nomeadamente o confronto do cerco à cidade de Lisboa no século XIV. 
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No século XV, os territórios de Alcântara, eram bastante explorados por pedreiras, 

onde se extraía a pedra para cal e a pedra lioz, contribuindo para o desenvolvimento 

económicos dos mesmos. 

Contudo, com as sucessivas invasões francesas, no século XVIII, a indústria e a 

agricultura, praticadas nesses territórios, ficaram quase paralisadas. Posteriormente, 

as guerras liberais vieram a piorar o quadro de devastação já implementado. 

Todavia, a indústria acentuada, continuava a dominar a fisionomia do vale de 

Alcântara – inúmeras estamparias, de pequenas e médias dimensões, e diversas 

manufacturas de curtumes. 

Visto se tratar de uma região de calcários, e possuir indústria de extração dos 

mesmos, muitos dos seus edifícios foram construídos utilizando este mesmo tipo de 

pedra. 

Em meados do século XIX, implementou-se a indústria química – sabão, velas, azeite, 

óleos. O sítio do Calvário, outrora uma zona nobre, tornou-se um polo industrial 

bastante importante. 

Sobre o caneiro de Alcântara já coberto, construiu-se para além do caminho-de-ferro 

acima referido, a estação de Alcântara-Terra e o Mercado de Alcântara inaugurado a 

31 de Dezembro de 1905 na Praça General Domingos de Oliveira. Desde 1876 que já 

se encontrava em grande parte urbanizada a zona delimitada pela Calçada da Tapada 

e Calçada de Santo Amaro a Norte, e a poente e a Sul pela Rua de Alcântara, Largo 

do Calvário e Rua 1º de Maio. Os transportes públicos urbanos de passageiros em 

Lisboa surgem após 1860, altura em que já existiam muitas fábricas.  

A maioria dos operários trabalhava longe das fábricas e não utilizavam os meios de 

transporte públicos. A fim de colmatar esse problema, na segunda metade do século 

XIX, surgiram os bairros operários e os pátios. Só entre a ribeira de Algés e Alcântara 

surgiram 108 pátios. 

Com a elevada expansão urbana do território de Alcântara, entre 1884 e 1886, 

começaram a ser urbanizados os bairros de Santo Amaro e do Calvário. 

O bairro de Alcântara foi-se tornando cada vez mais comercial e recentemente 

adoptou um carácter unicamente residencial. 
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A ponte 25 de Abril foi responsável por uma profunda modificação do Vale de 

Alcântara, provocando a demolição de uma boa parte da zona habitacional. 

O vale de Alcântara possui uma ribeira que desenvolve-se exclusivamente em meio 

urbano, desde a Brandoa, Amadora, passando pelos vales da Falagueira, Benfica, 

Alcântara e desaguando no Tejo. Desde 1967, a ribeira está canalizada em toda a 

extensão da sua travessia pelo concelho de Lisboa. 

A ETAR (Estação de tratamento de águas residuais) de Lisboa, projecto do atelier 

Aires Mateus & Associados em parceria com o arquitecto Frederico Valsassina, 

encontra-se no vale de Alcântara, defronte à Avenida de Ceuta, junto ao viaduto 

Duarte Pacheco. 

Relativamente aos limites rodoviários, já mencionámos alguns, mas não é demais 

referir um limite que influenciou bastante a análise territorial levada a cabo no projecto 

para o Centro Cultural – a estrada da circunvalação. Este nome designava duas 

estradas. 

Em 1852, uma delas circundava os limites da cidade de Lisboa, começando em 

Alcântara, na zona da Triste-Feia, subindo pela Rua Maria Pia, Rua do Arco do 

Carvalhão e passando por São Sebastião da Pedreira. Atravessava ainda a zona das 

Avenidas Novas, da Avenida Duque de Ávila e Saldanha e, descia, novamente, pela 

Rua Visconde de Santarém, Rua Morais Soares e Avenida Afonso III. 

Em 1886, foi criada uma nova estrada da circunvalação que redefiniu os limites 

geográficos do concelho de Lisboa, desde Algés, ao longo do Monsanto, pelas Portas 

de Benfica, Camarate e descia até ao Tejo, pela zona do actual Parque das Nações. 

Esta última via fisicamente desapareceu, sendo que algumas partes do seu troço 

foram incorporadas pela actual CRIL (Circular regional interior de Lisboa). 

4.3.2. REFERÊNCIAS IN SITO 

O projecto para um Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo, parte de uma leitura, 

longitudinal e transversal, de toda a topografia do vale de Alcântara. 

