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APRESENTAÇÃO

Arquitectura e natureza:
relação e poética em Keil do Amaral

João Gil de Paiva Antunes

O presente trabalho de investigação questiona qual a relação entre Arquitectura e
Natureza. Qual a essência do construir e de que modo a transformação da ordem
natural em ordem artificial tem o potencial de desenhar a poesia. Também, qual o
potencial que esta relação tem de responder a problemas técnicos, não só do ponto de
vista funcional, mas tirando partido deles para criar situações de valor poético, na
pequena e na grande escala.
Estudamos o pensamento e a obra de Keil do Amaral, por ter ao longo da sua carreira
tido como linha orientadora estas mesmas questões, tanto na pequena escala de uma
casa de férias, como no desafio de uma grande infraestrutura.
Por fim, fazemos uma leitura crítica ao Parque Florestal de Monsanto, por ser um
elemento fundamental da estrutura verde de Lisboa e por se tratar de um projecto que
na larga escala se relaciona com o desenvolvimento da malha urbana em
complementaridade.
Palavras-chave: Arquitectura e Natureza, relação e poética, Keil do Amaral, Parque
Florestal de Monsanto.

PRESENTATION

Architecture and nature:
relationship and poetics in Keil do Amaral

João Gil de Paiva Antunes

The present work of research questions the relationship between Architecture and
Nature. What the essence of building is and how the transformation of the natural order
into an artificial order has the potential to draw poetry. Also, what the potential of this
relationship to respond to technical problems is, not only from a functional point of
view, but to take advantage of them to create situations of poetic value, both on the
small and on the large scale.
We study the thought and work of Keil do Amaral, for having along his career these
same issues as a guideline, both on the small scale of a vacation home, and on the
challenge of a large infrastructure.
Lastly, we make a critical study of Monsanto Forest Park, because besides being a
fundamental element of the green structure of Lisbon, it is a project that on a large
scale is related in complementarity to the development of the urban network.
Keywords: Architecture and Nature, relationship and poetics, Keil do Amaral,
Monsanto Forest Park.
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Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho de investigação tem por objectivo reflectir acerca da relação entre
o Homem e a Natureza e de qual o potencial técnico e poético dessa relação para a
Arquitectura e a cidade.
A questão que levantamos é de que modo a Arquitectura se relaciona com a Natureza,
quer do ponto de vista da técnica e da transformação da matéria, quer do ponto de
vista do resultado poético e da valorização do lugar.
Questionamos, à escala do território, a importância da Natureza na cidade
contemporânea. No paradigma da cidade difusa, resultado das alterações provocadas
pela Revolução Industrial, poderá a articulação com a Natureza ser a resposta às
vicissitudes do alastramento contínuo e muitas vezes descontrolado da metrópole? De
que modo é que se pode pensar a cidade em relação, com o desenvolvimento dos
processos de crescimento estruturados a partir de uma lógica heterogénea e
dicotómica entre o tecido urbano e a estrutura verde, que de modo tentacular articula o
ambiente natural com o espaço urbano.
Para além de questionarmos se na escala urbana este tema pensa a viabilidade das
grandes cidades, também questionamos se na pequena escala essa relação poética
entre o construído e o natural não é também um dos fundamentos da Arquitectura
enquanto obra de arte. Nesse sentido, iniciamos o trabalho por uma reflexão teórica
sobre aquilo que é o artifício, sobre como a Arquitectura se enquadra no universo do
artificial e de que modo a transformação da ordem natural numa ordem artificial pode
conferir valor poético aos espaços para a vida. A questão fundamental e maior que
colocamos é o que é a Arquitectura e qual é a sua relação com a Natureza.
É uma questão em tudo complexa, e que por isso implicou uma síntese teórica daquilo
que é o construir. Vamos tentar perceber as razões que levam o Homem a transformar
a Natureza e qual é o resultado dessa transformação. Se, por um lado, a ordem
natural é modificada por via da técnica para dar lugar ao espaço construído que o
Homem habita, por outro, a Arquitectura enquanto arte tem a capacidade de pensar
essa transformação a partir de uma postura de respeito e amor pela Natureza. Talvez
seja esse lado emotivo da Arquitectura que pode dar origem à poesia.
Em termos de forma, o trabalho organiza-se em três capítulos. O capítulo 2
desenvolve o tema da relação entre Natureza e artifício: matéria e construção,
procurando definir o que é o artificial, pela transformação técnica, e o que é a
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Arquitectura enquadrada no âmbito do artifício; lugar e relação, na perspectiva de
tentar compreender o efeito transformador da Arquitectura na identidade do lugar; e
cidade e parque, abordando qual é a importância dessa relação à escala da cidade no
tempo pós-industrial.
No capítulo 3 estudamos o pensamento e a obra de Keil do Amaral, por se tratar de
um arquitecto que apresenta como linha central de pensamento a harmonia da relação
com a Natureza. Procuramos, por isso, em Keil, a partir do estudo do seu pensamento
e da sua obra, da sua postura de pesquisa e na sua prática arquitectónica, as ideias
investigadas no capítulo 2.
No quarto e último capítulo fazemos uma leitura crítica do projecto e construção do
Parque Florestal de Monsanto, cujo plano geral e grande parte dos equipamentos
foram desenhados por Keil. Este estudo tem por objectivo tentar compreender como
se relaciona o projecto com o lugar, de que modo os seus equipamentos se articulam
com o parque, e qual o seu desenvolvimento no tempo.
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2. NATUREZA E ARTIFÍCIO
Depois de ter caminhado sete dias através de bosques, quem vai para Bauci não
consegue vê-la e no entanto já lá chegou. São as finíssimas andas que se elevam do
solo a grande distância umas das outras e se perdem acima das nuvens que sustêm a
cidade. Sobe-se com escadotes. No chão os habitantes raramente se mostram: têm já
tudo de que precisam lá em cima e preferem não descer. Nada da cidade toca o solo à
excepção daquelas pernas compridíssimas de flamingo em que assenta e, nos dias
luminosos, uma sombra perfurada e angulosa que se desenha na folhagem.
Três hipóteses se põem sobre os habitantes de Bauci: que odeiam a Terra; que a
respeitam a ponto de evitar qualquer contacto; que a amam tal como era antes deles e
com binóculos e telescópios apontados para baixo não se cansam de passá-la em
resenha, folha a folha, pedra a pedra, formiga por formiga, contemplando fascinados a
sua própria ausência. (Calvino, 2015, p. 87)

Iniciamos este trabalho com uma reflexão acerca daquilo que é a relação do Homem
com a Natureza e de como através da Arquitectura se materializa o pensamento
humano na relação com o mundo natural.
Em primeiro lugar, abordamos a relação entre a construção e a matéria: a essência da
Arquitectura na sua condição de artifício e da sua relação com a Natureza. De
seguida, estudamos a questão do lugar e do espaço construído, da criação do
ambiente humano onde se desenrola a vida, desenvolvendo com o estudo de três
exemplos paradigmáticos de relação com a Natureza. Por fim, avançamos com a
leitura dessa relação à escala da cidade, a partir da origem e desenvolvimento das
cidades e dos mecanismos de relação e controlo teorizados a partir da Revolução
Industrial.

2.1. MATÉRIA E CONSTRUÇÃO
A Arquitectura é o diálogo do Homem com a Natureza1. É uma arte, uma construção
humana, que resulta da razão e da emoção que através da acção se concretizam pela
transformação do real. Quando o Homem transforma a Natureza dá origem ao artifício:
"artificial e artefacto são palavras mais do que adequadas para definir aquilo de que
trata a Arquitectura - fazer algo que é produto da razão, do pensamento do Homem"
(Baeza, 2013, p. 78).
1

Várias definições existem para Natureza, por ser um conceito tão abrangente. Desde a filosofia, à
poesia, geografia e ciências abordam esse conceito. Uma definição possível, pela Moderna Enciclopédia
Universal, é a seguinte: "a Natureza (physis) é o princípio originário de que surge tudo o mais e ao qual
regressam, em última instância, todas as coisas. [...] A Natureza é a realidade básica e fundamental com
que tudo está constituído. [...] É princípio constitutivo das substâncias. [...] Concebida como cosmos ou
universo na sua totalidade, equivale ao conjunto de todo o existente, [...] opõe-se à techne, na medida em
que esta está em correspondência com o artificial, isto é, o elaborado pelo homem como produto da sua
criação" (Oliveira, 1987, p. 256).
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Ilustração 1 - My Hands are my Heart 1/2, fotografia de Gabriel

Ilustração 2 - My Hands are my Heart 2/2, fotografia de Gabriel

Orozco de 1991. (Temkin, 2009, p.54).

Orozco de 1991. (Temkin, 2009, p.54).

De facto, "a arquitectura encontra-se inequivocamente no âmbito do artificial, produto
do homem construtor de pensamentos" (Rabaça, 2011, p. 19). É a partir da razão, do
pensamento e da emoção, que se define a ordem a partir da qual se organiza a
matéria, sempre proveniente da Natureza. Nas palavras de Alberti2:
[...] um edifício é um corpo que consta, como qualquer outro, de delineamento e
matéria, sendo aquele o produto do pensamento, e esta obtida da natureza. Aquele
necessita de inteligência e raciocínio, esta de ser trabalhada e seleccionada. Mas
entendemos que nenhum desses dois elementos, de per si, é suficiente, se não se lhes
juntar a mão de um artífice experiente que dê à matéria a forma do delineamento.
(Alberti, 2011, p. 142)

É através da técnica3 que se constrói, que se dá "à matéria a forma do delineamento".
Isto é, que se processa o real a partir de procedimentos metódicos tendo em vista a
obtenção de resultados específicos. Heidegger4 escreveu que "a terra é o sustento de
todo o gesto de dedicação" (Heidegger, 2001, p. 129), enfatizando que toda e
qualquer criação tem como matéria aquela de que a Natureza dispõe.
Procurando referências a uma possível definição de Arquitectura, encontramos vários
autores que a definem enquanto resultado da manipulação da matéria da Natureza por
parte do Homem, através da racionalidade e da emoção.
Vitrúvio5, há cerca de dois mil anos atrás, definia assim a ciência do arquitecto:

2

Leon Battista Alberti (1404-1472), figura incontornável do Renascimento, sistematizou no tratado Da arte
edificatória os princípios de dignidade e de beleza da arte de construir.
3
Em correspondência com o artificial, a técnica refere-se ao conjunto dos "processos e recursos de que o
Homem se serve para modificar ou utilizar o meio a seu favor" (Oliveira, 1988, p. 190).
4
Martin Heidegger (1889-1976) foi um filósofo existencialista alemão, com um importante contributo na
Ontologia (o estudo do ser ou da existência) e na Metafísica, que influenciou substancialmente, entre
outras, as disciplinas humanísticas como a crítica literária, a psicologia e a teologia (Wolin, 2018).
5
Marco Vitrúvio Polião (nome provável, uma vez que não há certeza absoluta), arquitecto e engenheiro
romano, escreveu no século I antes de Cristo o Tratado de Vitrúvio, texto que define os princípios
culturais da Antiguidade Clássica. Redescoberto no Renascimento, é o primeiro texto conhecido de
Arquitectura (Gomes, 2006, p. 7).
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A ciência do arquitecto é ornada de muitas disciplinas e de vários saberes, estando a
sua dinâmica presente em todas as obras oriundas das restantes artes. Nasce da
prática e da teoria. A prática consiste na preparação contínua e exercitada da
experiência, a qual se consegue manualmente a partir da matéria, qualquer que seja a
obra de estilo cuja execução se pretende. Por sua vez, a teoria é aquilo que pode
demonstrar e explicar as coisas trabalhadas proporcionalmente ao engenho e à
racionalidade. (Vitrúvio, 2006, p. 30)

Em Vitrúvio, a prática e a teoria são os fundamentos da Arquitectura. A prática
consiste na manipulação da matéria. A teoria fundamenta o modo como essa matéria
é trabalhada, isto é, define os princípios da prática. Bruno Zevi6 reforça esta ideia,
afirmando que a definição de Arquitectura de Vitrúvio se formula a partir da ideia de
que a uma capacidade técnica se deve acrescentar uma consciência teórica (Zevi,
1969, p. 19).
Alberti, no tratado Da arte edificatória, do século XV, abordava a importância da
relação com a Natureza, do inevitável diálogo entre o que se constrói e as forças
naturais. Apresentava, assim, a importância do respeito pelo natural:
[...] deves ter presente o seguinte: em primeiro lugar não acometas nada que seja
superior às forças humanas, nem empreendas coisa alguma que de imediato entre em
conflito com a natureza. Pois a força da natureza, embora seja às vezes detida por uma
massa colocada diante dela, ou desviada por alguma barreira, é todavia tal que nunca
deixa de vencer e arrastar tudo aquilo que se lhe opõe e a contraria. (Alberti, 2011, p.
191)

No século XIX, a definição avançada por William Morris7 enquadra-se também nesta
relação entre o Homem e a Natureza, nesta dicotomia física que ocupa a superfície da
terra:
É uma concepção ampla, pois abarca todo o ambiente da vida humana. Não podemos
subtrair-nos a ela enquanto fizermos parte da sociedade civil, porque a arquitectura é o
conjunto das modificações e alterações introduzidas na superfície terrestre com vista
às necessidades humanas, com a única excepção do deserto puro. (William Morris
apud Benevolo, 2002, p. 7)

Já no século XX, referindo-se indirectamente à Arquitectura, ao falar de cidade (que é
Arquitectura, o que muda é a escala), Le Corbusier8 apresenta uma definição também

6

Bruno Zevi (1918-2000) nasceu em Roma, mas foi estudar para os Estados Unidos da América depois
de 1939. Estudou na Graduate School of Design da Universidade de Harvard, dirigida por Walter Gropius.
Foi aí que descobriu, a partir de Frank Lloyd Wright, o interesse pela arquitectura orgânica. Em 1944
regressa a Roma e inicia a sua carreira de docente, primeiro na Universidade IUAV, de Veneza, e a partir
de 1963 na Faculdade de Arquitectura de Roma. Entre outras obras e artigos de que é autor, publica em
1948 o livro Saber ver a Arquitectura, e em 1950 o livro História da Arquitectura Moderna (Fondazione
Bruno Zevi, 2018).
7
William Morris (1834-1896), designer, poeta e socialista, foi um dos fundadores do movimento Arts and
Crafts, juntamente com John Ruskin (Fleming, 1991, p. 301-302).
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a partir desta relação. Afirma que a cidade "é o domínio do Homem sobre a Natureza.
É uma acção humana contra a Natureza, um organismo humano de protecção e de
trabalho. É uma criação" (Corbusier, 2009, p. VII). Corbusier apresenta a Natureza
como o caótico e o selvagem9 que o Homem deve combater com as ferramentas da
geometria, da ordem:
A casa, a rua, a cidade são pontos de aplicação do trabalho humano; devem estar em
ordem, senão contrariam os princípios fundamentais pelos quais nos norteamos; em
desordem, elas se opõem a nós, nos entravam, como nos entravava a natureza
ambiente que combatíamos, que combatemos todos os dias. (Corbusier, 2009, p.15)

A relação entre Natureza e Arquitectura, a partir de Corbusier, é definida num sentido
de oposição dicotómica. A Natureza é o selvagem e a Arquitectura representa a
segurança, a ordem: "Na natureza caótica, o homem, para sua segurança, cria para si
uma ambiência, uma zona de protecção que esteja de acordo com o que ele é e com o
que pensa" (Corbusier, 2009, p. 21). Define, ainda, os princípios geométricos a partir
dos quais se constitui a ordem humana:
A lei da gravidade parece resolver para nós o conflito das forças e manter o universo
em equilíbrio; através dela temos a vertical. Ao horizonte desenha-se a horizontal, traço
do plano transcendente da imobilidade. A vertical faz com a horizontal dois ângulos
rectos. Há apenas uma vertical e há apenas uma horizontal; são duas constantes. O
ângulo recto é como que a integral das forças que mantêm o mundo em equilíbrio [...].
O ângulo recto é, pode-se dizer, o instrumento necessário e suficiente para agir pois
serve para fixar o espaço com um rigor perfeito. O ângulo recto é lícito, mais, faz parte
do nosso determinismo, é obrigatório. (Corbusier, 2009, p. 20-21)

Corbusier acrescenta ainda que "a obra humana é uma colocação em ordem. Vista do
céu, aparece no solo em figuras geométricas" (Corbusier, 2009, p. 23).
Alberti também já se referia a esta questão da ordem e da geometria, da organização
coesa e em harmonia dos diferentes materiais que compõem a construção:
Todo o saber da construção de uma obra consiste e resume-se apenas no seguinte:
dispor os materiais ordenadamente e ligá-los entre si com perícia, sejam eles pedras
aparelhadas, argamassa, madeira ou qualquer outro, e obter, a partir deles, tanto
quanto possível, uma estrutura inteira e coesa. Diz-se que é inteiro e coeso tudo aquilo
cujas partes não sejam fragmentadas e desconexas, nem colocadas fora do seu lugar,

8

Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), conhecido por Le Corbusier, nasceu em La Chaux-deFonds, na Suiça. Líder do movimento moderno, foi arquitecto, urbanista, designer, pintor e escritor
(Corbusier, 2016, p. 1).
9
Citando Le Corbusier, numa ideia pouco apaixonada de Natureza: "a natureza apresenta-se a nossos
olhos de uma forma caótica: a abóbada celeste, o perfil dos lagos e dos mares, o recorte das montanhas.
O local que está diante de nossos olhos, acidentado, recortado, com o horizonte toldado, não passa de
confusão [...]. Vista por nós à queima-roupa, a natureza não passa de um aspecto acidental" (Corbusier,
2009, p. 19).
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mas se sucedam em coesão e harmonia em toda a extensão das suas linhas. (Alberti,
2011, p. 231)

Assim, podemos afirmar que a Arquitectura, enquanto artifício, é o resultado das
transformações aplicadas aos materiais da Natureza, que se organizam para dar
origem à nova realidade construída, como exemplifica Campo Baeza10:
O betão e o aço mais sofisticados vêm da Natureza. O artifício, a tecnologia, não fazem
mais que transformar a Natureza em prol da [...] razão. E o vidro, esse milagroso
material que concede a transparência absoluta e que deixa passar os raios do sol sem
o tocar nem o macular, como um milagre, provém da sílica das areias dos rios ou dos
mares. A mesma areia que acaricia os nossos pés nus na praia. (Baeza, 2013, p.79)

O artificial "[...] implica acção consubstanciada na submissão da matéria à vontade do
homem através da técnica, originando uma ordem específica e distinta" (Rabaça,
2011, p.18). A Arquitectura resulta, então, do domínio das forças e leis da Natureza,
transformando a ordem natural numa ordem artificial:
Construir é [...] um acto realizado por oposição à natureza, uma oposição que resulta
da alteração da ordem natural mas que se encontra profundamente vinculada não só à
matéria-prima por ela fornecida, às suas propriedades e às suas leis, como se
estabelece como continuidade da ordem inicial, quer espacial, quer materialmente,
numa relação de complementaridade [...]. (Rabaça, 2011, p.18)