No fundo pretendo falar aqui de uma topografia que varia consoante uma série de 

limites naturais, como a evolução quer da malha urbana quer da circulação 

rodoviária e pedonal, ao longo dos tempos. 
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Ilustração 61 – Planta de análise urbana. (ilustração nossa, 2012) 

 

Ilustração 62 – Vista aérea do sítio. (Alcântara, 2012) 

A cada visita ao sítio, formulou-se uma leitura crítica que, juntamente com a análise 

histórica já mencionada, permitiu uma recolha eficaz de dados relativos às carências e 

às características de Alcântara, permitindo, posteriormente, uma selecção de um 

conjunto limitado de elementos que se constituem referências à proposta em análise. 

São eles: o cemitério dos Prazeres, a Rua Maria Pia, a igreja Nossa Senhora 

Auxiliadora e uma pré-existência, no próprio sítio, materializada numa parede de 

calcário em ruínas.  

A similaridade entre estes elementos é uma – ambos são limites e habitam limites. 

O cemitério dos Prazeres encontra-se edificado no topo nascente do vale de Alcântara 

e, como tal, devido ao declive descendente do vale, constitui-se um limite físico, 

intransponível – uma barreira visual. 
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Ilustração 63 – Fotografia e esquisso alusivo à sucessão de limites verticais existentes entre o sítio e o cemitério. (ilustração nossa, 

2012) 

A Rua Maria Pia – parte integrante da primitiva estrada da circunvalação – constitui-se 

um limite rodoviário que corta o livre fluxo pedonal da malha urbana, rasgada pela 

mesma estrada. Visto o vale de Alcântara ser, morfologicamente, constituído por pedra 

calcária, a Rua Maria Pia aparece como o resultado de uma escavação feita no 

mesmo – uma alegoria a um túnel.  

 

Ilustração 64 – Fotografias e esquisso alusivo ao rasgo causado pela rua Maria Pia, na malha urbana, provocando uma sensação de 

claustrofobia urbana. (ilustração nossa, 2012) 

A igreja Nossa Senhora Auxiliadora destaca-se pela sua disparidade formal ao nível 

da Rua Possidónio da Silva e da Rua Maria Pia. Ao nível da primeira, apresenta uma 

altura mediana e pitoresca, alusiva a um templo religioso, enquanto ao nível da 

segunda, apresenta-se como um monolito – um afloramento rochoso. Um edifício 

imponente, edificado no limite topográfico do afloramento rochoso e, acentuado pela 

escavação da Rua Maria Pia. Um elemento passível de suscitar poesia, liberar 

imaginações e de alimentar sonhos. Um elemento que desafia a própria gravidade e 

que se impõe, intocável, como uma escultura da própria rocha calcária. 
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Ilustração 65 – Fotografias alusivas à marcante presença estabelecida pela igreja, Nossa Senhora Auxiliadora, no território. (ilustração 
nossa, 2012) 

A parede de pedra calcária em ruínas apresenta-se como um limite abandonado, 

alusivo a uma ocupação anterior daquele sítio. Torna-se um elemento poético e 

evocativo a uma memória de tempos primitivos. Constitui-se num marco pré-existente 

a ser respeitado e intocável ao longo de toda a concepção do Centro Cultural. 

 

Ilustração 66 – Fotografia alusiva à presença da ruína, in sito. (ilustração nossa, 2012) 

 

Ilustração 67 - Panorâmica do vale de Alcântara. (ilustração nossa, 2012) 
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‘’Uma muralha é um limite entre duas realidades: uma exterior e uma interior. 

Contudo, o interior dos braços da própria muralha constitui-se numa terceira 

realidade. Um espaço intermédio. Um espaço mediador entre os espaços interiores e 

exteriores. Um espaço que na sua essência mais poética se poderá apelidar de 

muralha habitada. 

Três espaços. Três momentos. Três vivências. 

Uma Muralha habitada. Um só limite. Um lugar.’’ (citação nossa) 

4.3.3. O LUGAR 

O miradouro é, nos territórios de topografias acentuadas um recurso recorrente.  

Em Alcântara, a malha urbana adaptada à topografia acidentada do vale, favorece a 

ocorrência destes terraços ancorados ao espaço público, oferecendo determinadas 

perspectivas sobre a paisagem. Exemplo disso é o miradouro da Travessa das 

Necessidades e o próprio Cemitério dos Prazeres, dentre outros. 

 

Ilustração 68 – Panorâmica do miradouro da Travessa das Necessidades em Alcântara. (ilustração nossa, 2012) 

A importância turística dos miradouros no meio urbano é, devido à sua potencialidade 

fotográfica e poética para sonhar, inquestionável. Contudo vai mais além disso: o 

miradouro é genésico de uma imagem, não só porque a possibilita, mas porque lhe 

confere perenidade, transformando-a em cultura. 

Para Le Corbusier, a harmonia do lugar é estabelecida entre a arquitectura, céu e 

horizonte. Actuando na cidade de Argel75, considerou o riquíssimo plano do mar e dos 

montes da Cabília, como um ‘’potencial poético’’ irrecusável para os arquitectos.  