De facto, o Homem actua em permanente negociação com a matéria. Desde que vive
e age na Terra, há cerca de meio milhão de anos, que actua sobre o ambiente que
habita, provocando alterações no mundo material (Childe, 1977, p. 23). A
complexidade dessas alterações, isto é, a profundidade da acção, que pelo carácter
progressivo e evolutivo da tecnologia11 depende do nível de evolução técnica, permite
ao Homem utilizar novos processos ao longo do tempo e, consequentemente, adquirir
uma margem de acção cada vez mais ampla.
No livro A matéria da invenção, Ezio Manzini12 aborda esta questão da evolução
técnica e do nível de intervenção sobre a matéria, isto é, da complexidade do

10
Alberto Campo Baeza, nascido em Valladolid, Espanha, em 1946, é arquitecto com uma vasta obra
construída, actualmente professor na Universidade de Madrid, tendo já dado aulas no Instituto Federal de
Tecnologia de Zurique, Suiça, nos Estados Unidos na Universidade de Pennsylvania, na Universidade do
Kansas e na Catholic University of America, em Washington, e na Bélgica, na Escola de Arquitectura de
Tournai (Baeza, 2018).
11
Tecnologia, do grego technologos, em que techne significa arte e lógos significa tratado, razão ou
palavra, compreende a "teoria geral e estudos especializados sobre os procedimentos, instrumentos e
objectos próprios de qualquer técnica, arte ou ofício [...]" (Silva, 2002, p. 1412). É, de um modo geral, "o
estudo sistemático da técnica" (Oliveira, 1988, p. 190).
12
Ezio Manzini, nascido em 1945 em Itália, é professor de design no Politécnico de Milão, onde
desempenha também as funções de director da Unit of Research Design and Innovation for Sustainability
e de coordenação do Doutoramento em Design Industrial. Foi também professor na Universidade
Politecnica de Hong Kong e orador convidado na Universidade de Tohoku, no Japão. O seu trabalho de
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processamento técnico que os materiais sofrem por via da acção, e define o conceito
de profundidade do artificial:
A madeira de uma mesa, na medida em que é um material trabalhado, faz parte do
artificial do mesmo modo que o plástico de uma cadeira. Ou, inversamente, o plástico
de uma cadeira tem o mesmo direito a ser considerado parte do natural, já que as suas
propriedades se baseiam em leis naturais, como são as da madeira. O que muda, o
que torna os materiais tão diferentes, é o nível de intervenção técnica, ou seja, aquilo a
que iremos chamar a profundidade do artificial. (Manzini, 1993, p. 34)

Ilustração 3 - Pedra com incisões de linhas paralelas com cerca de 35-40.000 anos, encontrada em Laugerie Haute-Dordogne, em
França. (Benevolo, 2002, p. 17)

Reconhecemos, portanto, o artificial pela sua diferença, pelas especificidades da sua
ordem em comparação com o natural. "Esta diferença, no entanto, nem sempre foi a
mesma através dos tempos; resulta antes do nível de técnica que entra na sua
criação" (Manzini, 1993, p. 31). O que nos permite reconhecer o artificial, isto é, os
critérios que possibilitam identificar a imagem do artificial, é o modo como enquanto
sociedade percepcionamos os traços comuns de determinado sistema técnico: "uma
fila de choupos, que para nós é um elemento natural da paisagem, poderia ser vista,
por uma sociedade nómada dedicada à pastorícia, como improvável, artificial"
(Manzini, 1993, p. 31).
De facto, o conceito de profundidade artificial permite uma ideia mais clara do que é o
artifício. Tudo o que o Homem altera na Natureza passa a fazer parte do universo do
investigação desenvolve-se principalmente nas áreas de design estratégico, design para a
sustentabilidade e para a inovação social (Copenhagen Institute Of Interaction Design, 2018).
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artificial. Contudo, há uma dimensão de escala dessa artificialidade, cuja leitura é feita
a partir da complexidade dos processos técnicos aplicados à matéria. Esta ideia de
sofisticação técnica, relacionada com a evolução do conhecimento, é exemplificada,
na aplicação à Arquitectura, por Campo Baeza:
[...] a Arquitectura é construída com materiais procedentes da Natureza. Outrora, com
matérias-primas recolhidas directamente daquela, como a pedra ou a madeira.
Posteriormente, com a cerâmica ou o ferro, fruto de uma primeira elaboração de
elementos que a mesma Natureza nos fornece. E, actualmente, com materiais que são
o resultado de uma elaboração mais sofisticada de elementos procedentes sempre da
mesma Natureza. O vidro transparente plano ou o aço têm a sua origem na Natureza,
procedem da fusão das areias ou da transformação dos minerais das montanhas.
(Baeza, 2013, p. 77)

Em suma, podemos afirmar que o artificial é uma condição de ordem, de
transformação por via da técnica, independentemente da matéria em si. Qualquer
matéria pode estar enquadrada no universo do artificial ou do natural, seja ela matéria
inerte, como a pedra, o betão o vidro e o aço, ou matéria viva, como as árvores e os
arbustos, que têm ciclos de vida orgânica específicos:
A arquitectura, numa tradição clássica, lida com materiais inertes, enquanto que o
paisagista lida com materiais que têm ciclos de vida orgânica específicos. Isso introduz
variação, a passagem das estações do ano. (Byrne, 2006, p. 42)

Ilustração 4 - Olivais e vinhas organizados pela geometria do Homem, pertencem ao universo do artificial, apesar da matéria
transformada ser composta por materiais vivos: oliveiras e videiras (Jorge, 2007, p.222).

Um jardim ou uma casa, uma cidade ou um parque, desde que transformados pela
técnica, pertencem ao universo do artificial:

João Gil de Paiva Antunes

33

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

Quando passamos por grandes extensões de cultura de oliveiras ou de vinhas traçadas
à régua de acordo com uma implacável geometria que se adequa bem à topografia, o
que contemplamos é a Natureza ordenada pelo Homem. A mesma ordem que o
arquitecto estabelece ao desenhar racionalmente as cidades, desde a trama romana
até à eficaz reticula de Manhattan. (Baeza, 2013, p.78)

2.2. LUGAR E RELAÇÃO
A Arquitectura, ou a ideia construída, nasce do diálogo com a Natureza e da
necessidade fundamental de habitar. É a arte da construção do espaço que
habitamos.
Habitar é uma condição inerente à própria essência do Homem. Heidegger afirma que
ser homem consiste em habitar e que habitar é "o traço essencial do ser de acordo
com o qual os mortais são" (Heidegger, 2001, p. 140). Os homens "habitam quando
permitem ao sol e à lua a sua peregrinação, às estrelas a sua via, às estações dos
anos as suas bênçãos e seu rigor" (Heidegger, 2001, p. 130). Porém, a condição
fundamental do habitar é resguardar e a construção serve esta necessidade: "a
essência de construir é deixar-habitar", pelo que o habitar é a meta do construir
(Heidegger, 2001, p. 139).
A partir deste raciocínio, podemos interpretar o habitar como o objectivo primeiro da
Arquitectura: a construção de espaços para a vida humana. Este sentido da
Arquitectura era já apresentado por Alberti ao descrever, a partir dos primeiros passos
da humanidade, os motivos da construção:
No princípio, os seres humanos procuraram para si um espaço para descansar, em
alguma região segura e, tendo encontrado um terreiro pronto a ser usado e agradável,
aí se fixaram e ocuparam esse mesmo sítio; mas, sem pretender fazer no mesmo lugar
todas as actividades domésticas e individuais, destinaram um espaço para dormir,
outro para acender o fogo, outro ainda para colocar coisas de seu uso. Desta forma,
começaram a pensar em pôr aqui uma cobertura, para se protegerem do sol e da
chuva; para isso, acrescentaram posteriormente paredes laterais em que as coberturas
se pudessem apoiar, pensando que assim estariam mais protegidos do tempo frio e
dos ventos gelados; por fim, abriram nas paredes, passagens e janelas da base até ao
cimo do edifício, por onde não só fosse possível o acesso e a comunicação, mas
também entrasse luz e ar no devido tempo, e se expelissem a água e os vapores
ocasionalmente gerados dentro da habitação. (Alberti, 2011, p. 146-147)

A partir desta leitura dos primórdios da humanidade, talvez não esteja errada a
afirmação de que "o espaço é o protagonista da Arquitectura", uma vez que o
propósito da Arquitectura é o habitar, por via da criação do espaço. Bruno Zevi
desenvolve este princípio:
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Que o espaço, o vazio, seja o protagonista da arquitectura, se pensarmos bem, é
natural, porque a arquitectura não é apenas arte nem só imagem de vida histórica ou
de vida vivida por nós e pelos outros; é também, e sobretudo, o ambiente, a cena onde
decorre a vida. (Zevi, 1977, p.28)

Zevi sublinha ainda a importância singular do espaço habitado, por ser este o
elemento que diferencia a Arquitectura das outras artes:
[...] o carácter essencial da arquitectura - o que faz distingui-la das outras actividades
artísticas - está no facto de agir com um vocabulário tridimensional que inclui o homem.
A pintura funciona em duas dimensões, a despeito de poder sugerir três ou quatro. A
escultura funciona em três dimensões, mas o homem fica de fora, desligado, olhando
do exterior as três dimensões. Por sua vez a arquitectura é como uma grande escultura
escavada, em cujo interior o homem penetra e caminha. (Zevi, 1977, p. 2)

Mas se o espaço tem essa importância, e se construir implica a transformação da
matéria existente, o lugar em que se constrói desempenha também um papel
fundamental no acto de criação. Não apenas a condição física do lugar, mas também
a sua componente cultural, espiritual e poética.
Na cultura romana, por exemplo, o conceito de genius loci, ou o espírito do lugar,
representa a importância da dialéctica entre a cultura, ou o mito, e o lugar. Os
romanos acreditavam que certos lugares manifestavam a presença de espíritos, os
genius loci, que protegiam os lugares e lhes conferiam identidade. Esta ideia reflecte
uma noção de singularidade do lugar, com qualidades intrínsecas distintivas em
relação a outros. O espírito do lugar representava um significado ou um sentido, para
além do facto ou das meras características físicas. (Crowe, 1995, p. 75).
Apesar deste conceito ter fundamentos espirituais, não mensuráveis e subjectivos, é
interessante enquanto representação de uma ideia de identidade do lugar, de uma
expressão cultural para além da sua condição física.
A Arquitectura, enquanto arte, tem a possibilidade de intuir essa identidade cultural e
de a assumir como condicionante para o projecto. As premissas culturais, identitárias,
dos lugares, apesar de subjectivas, podem ser tema do projecto, talvez a partir de uma
leitura poética do lugar. Se assim for, está nas mãos do arquitecto a capacidade de
preservar, valorizar ou destruir essas características, de se relacionar com aquilo que
o lugar é. Como explica Norman Crowe13, apesar da nossa predisposição para fazer

13

Norman Crowe é um arquitecto americano, licenciado pela University of Oregon em 1964 e com
mestrado em Arquitectura pela Cornell University, em 1970. Professor emérito da University of Notre
Dame, nos Estados Unidos da América, onde dá aulas de design, urbanismo e ambiente. É autor do livro
Nature and the idea of a man-made world: an investigation into the evolutionary roots of form and order in
the built environment, em que aborda de um modo sistemático a relação entre o mundo artificial e a
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uma leitura analítica e científica da realidade, a compreensão da componente
psicológica e espiritual do lugar pode contribuir para a preservação da sua identidade:
It is as though the Roman genius loci is there, as though its presence and prerogatives
would be callously violated if someone were to change things in a way that would deny
what has been its long-standing identity. While our more scientific and practical
disposition tends to obscure the psychological and spiritual sense of places in
deference to a more rigorous analytical understanding, we continue to recognize, if only
on a personal and often unspoken level, those special responses that certain places
evoke deep within us. (Crowe, 1995, p. 76)

No texto Inmovilidad Substancial, Rafael Moneo14 refere-se à importância do lugar
enquanto realidade complexa em que a Arquitectura repousa. Moneo defende que
para fazer o estudo do lugar, um arquitecto deve aprender a escutar o seu murmúrio.
Isto é, saber distinguir quais são as características que devem ser conservadas, quais
os atributos a manter e quais os que devem desaparecer aquando da construção da
nova realidade do artefacto estruturalmente imóvel (Moneo, 1993, p. 35-37).
Paulo David15 acrescenta a esta ideia que "[...] devemos saber ouvir os lugares,
escutar as pessoas que os habitam ou que, em silêncio, sobre eles actuam". Adianta
ainda, na mesma reflexão, que "a arquitectura é o ofício de assombro que, como a
poesia e a música, precisa do silêncio" (Paulo David apud Mendonça, 2014, p. 6).
A partir dessa escuta poética do silêncio, o arquitecto intuí o potencial do lugar para
assim poder definir uma nova identidade de relação. Da possível articulação dos
espaços entre si, e dos espaços com a Natureza, como explica Álvaro Siza16:
A arquitectura não termina em ponto algum, vai do objecto ao espaço e, por
consequência, à relação entre os espaços, até ao encontro com a natureza.
Esta ideia de continuidade, que pode ser rica de dissonâncias sem nunca deixar de
existir, encontra-se hoje em crise e rapidamente os lugares naturais começam a

Natureza, na óptica da Arquitectura e do urbanismo, pretendendo apresentar uma teoria geral do
ambiente humano.
14
Rafael Moneo nasceu em 1937 em Tudela, na região de Navarra, Espanha. Formado em Arquitectura
em 1961 pela Universidade de Madrid, foi professor na Universidade de Madrid a partir de 1966, no final
dos anos 70 e início dos 80, professor convidado nas Universidades de Princeton e Harvard, nos Estados
Unidos, bem como na Universidade de Lausanne, na Suiça. Para além da sua longa carreira no ensino, a
sua vasta obra arquitectónica valeu-lhe, em 1996, o prémio Pritzker de Arquitectura (The Hyatt
Foundation, 2018).
15
Paulo David nasceu no Funchal em 1959. Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura
da Universidade de Lisboa, iniciou a sua carreira a colaborar com João Luís Carrilho da Graça, em 1989,
e com Gonçalo Byrne, entre 1989 e 1996, ano em que constituiu gabinete próprio no Funchal (Quintáns
Eiras, 2005, p. 61).
16
Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira, nascido em Matosinhos em 1933, é um arquitecto português, formado
em 1955 pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Criou o seu atelier em 1954 no Porto
e é professor da Universidade do Porto desde 1976. A sua vasta obra construída em Portugal e no resto
do mundo valeu-lhe vários prémios, entre os quais o Pritzker de Arquitectura em 1992 (Jodidio, 2013, p.
496).
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sufocar, muito embora seja evidente que a arquitectura não tem sentido a não ser em
relação com a natureza. (Siza, 2000, p. 31 e 34)

De resto, Siza apresenta no seu discurso muitos dos princípios que já foram aqui
abordados:
Aquilo que é feito pelo Homem não é natural [...]. Cada vez mais, penso que deve
existir uma certa distância entre aquilo que é natural e o que é feito pelo Homem. Mas
também deve existir um diálogo entre os dois. A Arquitectura vem das formas naturais,
mas também transforma a Natureza. (Álvaro Siza apud Jodidio, 2013, p. 30)

Siza reforça esta ideia afirmando que "a relação entre natureza e construção é
decisiva na arquitectura. Esta relação, fonte permanente de qualquer projecto [...]
sempre foi determinante no curso da história [...]" (Siza, 2000, p. 17). Já Alberti
advertia que "[...] não devemos empreender nada [...] que não esteja em perfeita
harmonia com a natureza" (Alberti, 2011, p. 191).
Uma vez que, como referimos a partir de Vitrúvio, a teoria serve a prática, iremos
agora observar três exemplos em que as premissas teóricas aqui abordadas foram
aplicadas na prática arquitectónica. Um primeiro, em que o tema da relação entre
Arquitectura e Natureza é entendido numa lógica antagónica, de opostos, e outros
dois, que apresentam premissas dicotómicas de complementaridade e articulação.
Assim, o primeiro exemplo é o caso paradigmático da Villa Savoye17, de Le Corbusier,
em que intuímos um princípio de desenho de ruptura com a envolvente natural.
Iniciámos este capítulo com uma citação de uma das cidades invisíveis de Calvino18.
Na cidade imaginada de Bauci, o que é do Homem e o que é da Natureza não se toca.
Apenas "as finíssimas andas que se elevam do solo" (Calvino, 2015, p. 87)
estabelecem o contacto entre estes dois universos. Na Villa Savoye, exemplo
paradigmático da aplicação dos princípios teóricos defendidos por Corbusier19, são os
pilotis que determinam a ligação com a terra e elevam a casa do jardim: "[...] the house
in the air, far from the soil, with gardens stretching beneath the house" (Moos, 2009, p.
80).

17
Villa Savoye (1929-31), projecto de Le Corbusier e Pierre Jeanneret para uma casa particular em
Poissy, nos arredores de Paris. Esta obra é referida por vários autores como a concretização dos
princípios teóricos de Les Cinq Points d'une Architecture Nouvelle.
18
Italo Calvino (1923-1985) foi um jornalista e escritor italiano.
19
Em 1926 Le Corbusier lança, com Pierre Jeanneret, seu primo e colaborador, o manifesto Les Cinq
Points d'une Architecture Nouvelle. Neste manifesto apresentam os cinco pontos teóricos segundo os
quais deve ser feita a arquitectura moderna: pilotis, terraço-jardim, planta livre, janela longa e fachada
livre (Moos, 2009, p. 80).
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O jardim ocupa todo o lote, em pleno, enquanto a casa se concentra num único
volume elevado. Uma caixa suspensa, concentração da humanidade ordenada, da
segurança e do conforto funcional. A casa protegida da contaminação do "caos" da
Natureza. Os pilotis como único contacto com a terra.

Ilustração 5 - Villa Savoye em Poissy, França. (ilustração nossa, 2014)

Apesar deste princípio, na prática a operação não é absoluta, uma vez que o piso
térreo da casa, para além dos pilotis, contém algumas funções do programa mais
técnico e os acessos à habitação20: garagem, hall de entrada, quarto para as
empregadas, lavandaria e pequena habitação para o chauffer. Contudo, essas áreas
encontram-se recuadas em relação à fachada e o resultado aparente é de uma casa
suspensa sobre pilotis.
É uma casa que apresenta uma linha de pensamento que organiza a Arquitectura e a
Natureza em campos opostos, intocáveis, numa relação antagónica. A casa branca
aparece como um templo no meio da Natureza, um elogio à ordem humana,
claramente diferenciada do ambiente que a rodeia, como descreve Crowe: "Savoye
stands pristine and white in its open setting like a Greek temple, clearly discernable
from a distance, seemingly unobstructed and unaffected by the natural order of its site"
(Crowe, 1995, p. 11).
20

Le Corbusier concretiza aqui uma das suas ideias teóricas, em que o piso térreo se destina ao acesso
automóvel e ao jardim: "[...] in architecture, the ground is to be reserved for vegetation and moving objects
[...]" (Le Corbusier apud Moos, 2009, p. 83).
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A postura teórica dos dois exemplos seguintes é simetricamente oposta, fundamentase antes numa relação dicotómica de complementaridade. Não deixando de enquadrar
um e outro campo, da Natureza e do artifício, em universos fundamentalmente
distintos, procura tirar partido do potencial poético da comunhão entre os dois. De
integrar a heterogeneidade e gerar situações de "namoro", de articulação.
No projecto das Piscinas Municipais de Leça da Palmeira21, de Álvaro Siza, o local
escolhido apresentava já naturalmente, por via das formações rochosas, um pequeno
lago. Como explica Siza, o projecto procura:
[...] optimizar as condições criadas pela natureza, que já ali tinha iniciado o desenho de
uma piscina. Era necessário tirar partido dos mesmos rochedos, completando a
contenção da água somente com as paredes estritamente necessárias. Nasceu, assim,
uma ligação muito [...] estreita entre aquilo que é natural e aquilo que é construído.
(Siza, 2000, p. 25).