Assim sendo, o exercício proposto visava responder às carências daquele território e, 

consequentemente responder às necessidades de reintegração e reinserção de 

pessoas sem-abrigo na sociedade. Para isso, desde bem cedo, pensou-se em 

oferecer espaço público à cidade – resolvendo as questões de quebra do fluxo 
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 Capital e maior cidade da Argélia 
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pedonal na malha urbana – pensando-se numa cobertura pública. Uma cobertura 

acessível. Um limite passível de ser habitado – segundo a filosofia de Parent e Virilio.  

O sítio, descoberto num sinuoso itinerário pedonal descendente e, confinado aos 

limites rodoviários da Rua Maria Pia, encontra-se na virtual intersecção de várias 

referências – anteriormente mencionadas – gerando um certo fascínio de dependência 

neste sistema do património edificado. Além deste caso geográfico, uma outra 

condição, não menos importante, intrigaria. 

O muro de contenção, que limita este íngreme vazio devoluto, eleva-se uma dezena 

de metros acima da cota da Rua Maria Pia – na sua ponta inferior – negando qualquer 

possibilidade de vista panorâmica e gerando uma espécie de claustrofobia urbana e, 

vai diminuindo em altura – na sua ponta superior, no sentido ascendente da rua – até 

se estabelecer qual miradouro.  

 

Ilustração 69 – Esquisso. (ilustração nossa, 2012) 

Situado junto ao cemitério dos Prazeres, sugere-se a hiperbolização do muro: a 

construção de uma muralha – muro de grande escala com carácter militar defensivo – 

contendo espaços habitáveis – onde se desenvolve todo o programa para o Centro 

Cultural e espaço público, na cobertura – com um torreão – por onde se processa a 

entrada e se situa a zona administrativa, salas de exposição e auditório –, que dialoga 

de perto com a igreja Nossa Senhora Auxiliadora. 

Toda a cobertura da muralha é passível de ser percorrida, oferecendo espaço público 

à cidade – excepto no volume do torreão – e, delimita um pátio privado, que serve as 

necessidades de lazer dos utentes 
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O projecto surge como mecanismo de ancoragem ao sítio, transformando a obstrução 

em concentração. Novamente, a sua configuração tridimensional, remete para as 

construções militares, afigurando-se a uma muralha, típica da arquitectura militar. 

O Centro Cultural pretendeu incorporar todos os aspectos filosóficos e poéticos do 

conceito de limite que gere espaço arquitectónico, bem como o sentido tectónico do 

muro – muralha –, enquanto limite passível de ser habitado.  

Como tal, uma das preocupações sempre vigentes ao longo do pensamento de todo 

este projecto foi a vivência espacial e a maneira como esta seria sentida ao 

deambular pelo espaço arquitectónico. Pretendeu-se enriquecer essa mesma vivência 

através da passagem entre os diferentes espaços programáticos, bem como através 

da quantidade de luz que penetra e define esses mesmos espaços. Para isso, tentou-

se minimizar a abertura dos vãos para o exterior, na procura desse mesmo controle 

lumíneo. A existência desses vãos escavados na muralha permite capturar fragmentos 

da cidade que, isolados, ganham um protagonismo insólito. Dramatiza-se a relação do 

projecto com a paisagem. 

Neste simples drama, a par da função dos vãos, está o simbolismo inerente à 

condição social e emocional dos sem-abrigo – fechados em si, misteriosos, pouco 

abertos à sociedade e ao contacto com o quotidiano normal dos restantes cidadãos. 

Estas controladas subtracções de matéria, nas fachadas, revelam potencialidades 

para se sublimarem da bidimensionalidade da muralha, tornando-se miradouros e 

pertencendo ao bairro, à malha urbana, à cidade. 

Por outro lado, houve uma notável preocupação em caracterizar cada um dos 

diferentes espaços intermédios – espaços de passagem – através da luz natural que 

penetra em cada um dos mesmos, numa tentativa de valorizar e conferir alguma 

personalidade própria a cada um deles. 

O pensamento arquitectónico por detrás da execução do Centro Cultural pretendeu 

criar uma comunicação entre os espaços programáticos, numa linguagem 

arquitectónica que permitisse a leitura do todo, através do seu carácter unificador do 

espaço. Para isso, recorreu-se à abertura de vãos ao longo dos diferentes níveis do 

Centro, de maneira a haver uma comunicação espacial dos vários níveis, dentro de 

diferentes espaços programáticos.  
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O Centro é todo revestido a pedra lioz polida76, quer ao nível do pavimento, quer ao 

nível da cobertura e respectivo alçado. Desse modo atribui-se uma linguagem única – 

uma unidade – à forma do todo. Transmite-se um carácter de sobriedade e reflexão, 

como se de um santuário se tratasse. 