Ilustração 6 - Piscinas Municipais de Leça da Palmeira. Definição do limite da piscina na relação do muro de betão com as rochas
existentes. (ilustração nossa, 2013)

O princípio de projecto, ou a ideia operativa, foi a articulação dos muros de betão com
as rochas existentes, numa procura de diálogo entre a ordem humana e a ordem
natural. O objectivo de Siza foi "descobrir aquilo que estava disponível e pronto para
receber a geometricidade". Nas suas palavras: "Arquitectura é geometrizar" (Siza,
2000, p. 27). Siza explica esse diálogo entre os muros e as rochas:

21

A Piscina Municipal de Leça da Palmeira, em Portugal, foi projectada por Álvaro Siza para a Câmara
Municipal de Matosinhos entre 1961 e 1966 (Márquez Cecilia, 2007, p. 56).
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Na piscina, desenhei cinco ou seis paredes que se relacionavam com algumas rochas.
O importante é o modo como esta geometria encontra os elementos naturais e como a
paisagem é transformada. Não toquei nas rochas, acrescentei apenas algo
reconhecidamente não natural. Juntei ambas as coisas; é essa a minha forma de
entender a relação entre a Natureza e a Arquitectura [...]. Existe uma afirmação da
construção sem ignorar os aspectos básicos da topografia ou a tipologia da paisagem.
(Álvaro Siza apud Jodidio, 2013, p. 30)

Reconhece-se, assim, uma definição da geometria enquanto resposta à ordem natural
do lugar. O desenho define-se na harmonia do diálogo com o existente, com a sua
Natureza:
As pedras-de-toque na primeira abordagem de Siza relativa a qualquer projecto
prendem-se com dois dos seus temas eleitos: topografia e geografia. A leitura do
terreno onde se vai inserir o projecto e o espaço que o envolve, isto é: como vai passar
a coexistir o já existente com aquilo que vai passar a existir [...]. (Belém, 2012, p. 20).

Ilustração 7 - Piscinas Municipais de Leça da Palmeira, de Álvaro Siza. Pormenor do diálogo entre os muros de betão e as rochas
naturais. (ilustração nossa, 2013)

O terceiro exemplo, que também se enquadra neste segundo raciocínio de relação
dicotómica, trata igualmente o tema da água, mas num contexto totalmente diferente.
Numa cidade de uma grande profundidade artificial em que os canais se desenham
por via da geometria e a água surge como representação de uma Natureza há muito
transformada, ainda que mantendo o seu potencial poético e espiritual. No início dos
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anos sessenta do século passado, Carlo Scarpa22 interveio no edifício da Fundação
Querini Stampalia23, um palácio veneziano do século XVI em Veneza.
Scarpa foi contratado para resolver o problema das inundações periódicas,
especialmente nos períodos de acqua alta24, no piso térreo do palácio. Scarpa, em vez
de considerar a água um problema, admitiu o seu potencial poético. O projecto
assume a água como um elemento de valorização arquitectónica.

Ilustração 8 - Fundação Querini Stampalia. Pavimento elevado.

Ilustração 9 - Fundação Querini Stampalia, planta parcial do piso

(ilustração nossa, 2018)

térreo. A azul, representa-se a água do canal, que percorre
livremente o espaço interior. ([adaptado a partir de:] Frampton,
1996, p. 300)

Assim, o pavimento do piso térreo é elevado nos pontos mais críticos de inundação e
criam-se canais laterais, junto às paredes, para que a água possa circular livremente
pelo interior do edifício (Framton, 1996, p. 299):
The water penetrates through a gate, where the main hall overlooks the canal, then
runs along in a continuous stone channel - located along the walls, beginning in the
entrance hall - without interfering with ease of circulation in the building. The walkway is
thus transformed into a catwalk, and what was originally viewed as an obstacle
becomes the theme of the project. (Los, 1995, p. 68)

22

Carlo Scarpa (1906-1978) nascido em Veneza, formou-se em Belas Artes entre 1922 e 1926. Foi
professor de design de interiores e desenho na Universidade de Veneza ao longo de quase toda a sua
vida. Apesar da sua carreira profissional se focar na prática arquitectónica, nunca chegou a formar-se
academicamente arquitecto (Murphy, 2017, p. 10).
23
A Fundação Querini Stampalia, fundada em 1869 pelo conde Giovanni Querini, o último descendente
da nobre família veneziana Querini Stampalia, situa-se em Veneza num palácio do século XVI com
intervenções de reabilitação de Carlo Scarpa, Mario Botta e Valeriano Pastor. Funciona como museu,
biblioteca e espaço cultural com exposições temporárias. Contém grande parte do património da família,
mantendo ainda preservadas algumas áreas do palácio original (Fondazione Querini Stampalia, 2018).
24
Expressão veneziana que se refere aos picos de maré alta que acontecem quando se reúnem
determinadas condições, relacionadas com o vento e a lua, e que aumentam significativamente o nível da
água na maré cheia, resultando em inundações em grande parte da cidade.
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Esta operação cria um ambiente de uma poesia invulgar, em que o espaço interior do
edifício é invadido pela água dos canais. Aquilo que é o tema da cidade de Veneza, a
relação entre a água e o construído, é deste modo transportado para o interior do
espaço. A presença da água, pelo ambiente sonoro que cria e pelas reflexões de luz
que provoca, confere ao ambiente uma atmosfera única. Gera-se, assim, uma tensão,
um ambiente de quase surrealismo, que resulta da resposta criativa a um problema
funcional.
Apesar da cidade de Veneza ser um lugar profundamente artificial, a água surge
enquanto elemento simbólico, ou representativo, do natural, com os seus ciclos e os
seus ritmos dinâmicos. A Natureza e a Arquitectura relacionam-se, aqui, em harmonia.

Ilustração 10 - Fundação Querini-Stampalia. Portão por onde entra a água do canal para o interior do edifício. (ilustração nossa, 2018)

2.3. CIDADE E PARQUE
A cidade, como coisa humana por excelência, é constituída pela sua arquitectura e por
todas as obras que constituem o seu modo real de transformação da natureza.
Os homens da idade do Bronze adaptaram a paisagem às necessidades sociais,
construindo ilhas artificiais de tijolos, escavando poços, canais de escoamento, cursos
de água. As primeiras casas protegem os habitantes do ambiente externo e
proporcionam-lhes um clima controlado pelo homem; o desenvolvimento do núcleo
urbano alarga a tentativa deste controlo à criação e à expansão de um microclima. Nas
povoações neolíticas está já a primeira transformação do mundo segundo as
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necessidades do homem. Tão antiga quanto o homem é, portanto, a pátria artificial.
(Rossi, 2001, p. 52)

A cidade é, na sua essência, a transformação do ambiente físico natural num ambiente
construído. É o resultado da evolução das relações do Homem com a Natureza e
representa a sedimentação da apropriação e transformação dos recursos disponíveis
num sistema de sólida organização social.
Há cerca de 5500 anos surgem na Mesopotâmia as primeiras cidades, como
consequência da generalização da agricultura intensiva, tornada possível pela técnica
do regadio. Inicialmente, a existência de solos férteis e produtivos para a agricultura e
a criação de gado determinava a localização dos primeiros assentamentos que, numa
primeira instância, se construíam em pequenos núcleos, normalmente nas imediações
de grandes rios, e que progressivamente se densificavam e começavam a ganhar uma
maior escala (Fadigas, 2010, p. 18). Cresce, assim, a cidade, num processo de
desenvolvimento ao longo do tempo denominado de Processo de Urbanização:
É um processo de modelação do território, caracterizado pela transferência de
população rural para a cidade e pela sua progressiva adaptação a novas actividades e
modos de organização social. O que faz com que o processo de urbanização seja um
processo de transformação de ecossistemas naturais e de criação de paisagens, onde
os materiais de construção vivos são progressivamente substituídos por materiais de
construção inertes. (Fadigas, 2010, p. 19)

Neste sentido, podemos entender a cidade como um artifício dinâmico, uma vez que
se altera e desenvolve ao longo do tempo. A permanente evolução da cidade
representa uma condição flexível de adaptabilidade funcionalista às necessidades dos
novos usos, com resultados diversos, fruto de complexos e sobrepostos diálogos e
relações (Fadigas, 2010, p. 23).
Esses processos, na Europa Medieval, estabeleciam-se de um modo lento e claro, já
que a "cercadura de muralhas delimitando rigorosamente o perímetro urbano fazia
com que as cidades medievais se apresentassem como pontos bem definidos e de
nítidos contornos na paisagem rural" (Fadigas, 2010, p. 34). A cerca conferia uma
identidade de coesão à cidade e a relação urbano/rural definia-se por duas realidades
claramente distintas. No fundo, a muralha desenhava um limite que estabelecia uma
clara demarcação entre o construído e o natural, o civilizado e o selvagem, a
população e os animais (Short, 2013, p. 29).
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Ilustração 11 - Cidade limitada. Ilustração de Elías Torres (Batlle, 2011, p. 10)