 

Ilustração 70 – À esquerda, Centro de Artes de Sines revestido a lioz. (Malhão, 2011) Ao centro e à direita, Centro de Artes com 

detalhe de pedra lioz. (ilustração nossa, 2013) 

O projecto assume-se formalmente como uma muralha habitada. Um monumento 

monolítico. Um elemento tectónico, produzido por um afloramento rochoso – 

semelhante à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. 

Nasce um lugar implantado numa malha urbana sedimentada por séculos de história. 

Um lugar que, pelo seu respeito à história, vivência e carências do território, torna-se 

parte dessa mesma malha urbana.  

Nasce um lugar que reinventa um programa cada vez mais actual e adequado à 

realidade dos nossos dias. Um lugar que reescreve a história de Alcântara e se insere 

pacificamente na mesma. 

                                                             
76

 Pedra calcária outrora recolhida nas pedreiras no território de Alcântara 
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Ilustração 71 – Fotomontagem do Centro Cultural implantado no território. (ilustração nossa, 2012) 

4.3.4. O PROJECTO 

Conforme anteriormente mencionado, o programa espacial para o Centro Cultural de 

Apoio aos Sem Abrigo desenvolve-se no interior da muralha – a qual é o próprio 

Centro Cultural. Como tal, agruparam-se os espaços programáticos consoante a sua 

função.  

 

Ilustração 72 – Planta de implantação da muralha, Centro Cultural, na malha urbana de Alcântara. (ilustração nossa, 2012) 
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Surgem três espaços principais.  

Os três espaços são interligados por uma galeria de acesso privado – uso exclusivo 

aos utentes –, que incorpora dois níveis – um térreo e um superior –, os quais 

comunicam através de um constante pé-direito duplo.  

 

 

Ilustração 73 – Planta esquemática da distribuição espacial programática. (ilustração nossa, 2012) 

 

A largura total da galeria, no piso térreo, é de 2 metros de espaço livre de circulação. 

Contudo, a galeria é passível de ser utilizada em certas ocasiões, como espaço 

temporário de exposições fotográficas – uma alternativa à exposição do World Press 

Photo, exposição anual a desenrolar-se no Museu da Electricidade em Belém. Para 

tais ocasiões, a dimensão total da largura da galeria é passível de ser utilizada.  
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Ilustração 74 – Representação da espacialidade e dimensões da galeria privada. (ilustração nossa, 2012) 

 

Ilustração 75 – Esquissos alusivos à relação entre o interior e o exterior da galeria, bem como à vivência espacial no interior da mesma. 
(ilustração nossa, 2012) 

O interior é iluminado zenitalmente através de um pequeno rasgo longitudinal na 

fachada. No restante do ano, em que a exposição é desactivada, o espaço é limitado 
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por paredes amovíveis de gesso cartonado, que confinam e limitam o espaço total 

para circulação, a uma largura de 1 metro. O interior torna-se mais recôndito, 

abrigado, protegido. Uma alegoria, na sua expressão mais poética, a uma gruta, 

conseguida e enfatizada por um rasgo longitudinal, na junção da cobertura com a 

parede de betão revestida a pedra lioz, que permite a entrada de luz zenital. Uma 

poética espacial que evoca a sensação de ‘‘luz ao fundo do túnel’’. A sensação de 

esperança. Esperança para a vida socialmente apartada – e/ou rejeitada pela 

sociedade – dos sem-abrigo que se irão reabilitar no Centro. 

A fim de diferenciar a vivência espacial da galeria de acesso privado com a de cada 

um dos três espaços, a entrada em cada um é sentida através de uma vivência 

espacial única, marcada pela luz zenital que os define e que lhes imprime a sua 

própria, única e distinta identidade. 

Os três espaços tornam-se três momentos. Três vivências. 

O primeiro momento – o espaço de lazer – divide-se em dois pisos e agrupa os 

quartos dos utentes, funcionários, instalações sanitárias e balneários. 

 

Ilustração 76 – Alçado do espaço de lazer, voltado a Poente. (ilustração nossa, 2012) 
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Ilustração 77 – Plantas do piso térreo e superior, relativas ao espaço de lazer. (ilustração nossa, 2012) 

Na génese do pensamento para a qualificação espacial deste momento, esteve 

presente a, anteriormente falada, comunicação espacial, conseguida através do 

recurso a duplos pés-direitos nas galerias dos dois níveis. Essa comunicação não é 

monótona – constante – mas, devido a um jogo de cheio/vazio – na forma de canhões 

de luz que iluminam zenitalmente a galeria térrea -, intervalada.  

 

Ilustração 78 – Corte e fotografia de maqueta, representativos do canhão de luz zenital, bem como da comunicação espacial no interior 

do espaço de lazer. (ilustração nossa, 2012) 
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Pretende-se no fundo inculcar, o desejo da busca e da procura, à medida que o 

espaço é percorrido. O desejo de continuar a deambular com o fim de ser 

surpreendido com o que se lhe deparará posteriormente. 

Como tal, esteve bem presente um projecto que serviu como mote para o desenho 

deste mesmo espaço. A fortaleza de Suomenlinna, na Finlândia. 

Esta fortaleza, datada do século XVIII, serviu na defesa do reino da Suécia contra a 

Rússia. Adoptando o modelo de edificação para as fortalezas militares, desenvolvido 

pela escola Italiana e, adoptado por vários países Europeus – nomeadamente Portugal 

–, a fortaleza de Suomenlinna assume-se como uma muralha habitada, na medida em 

que o interior dos braços da própria muralha foi compartimentado em habitações, 

possuindo assim uma dupla utilização – defensiva e habitacional. 

 

Ilustração 79 – Fotografia alusiva ao espaço para as camaratas dos soldados, escavadas no interior da muralha. Fortaleza 
Suomenlinna, Finlândia. (Castro, 2012) 

Seguindo o mesmo exemplo, o espaço de lazer assume-se formalmente como um 

compartimento da própria muralha – Centro Cultural – e, ele mesmo está organizado 

por forma a agrupar os diversos espaços programáticos que o constituem.  

Incorporando a poética espacial da fortaleza Suomenlinna, o nível térreo possui uma 

galeria de acesso aos diversos espaços programáticos, do espaço de lazer, iluminada 

pontualmente por canhões de luz zenital, que indicam o acesso a cada um desses 

espaços individualmente. 

Para balancear este jogo de cheio/vazio e acentuar ainda mais a ideia de habitar uma 

muralha, cujos espaços interiores resultam da escavação da massa – subtracção da 

matéria –, a entrada para cada um desses espaços programáticos é feita por um 

pequeno corredor de 1,5 metros, o qual evoca essa sensação de gruta e atribui uma 

certa medida de privacidade a cada um dos espaços, por estarem fisicamente 

separados da galeria de acesso pública. 
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Ilustração 80 – Corte transversal e esquisso alusivos ao conceito de ‘gruta’ bem como à vivência experienciada no espaço interior. 

(ilustração nossa, 2012) 

Simbolicamente, a entrada para cada um dos espaços programáticos retrata a 

condição apartada da sociedade e solitária que os sem-abrigo partilham diariamente 

ao nível social.  

 

Ilustração 81 – Relação entre o canhão de luz, na cobertura e, a vivência espacial característica do interior da galeria privada, no 
espaço de lazer. (ilustração nossa, 2012) 

No nível superior, as galerias públicas de acesso a cada um dos espaços 

programáticos utilizam – conforme já referido – essa dualidade de cheio/vazio. 

Contudo, ao invés de a utilizar no acesso a cada um dos espaços, é feita uma 

inversão do nível térreo – essa dualidade é apresentada na forma dos canhões de luz 

que iluminam o nível térreo, liberando espaço, ou vazio material, para o acesso a cada 

um dos espaços. É como se o utente já estivesse dentro da gruta – da escavação da 

massa –, contrariamente ao que se passa no nível inferior, em que o utente, para 

aceder a cada espaço programático, tem que entrar na gruta.  

Cada um dos espaços programáticos, do espaço de lazer, partilha uma vivência 

espacial comum – ambos são iluminados zenitalmente por frestas na fachada – 
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voltada a poente. Tais vãos pretenderam, numa utilização mais controlada, evocar as 

antigas seteiras utilizadas nas muralhas medievais ao nível defensivo.  

 

Ilustração 82 – À esquerda, uma fotografia da fachada do espaço de lazer, do Centro Cultural, apresentando os vãos formalmente 

semelhantes às seteiras das antigas muralhas medievais. Ao centro e à direita, fotografias da fachada do Centro de Artes de Sines, 
apresentando o mesmo conceito. (ilustração nossa, 2012) 

 

O segundo momento – o espaço de convívio – divide-se em três pisos, comunicando 

entre si através de um bloco de escadas e, agrupa as instalações sanitárias e o 

armazém – ao nível do subsolo – e, a zona de refeitório e cozinha – ao nível térreo e 

superior. 
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Ilustração 83 – Da esquerda para a direita: plantas do subsolo, piso térreo e piso superior, relativas ao espaço de convívio. (ilustração 

nossa, 2012) 

Na génese do pensamento para a qualificação espacial deste momento, esteve 

novamente presente a comunicação espacial, conseguida através de dois vãos na 

laje do nível superior, comunicando visualmente com o nível térreo. Consegue-se a 

união espacial do todo – zona de refeitório – nos dois níveis. 