A cidade murada constituía-se com uma identidade una que, vista à distância, tinha a
aparência de um monumento na paisagem, definido pela muralha periférica. Apesar de
no seu interior existir uma organização específica de edifícios, ruas e praças, a
imagem da cidade na paisagem constituía-se como um elemento coeso e limitado:
It was as though the city was as solid as a great stone and the corridor streets
connecting public spaces (each square a kind of outdoor room) were carved out of that
stone after it had been set in place. The network of streets and public squares was
joined by a few strategic monumental civic buildings - the town hall, churches, monastic
institutions, monumental loggias, towers, and commemorative monuments. This was
the traditional European city. Its form varied according to location and size, of course,
but essentially it was a solitary object in the landscape from without [...]. (Crowe, 1995,
p. 208)

A partir de meados do século XVIII, com a revolução industrial25, o paradigma mudou.
As cidades passaram a concentrar toda a actividade industrial e comercial associada,
tornando-se fortes polos atractivos de população rural que na cidade encontrava as
oportunidades que o campo não oferecia. Com este aumento da densidade
populacional nas cidades e a intensificação da actividade industrial, o modelo de
25

As mudanças provocadas pelo aumento da população e o progresso da indústria tiveram um impacto
significativo na cidade, primeiro em Inglaterra, mas um pouco por toda a Europa e Estados Unidos da
América. Por um lado, o desenvolvimento técnico da agricultura e o progresso da medicina reduziram a
taxa de mortalidade infantil e adulta, afastando-se da taxa de natalidade num processo que deu origem a
um aumento significativo da população. Por outro, o desenvolvimento da indústria e a sua concentração
em grandes polos situados nas cidades antigas ou em novas cidades industriais, atraíram muitas famílias
do campo para os bairros compactos construídos nas proximidades das fábricas. O sector dos transportes
sofreu também significativas mudanças: devido às exigências do comércio e da indústria, renovou-se o
sistema de estradas, foram construídos novos canais de ligação entre rios navegáveis e surgiram os
caminhos de ferro para transporte de mercadorias e passageiros. Em função desta nova rede de
transportes, algumas cidades para onde convergiam as vias comerciais tornaram-se centros financeiros e
administrativos da nova economia industrial (Benevolo, 1987, p. 13-20).

João Gil de Paiva Antunes

44

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

crescimento urbano sofreu profundas alterações: a cidade confinada passou a cidade
dispersa e o limite entre o construído e o natural passou de claro a difuso:
Early settlements and cities stand in stark contrast to the post-industrial city of today.
The modern city's limits are lost in the ambiguities of streets that extend into the
countryside to form sprawling suburbs and linear commercial strips, decreasing in
building density the farther away they are from the center. There is no clear and
definitive place where the city ends and the countryside begins. (Crowe, 1995, p. 210211)

Ilustração 12 - Cidade dispersa. Ilustração de Elías Torres. (Batlle, 2011, p. 10)

De facto, em oposição ao ritmo lento de crescimento da cidade antiga, o novo
paradigma social por efeito da revolução industrial trouxe um novo modelo de
desenvolvimento urbano, com um aumento da velocidade das transformações. A
cidade industrial cresce a um ritmo acelerado, atingindo grandes extensões num curto
espaço de tempo. Altera-se a Natureza e cria-se um novo ambiente:
A destruição das árvores é exemplo claro e nítido da interacção que existe entre
fenómenos naturais aparentemente não relacionados. Destruindo-as o homem vai por
esse facto modificar o clima que perde suavidade, alterar o regime dos cursos de água
o qual se converte em irregular, dar novo aspecto à paisagem tornando a planície
menos agradável à vista e a montanha menos pitoresca e mais agreste, influir nos
próprios animais porque as plantas herbáceas, de que eles se alimentam, são menos
nutritivas, mais lenhosas. (Palhinha, 1943, p. 6)

Esta questão levanta um novo olhar sobre a importância do campo e da Natureza no
bem estar dos habitantes da cidade, bem como sobre questões funcionais de
manutenção dos sistemas e ciclos naturais em ambiente urbano, e do combate à
poluição do ar e das águas. O tema idílico do retorno à Natureza, aliado aos novos
conhecimentos na área da botânica que, de resto, tinha encontrado no século XVIII a
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sua idade de ouro com as descobertas da floricultura e das plantas exóticas a partir
das expedições pelo Pacífico, América do Sul e África, passa a fazer parte do desenho
da cidade sob a forma de parques e jardins urbanos (Fadigas, 2010, p. 124).
Até então, os jardins tinham funções maioritariamente estéticas, mas a partir deste
novo paradigma de crescimento urbano o jardim adquire uma função técnica de
resposta urbana. Os espaços verdes, construídos pelo Homem, de Natureza
controlada e representação antagonicamente idílica de uma paisagem intocada,
começam cada vez mais a ser considerados como elementos urbanos de cariz
funcional (Mosser, 1991, p. 11). A questão do desenvolvimento das cidades e da
ocupação de áreas cada vez mais extensas da região rural contígua "impõe a
manutenção e mesmo a reactivação dos sistemas ecológicos" de modo a garantir "a
mais conveniente circulação da água e do ar, o ciclo fertilizante da matéria orgânica, a
formação do solo vivo e a presença da vida silvestre" (Telles, 1997, p. 12).
De facto, a transformação da Natureza por parte do Homem, sem esta atenção
dedicada à "manutenção" e "reactivação dos sistemas ecológicos", pode ter efeitos
muito nefastos no território:
É o mesmo que dizer que o homem, destruindo a floresta, actua, de forma nociva para
si mesmo, sobre o clima, sobre o solo, sobre a distribuição das águas, sobre o
rebanho, sobre a própria produção; transforma-se desse modo em autor da sua ruína,
agente produtor de miséria, de esterilidade e, consequentemente, de desertos.
(Palhinha, 1943, p. 6)

Surge, portanto, a noção da importância dos espaços verdes na cidade concebidos
como

uma

unidade

indissociável

do

tecido

edificado,

numa

relação

de

complementaridade entre o construído e a Natureza. Os espaços verdes, espaços
abertos e superfícies de água são fundamentais para a "estabilidade física e equilíbrio
ecológico da cidade e para a existência de um ambiente saudável: as árvores, os
arbustos e os relvados filtram as poeiras e produtos tóxicos" que, de outro modo,
ficariam suspensos no ar. Outra função técnica é a defesa do solo da erosão hídrica e
eólica, uma vez que o coberto vegetal permite a infiltração de águas pluviais, o que
diminui os caudais de escoamento superficial das águas. Para além disso, as árvores
e as superfícies de água são termo-reguladores, o que significa que permitem um
melhoramento do conforto ambiental da cidade (Telles, 1997, p. 15-16).
Assim, a partir desta perspectiva dos jardins, parques ou outros espaço verdes
enquanto elementos urbanos funcionais, importa analisar casos paradigmáticos em
que a construção de cidade foi pensada e estudada a partir de premissas de relação e
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complementaridade entre o urbano e o natural no período posterior à revolução
industrial.
Um primeiro caso de particular interesse enquanto abordagem fundamentalmente
estruturada nessa mesma relação surge no final do século XIX em Inglaterra. Um
modelo urbanístico que propõe um desenho para novas cidades em que os espaços
verdes e urbanos surgem de modo articulado e complementar. A ideia de dois modos
de vida opostos, campo e cidade, apresenta-se conciliada no modelo de CidadeJardim de Ebenezer Howard26. Howard propõe uma estratégia de desenho na qual
todos os benefícios da vida urbana mais activa é complementada com a beleza e a
tranquilidade do campo (Howard, 1902, p. 15).
De facto, como defende Howard, a vivência na cidade apresenta diversas vantagens,
como as oportunidades de emprego, os salários altos, o progresso, a existência de
locais de diversão e as infinitas possibilidades da vida social em ruas bem iluminadas.
Contudo, apresenta igualmente diversas desvantagens, tais como o alto custo de vida,
as excessivas horas de trabalho e a poluição do ar, das ruas e das águas. Por outro
lado, a vida no campo apresenta-se idilicamente com as suas belas paisagens, os
bosques perfumados, o ar fresco e puro. Todavia, os baixos salários, as longas horas
de trabalho físico no campo, a falta de actividades lúdicas e a exclusividade do
trabalho agrícola são factores que prejudicam a ideia de qualidade de vida no campo
(Choay, 1992, p. 220-221). Assim, se por um lado a cidade representa a cooperação
entre os Homens, a ciência, a cultura e a religião, por outro, o campo simboliza a
liberdade e o amor, e serve de inspiração à poesia e à arte. Nesse sentido, o modelo
de Howard procura a união desses dois mundos opostos mas potencialmente
complementares, incentivando a vivência simultânea no campo e na cidade (Howard,
1902, p. 17-18).
O modelo proposto organiza, então, uma cidade de planta circular com um raio de
pouco mais de um quilómetro, dividida em seis partes, ou bairros, por avenidas com
trinta e seis metros de largura que atravessam toda a cidade desde o centro à
circunferência exterior. Howard faz, no entanto, a ressalva de que a descrição e o
diagrama apresentados para este modelo são meramente sugestivos, uma vez que o

26

Ebenezer Howard (1850-1928) autodidata e ativista desde 1879 no movimento socialista inglês, foi o
fundador do movimento da cidade-jardim, teoria exposta no livro da sua autoria: To-morrow: a Peaceful
Path to Social Reform, publicado em 1898 e reeditado em 1902 sob o título: Garden Cities of To-morrow.
O que surgiu como utopia, rapidamente se tornaria realidade graças ao sentido prático de Howard. Em
1903, a Associação das Cidades-Jardim, fundada por Howard em 1899, adquiriu um terreno em
Letchworth, Inglaterra, para construir a primeira cidade-jardim. Depois da Segunda Guerra Mundial, este
modelo teórico viria a ter larga influência no urbanismo futuro (Choay, 1992, p. 219-220).
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mesmo deverá ser adaptado ao lugar concreto onde se vier a aplicar, apresentando-o
como modelo fundamentalmente teórico.