 

 

Ilustração 84 – Corte transversal do espaço de convívio. (ilustração nossa, 2012) 
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Neste segundo momento, a vivência sentida ao entrar e deambular pelo espaço, é 

caracterizada por um canhão de luz zenital que ilumina – longitudinalmente – o nível 

térreo, na continuação visual da galeria de acesso privado.  

 

Ilustração 85 – Vivência espacial característica do interior da galeria privada, no espaço de convívio. (ilustração nossa, 2012) 

 

Assim como no primeiro momento, a luz, bem como as sensações de peso – 

gravidade –, impressas pela mesma e pela própria configuração espacial, difere de 

nível para nível.  

O nível do subsolo encontra-se apenas iluminado artificialmente. Contudo, ao nível 

térreo, o espaço está fechado em si mesmo – através da ausência de vãos nas 

fachadas para o exterior –, evocando novamente a simbologia da exclusão social dos 

sem-abrigo. A iluminação é feita através do anteriormente referido canhão de luz 

zenital, que propaga a luz para o interior do espaço ao nível térreo, conferido uma 

sensação de paz, calma e tranquilidade. Um espaço sóbrio e de reflexão.  

No nível superior – assim como no espaço de lazer – é inexistente a percepção física 

e visual do canhão de luz que ilumina o piso térreo. Dessa maneira, a iluminação é 

feita através de vãos desencontrados – na fachada poente e na cobertura – que criam 

um jogo visual dinâmico, imprimindo uma experiência espacial única que caracteriza 

aquele mesmo nível e que serve as necessidades dos utentes do refeitório. 
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Ilustração 86 – Em cima, a partir da esquerda, fotografias do interior do Call Center, do atelier Aires Mateus & Associados, em Santo 
Tirso. (Morgado, 2010) Esquissos: O mesmo jogo de vãos desencontrados foi utilizado no espaço de convívio do Centro Cultural, em 
Alcântara, ao nível da cobertura e fachada poente, a fim de dinamizar o seu espaço interior e enriquecer espacialmente a vivência do 
mesmo. (ilustração nossa, 2012) 

Na génese do pensamento arquitectónico por detrás da concepção espacial deste 

momento, esteve o estudo do Museu Machado de Castro, em Coimbra, pelo arquitecto 

Gonçalo Byrne. 

Neste museu, a iluminação zenital do espaço de exposição de um altar religioso, é 

feita na lateral, através de um canhão de luz que transporta a luz natural para o interior 

e a difunde por todo o espaço de exposição, contudo de uma maneira controlada.  

 

Ilustração 87 – Interior da sala de exposição do altar e artefactos religiosos. Particular atenção para a iluminação zenital, do espaço, 
feita pelo canhão de luz, na lateral do espaço de exposição. (ilustração nossa, 2012) 



Habitar o limite: Centro Cultural de Apoio aos Sem Abrigo – Alcântara 

 

Bruno Clemente Mendes  120 

 

Por ter raízes romanas – e os romanos são amplamente conhecidos por imporem a 

sua marca no território, contrariamente aos gregos que respeitavam a envolvente – o 

museu foi edificado por camadas – ou níveis – que se foram sobrepondo umas às 

outras, ao longo dos séculos. Os níveis inferiores apresentam um carácter de gruta, 

bem como um carácter espacial resguardado. É como se o espaço tivesse – e foi – 

sido escavado a partir da massa presente na morfologia do território. 

 

Ilustração 88 – Carácter de gruta ao nível do espaço interior do subsolo. (ilustração nossa, 2012) 

Pretendeu-se caracterizar da mesma maneira este segundo momento – o espaço de 

convívio. 

Assim, o nível do subsolo apresenta o mesmo carácter de gruta, liberando o nível 

térreo para a mesma vivência espacial impressa pelo canhão de luz zenital que 

caracteriza e confere personalidade ao mesmo nível.  

O nível superior, por ser iluminado através do referido jogo de vãos desencontrados, 

relaciona-se com o projecto para um Call Center em Santo Tirso, do atelier Aires 

Mateus & Associados. Este projecto interessou-me na medida em que os vãos 

conferem um carácter dinâmico ao espaço (ver ilustração 86) e permitem esta 

mesma comunicação espacial que, ao longo do projecto para o Centro Cultural, esteve 

na vanguarda do pensamento arquitectónico desenvolvido. 

O terceiro momento – o espaço lúdico, ou torreão – desenvolve-se em torno de uma 

escadaria central, a qual comunica com os diversos espaços programáticos, a cada 

meio nível.  
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Ilustração 89 – A partir da esquerda, de cima para baixo: planta do subsolo, piso térreo e pisos superiores, relativas ao espaço lúdico. 