Ilustração 13 - Diagrama de um dos seis bairros, ou partes, do modelo de Cidade-Jardim de Ebenezer Howard (Howard, 1902, p. 22).

Essa organização é desenhada em anéis concêntricos a partir de um núcleo central,
constituído por um espaço circular de jardim, circundado pelos grandes edifícios
públicos: câmara municipal, sala de concertos, teatro, biblioteca, museu e hospital. O
restante espaço em redor dos edifícios públicos é composto pelo Central Park, um
grande parque público contendo espaços lúdicos e recreativos para a população, por
sua vez limitado pelo Palácio de Cristal, uma extensa arcada em ferro e vidro com
funções de espaço expositivo, de comércio e de jardim de inverno.
O anel exterior ao Palácio de Cristal destina-se a edifícios de habitação, circunscritos
pela Grand Avenue, uma larga cintura verde que funciona como parque público
intermédio, onde se posicionam escolas públicas, parques infantis e edifícios
religiosos. O anel exterior da cidade, servido por uma linha férrea circular com ligações
a outras cidades reserva-se a edifícios industriais, armazéns, mercados, estaleiros de
carvão e madeira, ficando a periferia da cidade destinada a quintas de produção
agrícola, animal e pastagens (Howard, 1902, p. 22-25).
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Um dos principais motivos de interesse desta estratégia, entendida no contexto das
grandes cidades metropolitanas, está na questão da utilização funcional dos espaços
verdes integrados na cidade. Apesar de ser um modelo com alguns pontos
potencialmente negativos, como a eventual dispersão e a larga escala de implantação
necessária para a sua implementação, é uma solução que essencialmente promove a
redução do contraste cidade-campo através de um ritmo intercalado de espaços
verdes e espaços edificados, separando funcionalmente o edificado e fazendo uso do
verde enquanto elemento restritivo e de remate do edificado (Telles, 1997, p. 59).
O modelo de Howard para cidades construídas de raiz apresenta consideráveis
similitudes com outro modelo apresentado cerca de setenta anos antes, mas para uma
aplicação em cidades pré-existentes. John Claudius Loudon27 foi um dos primeiros
autores a abordar a questão do crescimento descontrolado da cidade e a oferecer uma
possibilidade de solução para o problema, mais precisamente para a cidade de
Londres.
O plano de Loudon para Londres, que não chegaria a ser implementado mas que
representa um importante documento teórico, consiste na ideia simples de que a
expansão da cidade se devia estruturar numa série de círculos concêntricos, alterando
"anéis urbanos" de uma milha de largura com "anéis rurais" de meia milha de largura.
Esta proposta, apresentada no artigo intitulado Breathing Places for the Metropolis28,
sugere esse modelo a partir de uma ilustração (ver ilustração 4) em que se sobrepõe à
planta da cidade de Londres um diagrama em que os círculos brancos representam os
"anéis urbanos" e os círculos cinzentos os "anéis rurais", todos eles centrados na St.
Paul's Cathedral (Ponte, 1991, p. 373).
Aparentemente a proposta apresentada no diagrama é bastante rígida, com os limites
restritos e claramente definidos das circunferências, mas na prática o plano de Loudon
prevê a manutenção de todos os jardins pré-existentes nas áreas urbanas e a
preservação dos edifícios existentes nas áreas rurais, constituindo-se, assim, como
um plano híbrido e complementar. O plano previa uma cidade homogénea em que as
áreas urbanas estariam conectadas por espaços verdes. A estratégia de Loudon
27

John Claudius Loudon (1783-1843) foi um escritor, designer e arquitecto paisagista escocês. A sua
obra escrita tem particular relevância na abordagem de temas como a jardinagem, horticultura,
arquitectura, agricultura e outros temas relacionados. Loudon foi o criador do primeiro parque público
urbano inglês, no sentido de parque enquanto espaço público aberto desenhado para o recreio da
população: o Terrace Garden, construído em 1835 em Gravesend (Jellicoe, 1987, p. 344-345).
28
Artigo publicado em 1829 na Gardener's Magazine, revista fundada pelo próprio John Claudius London
em 1826, publicada até 1843. Loudon foi, também, o fundador da Architectural Magazine, publicada entre
1834 e 1838. Estas duas revistas foram publicações inovadoras por abordarem exclusivamente temas de
jardinagem e arquitectura (Jellicoe, 1987, p. 345).
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previa, também, o desenho de vias radiais concêntricas que providenciariam um
sistema eficiente de transportes públicos, de mercadorias e infraestruturas.

Ilustração 14 - Proposta de Loudon para a cidade de Londres (Ponte, 1991, p. 375).

Um aspecto inovador desta proposta foi a transposição do conceito de belt, ou cintura,
para o planeamento urbano, uma vez que esse conceito era comummente utilizado no
desenho de parques e jardins. Uma banda densa periférica de árvores que delimita o
parque e que serve de fronteira entre o interior e o exterior, atravessado pelas vias de
acesso e interrompida estrategicamente para oferecer vistas específicas do parque à
cidade ou vice-versa. Esta adaptação de cintura verde influenciou largamente o
urbanismo posterior, apresentando-se como solução eficaz para o controlo da
expansão da cidade (Ponte, 1991, p. 373).
As propostas de Loudon e Howard representam uma abordagem global híbrida de
desenho de cidade, intercalando o espaço construído com os espaços verdes, tanto
numa perspectiva de construção de cidade nova como de intervenção num ambiente
construído, em que tanto uma proposta como a outra lançam directrizes fundamentais
de estratégia e possibilidades de definição de um espaço urbano em equilíbrio.
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Com uma abordagem diferente, a estratégia de integração do verde enquanto
elemento funcional e fundamental para o desenho de cidade adquiriu particular
relevância com Haussmann, no plano de transformação da cidade de Paris realizado
em 185329.

Ilustração 15 - Ilustração de Adolphe Alphand para as avenidas arborizadas de Paris (Batlle, 2011, p. 38).

Neste plano, os diferentes espaços públicos são organizados num modelo de
organização global em que as ruas e as avenidas, os jardins e as praças, os parques
de bairro e os grandes parques da cidade são desenvolvidos a partir de uma
estratégia de continuidade e coerência num sistema integrado transversal a toda a
cidade. Os esgotos, a iluminação, os pavimentos, o mobiliário urbano, as cercas, a
topografia e a vegetação são sistematizados, conferindo à cidade uma unidade e uma
identidade coerente ao longo de toda a sua extensão (Battle, 2011, p. 37).
A abordagem do plano desenvolve-se a partir do desenho de um novo sistema de
vias, de grandes avenidas, a partir do qual se estrutura toda a cidade. Os espaços
verdes são desenhados com o objectivo de definir uma nova geografia, tanto numa
29

O plano da cidade de Paris foi impulsionado como resposta aos problemas provocados pela revolução
industrial. As novas avenidas desenhadas por Haussmann permitiam a construção de novos edifícios,
novos sistemas de transporte, a circulação de ar puro e o desenvolvimento de uma nova rede de
infraestruturas essenciais para o funcionamento da cidade (Battle, 2011, p. 37). A implementação do
plano implicou expropriações em larga escala, demolições de grandes áreas de cidade, a criação de
novas avenidas e a construção de pontes e praças, bem como um novo sistema de esgotos e de água
potável (Joest, 1991, p. 390).
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perspectiva da cidade como um todo, como na individualidade dos seus bairros. Os
parques e jardins da cidade foram pensados como um sistema, em que o Bois de
Boulogne, a Oeste, encontra paralelo no Bois de Vincennes, a Este, assim como o
parque de Buttes-Chaumont, a Norte, se relaciona a Sul com o Parc Montsouris. Estes
parques30 maiores são ainda complementados pela adição de vinte e quatro praçasjardim distribuídas pela malha da cidade. O elemento unificador de todos os espaços
verdes são as avenidas arborizadas, que unem as diversas partes da cidade e
estabelecem a comunicação entre os diferentes parques e jardins, organizando todo
um sistema de espaços verdes ao longo da cidade (Joest, 1991, p. 390-397).
Outra operação urbana dentro da mesma lógica de pensamento e com importantes
repercussões no desenvolvimento do urbanismo moderno e da questão do desenho
de cidade a partir da relação entre os espaços construídos e naturais foi o sistema de
parques da cidade de Boston, elaborado a partir de 1887 por Frederick Law Olmsted31.
Olmsted desenvolveu para Boston um desenho urbano que une os diversos espaços
livres da cidade por via de parkways, que são vias arborizadas pensadas não apenas
com o objectivo de resolver o tráfego, mas desenhadas a partir da sua relação com a
paisagem. São simultaneamente ruas da cidade e percursos de ligação entre os
diversos espaços livres. Com este elemento unificador, o projecto de Olmsted para
Boston propõe uma sucessão de espaços livres conectados entre si, numa estrutura
que liga o parque antigo ao centro da cidade através de novos percursos pedonais e
parques lineares. A proposta é ainda completada por um novo grande parque situado
na periferia da cidade. É uma proposta que não altera a estrutura fundamental da
cidade, mas que intervém sobre os espaços livres desqualificados a partir de uma