Os espaços programáticos desenvolvem-se a cada meio nível. (ilustração nossa, 2012) 

O espaço lúdico abriga, por ordem crescente de níveis, um armazém e instalações 

sanitárias, o átrio de entrada e uma sala de trabalhos manuais, dois espaços 

administrativos, três salas de exposição e um auditório. 

Neste terceiro momento, a comunicação espacial dá-se através do recurso a 

púlpitos que pontualmente surgem em alguns espaços programáticos – à medida que 

se percorre o bloco de escadaria central –, bem como através do recurso a vãos que 

comunicam com os diferentes espaços programáticos – ao nível do espaço interior. 
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Ilustração 90 – À esquerda, fotografia do púlpito na sala de exposições/auditório, na Casa das Caldeiras, Coimbra. À direita, esquissos 
alusivos à utilização do púlpito, como elemento enriquecedor do espaço lúdico, no Centro Cultural em Alcântara. (ilustração nossa, 
2012) 

Ao nível formal do torreão, os vãos escavados nas fachadas, apesar de controlados, 

estão sempre associados – ou alinhados – com os vãos que fazem a comunicação 

dos espaços interiores entre si. 

 

Ilustração 91 – Corte transversal com a representação da comunicação espacial através dos vãos e púlpitos. (ilustração nossa, 2012) 

Mais uma vez, na génese do pensamento arquitectónico, esteve o estudo do Museu 

Machado de Castro, pelo arquitecto Gonçalo Byrne. 

Os vãos que caracterizam o espaço arquitectónico interior e que permeiam a 

comunicação espacial entre os diferentes níveis do Museu foram repensados e 

adaptados na concepção espacial deste terceiro momento. 
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Ilustração 92 – À esquerda, alusão ao vão que permite a comunicação espacial do nível superior com a sala de exposições e artefactos 

religiosos. À direita, esquisso representativo da concretização do mesmo método utilizado no Centro Cultural em Alcântara. (ilustração 
nossa, 2012) 

O acesso a este momento – como nos anteriores dois – é processado através da 

galeria de acesso privado, contudo apenas ao nível térreo – a passagem é feita por 

um estreito e baixo corredor semelhante à passagem para cada um dos espaços 

programáticos ao nível térreo do espaço de lazer.  

O auditório é o culminar de toda a poética e simbologia espacial impressa ao longo 

do pensamento por detrás deste terceiro momento. Anteriormente mencionou-se que 

este espaço lúdico destacava-se formalmente pela sua dimensão – ao nível de um 

torreão – superior à da restante muralha. Foi pensado para que dialoga-se – 

formalmente e visualmente – de perto com a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, 

assemelhando-se a um afloramento rochoso – um monolito na sua essência mais 

poética. A fim de simbolicamente exprimir todos estes conceitos por detrás da 

concepção formal e espacial deste terceiro momento, o auditório – desenvolvido no 

nível mais elevado do torreão – aproxima-se dos céus, numa simbologia alusiva ao 

espaço religioso da igreja. Esta poética espacial é materializada num espaço sóbrio e 

calmo, alusivo a um espaço religioso de reflexão e espiritualidade. Para enfatizar esta 

simbologia, pensou-se num púlpito, acedido por uns degraus em madeira 

encastrados na parede exterior, alinhado com um vão, de iguais dimensões, na 

cobertura. O vão permite a entrada de luz zenital que ilumina o orador e, ao mesmo 

tempo, é alusiva à luz que invade o espaço religioso característico das igrejas. 
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Ilustração 93 – Esquissos alusivos à relação visual e poética estabelecida entre a igreja e o programa espacial para o auditório. 

(ilustração nossa, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 94 – Esquisso (ilustração nossa, 2012) 
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5. CONCLUSÃO 

Como o limite está intimamente ligado à génese humana, o modo como esse conceito 

é formalizado na arquitectura, e a evolução do mesmo, foi o mote que nos 

propusemos abordar.  

Três questões estiveram na vanguarda da nossa investigação: Qual a origem e o peso 

do conceito de limite na vivência humana?, Como é que este conceito influi no 

pensamento humano, enquanto mote para fazer arquitectura? e, Que evolução houve 

neste conceito no campo da arquitectura militar e como isso influenciou a arquitectura 

civil? 

Foi importante perceber a relação entre limite e espaço. Ambos dependem um do 

outro para se compreender a sua real função. Desde a pequena célula até toda a pele, 

nós somos uma sucessão de limites físicos e sensoriais. Abrigamos espaço sensorial 

que define o ‘’eu interior’’. Esse espaço permite emocionarmos, sentir um lugar. 

Concluímos que aquilo que sentimos e emocionamos é formalizado na arquitectura.  

A arquitectura é o veículo pelo qual exteriorizamos, as nossas emoções. Neste ponto, 

o pensamento associado a uma determinada época e cultura é determinante para 

definir uma corrente arquitectónica.  

Achámos essencial analisar como a marcação de limites se tornou essencial para 

apropriar espaço físico, num determinado território, capaz de agrupar e estruturar uma 

sociedade humana, com fim à sobrevivência. 

Consequentemente estudou-se o limite defensivo, enquanto elemento físico 

contínuo – a muralha. Neste sentido, referenciou-se a arquitectura militar no território 

de Portugal com respeito a estruturas que se constituíam – ou faziam parte de – 

limites defensivos. A muralha é por excelência o elemento contínuo primordial na 

defesa de uma cidade. E foi esse conceito de limite contínuo – uma linha defensiva, 

um gesto ininterrupto – que serviu de inspiração inicial para desenvolver esta 

dissertação. Assim, analisámos a evolução do conceito limite, remetendo-nos para 

uma leitura mais ampla do mesmo. Em seguida abordámos o estudo ao limite 

defensivo interrompido – não contínuo – como sendo um conjunto de elementos 

que, no todo, formam uma muralha.  
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Neste ponto referenciaram-se os baluartes e as praças-fortes enquanto elementos 

expoentes deste novo conceito: a Torre de Belém, a Fortaleza de São Julião da Barra, 

o Forte e Farol do Bugio e a Praça-Forte de Almeida. 

Concluímos que a materialidade é uma característica que define e caracteriza os 

limites e estimula as nossas emoções. Um dos materiais por excelência na 

arquitectura modernista e pós-modernista é o betão. Assim fizemos uma 

contextualização histórica do betão, que serviu para introduzir dois casos de estudo: o 

primeiro, a Atlantic Wall – que foi uma estrutura militar do século XX, actualmente 

desactivada – e o segundo, o atelier Architecture Principe – fundado na década de 60 

do mesmo século.  

No primeiro caso, a Atlantic Wall, foi edificada pelo regime nazi de Hitler. Este limite 

defensivo era composto por um conjunto de elementos distanciados entre si, que no 

todo, formavam uma muralha - uma muralha com uma extensão que começava na 

costa Sul de França e se estendia até ao topo Norte da Noruega. O material 

predominante na edificação destes elementos defensivos – bunkers – foi o betão 

aparente.  

O segundo caso, o atelier Architecture Principe, proporcionou um estudo 

interessante pois foi com ele que o conceito de limite evoluiu para o limite oblíquo – 

limite passível de ser habitado, transponível. Além disso, o estudo dos bunkers que 

compõem a Atlantic Wall, estiveram na génese deste atelier. Consequentemente, a 

arquitectura do atelier reflecte a mistura desses conceitos. Assim, como caso de 

estudo escolhemos a Igreja de Sainte-Bernadette, onde a filosofia do atelier, bem 

como a materialidade e influências ao estudo da Atlantic Wall, tomam forma numa 

igreja bunker. 

Por último, analisámos o limite numa outra perspectiva – o muro habitado. 

Como casos de estudo escolhemos o Farol Museu de Stª Marta em Cascais, do 

atelier Aires Mateus & Associados – onde um muro define e caracteriza o espaço do 

Museu – e a Cidadela de Cascais, dos arquitectos Gonçalo Byrne e David Sinclair – 

onde a própria muralha é escavada para albergar o espaço programático, outrora de 

carácter militar e, actualmente, de carácter turístico e civil. 
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Como uma síntese conclusiva, com enfoque na proposta para um Centro Cultural de 

Apoio aos Sem Abrigo, em Alcântara, elaborada no âmbito da cadeira de Projecto III, 

estabelecem-se as relações e os princípios da temática estudada. 

Podemos concluir que um limite não tem que ser propriamente um plano vertical 

intransponível, mas pode ser um plano habitado e ricamente vivenciado – quer seja 

um plano vertical, quer oblíquo. Um limite pode ser habitado; uma terceira realidade 

abrigada na matéria do próprio limite. Uma realidade passível de oferecer uma riqueza 

espacial e experiência únicas. Uma realidade passível de definir um lugar. Uma 

contida abertura de vãos, um jogo de volumes e um conjunto de espaços escavados, 

podem contribuir para um espaço enriquecido onde algo acontece e que desperta os 

nossos sentidos. Um rasgo de luz que define uma poética espacial e conta uma 

história. Um espaço limitado que enriquece a experiência do habitar. Um limite que 

marca uma presença vigorosa no território e que o valoriza, reescrevendo a sua 

história. Um limite onde o habitar se torna uma experiência enriquecedora e em que a 

passagem por cada espaço intermédio possui uma vivência própria, determinada pela 

nossa expectativa e emoção ao deambular de espaço para espaço. 
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