30

Originalmente uma floresta real às portas da cidade, o Bois de Boulogne, com cerca de 900 hectares,
foi o primeiro parque a ser transformado, em 1852, enquadrado no novo plano de Paris, servindo de
campo de testes para os restantes parques e para as plantações da cidade. Desenhado ao estilo inglês,
com caminhos sinuosos e dois lagos curvilíneos, tinha funções lúdicas, concretizadas em quiosques,
pavilhões, restaurantes, bares, cafés e um hipódromo (Joest, 1991, p. 392). A topografia foi alterada, no
sentido de conferir uma imagem mais romântica ao parque. A terra resultante das escavações dos dois
lagos foi utilizada para construir um monte, o Butte Mortemart, e foram adicionadas inúmeras pedras e
rochas. Plantações de pinheiros, cedros, entre outras espécies, foram organizadas em grupos. Na zona
Sul do parque foram construídos os viveiros municipais, que serviriam as plantações da cidade (Jellicoe,
1987, p. 62). O Bois de Vincennes, um antigo terreno para paradas militares transformado em 1860,
estaria destinado à classe operária. Já o parque de Buttes-Chaumont, construído entre 1864 e 1867 numa
pedreira desactivada, apresenta-se como mais invulgar devido à sua topografia acidentada e ao lago na
base de um promontório, oferecendo diferentes vistas a quem o percorre (Joest, 1991, p. 392).
31
Frederick Law Olmsted (1822-1903) foi um arquitecto paisagista americano que contribuiu
determinantemente para o desenvolvimento das cidades e regiões americanas, bem como para a criação
do Sistema de Parques Nacionais dos Estados Unidos da América (Fein, 1972, p. 3) Durante quase
quarenta anos de trabalho, Olmsted desenhou vários tipos de espaços abertos em várias regiões dos
Estados Unidos, tendo sido o projecto de 1858 para o Central Park de Nova Iorque aquele que mais
reconhecimento obteve internacionalmente (Fein, 1972, p. 30).
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perspectiva integrada de regeneração do espaço público a partir de uma estrutura
verde (Batlle, 2011, p. 39).

Ilustração 16 - Sistema de Parques de Boston, Estados Unidos, por Frederick Law Olmsted (Batlle, 2011, p. 40).

A partir da obra de Olmsted observa-se uma distinção entre os diversos tipos de uso a
que se destinam os espaços verdes, definindo-se o jardim enquanto elemento
funcional. Nos diversos projectos de Olmsted, apesar de alguns aspectos
coincidentes, é possível identificar diferentes tipologias: os grandes parques nacionais,
destinados maioritariamente a actividades recreativas para a população de uma
determinada cidade; os grandes parques multifuncionais desenhados e planeados
como parte integrante de um sistema de parques municipal fisicamente interligado;
áreas densamente arborizadas dentro de limites urbanos com objectivos de
conservação de espécies ou para usos recreativos; os já referidos parkways, que para
além de servirem como elementos físicos de ligação entre os parques e a população,
se desenhavam enquanto espaços livres lineares; espaços livres especializados,
destinados a funções específicas como, por exemplo, parques para paradas, praias,
parques ribeirinhos, parques para feiras, cemitérios, jardins zoológicos e parques
infantis; jardins de enquadramento de edifícios públicos e jardins privados de
enquadramento de casas particulares (Fein, 1972, p. 30-31).
Assim, considerando todas estas tipologias como elementos urbanos independentes,
com características e dimensões variadas e diversos usos e funções, importa
esclarecer o conceito de espaço verde. A ideia de espaço verde, independentemente
da sua escala, tem como ponto de partida situações ou áreas em que dominam, de
modo organizado ou não, materiais naturais e em que o grau de impermeabilização do
solo seja reduzido (Fadigas, 2010, p. 124).

João Gil de Paiva Antunes

53

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

Como entidade estruturante e sistema agregador de todos os espaços verdes da
cidade surge o conceito de estrutura verde, que representa um modo de integração da
Natureza no desenho da cidade como entidade morfológica, isto é, como uma
estrutura independente de qualificação ambiental e elemento compositivo da malha
urbana. A definição de extensas áreas verdes agrícolas e florestais na periferia da
cidade, conectadas com o interior do tecido urbano a partir de faixas verdes por sua
vez relacionadas com os diversos jardins, avenidas arborizadas e todos os restantes
espaços verdes, confere à estrutura verde importantes "funções de enquadramento,
recreio, protecção de nascentes, controle da erosão e de enxurradas", bem como o
melhoramento da gestão racional do ciclo hídrico. Complementarmente, esta estrutura
beneficia também a integração de fauna e flora diversificados em meio urbano,
promovendo a diversidade biológica e o equilíbrio dos ecossistemas na cidade
(Fadigas, 2010, p. 124).
O objectivo desta estrutura é que se possibilite a penetração da paisagem envolvente
no interior da cidade, de modo contínuo e tentacular. Assumindo formas e funções
diversas e criando nichos ecológicos diversificados, para que haja na cidade espaços
verdes urbanos integrados num mesmo sistema global: "do espaço de lazer e recreio,
ao enquadramento de infra-estruturas e edifícios, à simples rua ou praça arborizada"
(Telles, 1997, p. 60).
No caso concreto da cidade de Lisboa, pelas suas condições geográficas desde cedo
se apresentou como lugar privilegiado para o assentamento de povoações. Os
estuários do Tejo e do Sado formam a saída de uma das maiores depressões da
Península Ibérica que, compreendendo os vales destes dois rios, "abrange extensas
áreas de excepcionais potencialidades agrícolas e pecuárias", constituindo-se como
dois grandes portos naturais e contendo um vasto sistema de solos planos e férteis
(Telles, 1997, p. 38).
A partir destas noções de processos urbanísticos fundamentados pela relação de
diálogo com a Natureza, em que o desenvolvimento foi pensado a partir de premissas
de respeito pela condição natural e pelo desenvolvimento integrado de novas infraestruturas, estudamos ao longo do próximo capítulo o pensamento e obra de Keil do
Amaral, arquitecto cuja obra e pensamento teórico demonstram uma fundamentação
na importância da questão da relação entre a Arquitectura e a Natureza.
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3. PENSAMENTO E OBRA - KEIL DO AMARAL
Ao longo deste capítulo iremos abordar a teoria e a prática de Keil do Amaral,
arquitecto que ao longo da sua carreira apresentou uma postura coerente de
pensamento, substanciada em premissas humanistas e de pesquisa. A partir do
estudo da sua obra compreendemos a primazia dada à relação entre a Arquitectura e
a Natureza, fundamentada nas ideias que apresentámos no capítulo anterior.
Assim, iniciamos o estudo de Keil do Amaral a partir das premissas humanistas e da
compreensão da sua atitude em relação à Arquitectura. De seguida abordamos a sua
postura de pesquisa, que se reflecte na realização das suas viagens, no seu contributo
teórico e pedagógico para a Arquitectura, bem como no seu modo de abordagem aos
projectos. Por fim, confrontamos essas ideias com o estudo de três obras que
demonstram a concretização prática do seu pensamento teórico.

3.1. PENSAMENTO E HUMANISMO
A postura de Keil do Amaral32 em relação à Arquitectura é uma postura humanista, no
sentido em que, como veremos ao longo deste capítulo, o seu modo de pensar e as
suas obras reflectem um cuidado em responder primeiramente a questões das
pessoas, do seu uso, antes de procurar dar respostas formais ou estéticas, ou de
procurar uma identidade autoral ou estilística.

32

Francisco Caetano Keil Coelho do Amaral (1910-1975) nasce em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro, a
28 de Abril de 1910 e passa a infância em Canas de Senhorim, na Beira Alta, onde a sua família paterna
tinha um solar. Durante este tempo experimentou um modo de vida tradicionalmente beirão que teve
natural influência na formação da sua personalidade, particularmente no expresso amor à terra e à
Natureza. Entre 1912 e 1913 e de 1920 a 1921 vive com a sua família em Angola, onde o pai exerceu o
cargo de Director-Geral de Agricultura, na primeira estadia, e de Governador Geral, na segunda. Depois
de 1921 a sua família instala-se definitivamente em Lisboa e é aí que Keil do Amaral passa a residir,
ausentando-se apenas para as indispensáveis estadias sazonais na Beira Alta e para ocasionais viagens
ao estrangeiro (Moita, 1999, p. 27-28). Os seu estudos liceais iniciaram-se na Escola Nacional, instalada
no Palácio do Lavra, às Portas de Santo Antão. Conclui o secundário no Liceu Gil Vicente, na altura
instalado no Convento de São Vicente de Fora. Depois de terminado o liceu, considera a hipótese de
seguir o curso de Pintura da Sociedade Nacional de Belas-Artes, que frequentaria à noite, ao mesmo
tempo que durante o dia estudaria Engenharia no Instituto Superior Técnico, curso esse que, pensava, lhe
daria melhores possibilidades de ganhar a vida do que somente como artista. Mas, segundo confessa o
próprio, terá sido o caricaturista Leal da Câmara, amigo da família, que lhe recomenda que seguisse o
curso de Arquitectura, em que preencheria a sua vocação artística e simultaneamente lhe daria garantias
de sucesso prático. Ingressa, assim, no ano lectivo de 1929/1930 no curso de Arquitectura da Escola de
Belas-Artes de Lisboa, ao mesmo tempo que começa a trabalhar em publicidade para garantir o seu
sustento, já que, por essa altura, tinha assumido a sua independência e saído de casa dos pais. (Moita,
1999, p.28). Em 1934 é aprovado pelo Curso Geral de Arquitectura da EBAL, como aluno externo, e dois
anos mais tarde, em 1936, forma-se arquitecto, obtendo a classificação final de 17 valores (Moita, 1999,
p. 29).
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Ao longo da sua obra identifica-se uma identidade relacionada intrinsecamente com o
espírito humanista, com uma vontade de progresso aliada sempre ao uso dos
Homens. Sergio Fernandez33 confirma esta postura, afirmando que Keil do Amaral:
[...] alcança [...] posição de destaque através do carácter que imprime às suas obras,
da filosofia de vida patente nos seus livros ou conferências e ainda das iniciativas que
toma na defesa de uma arquitectura que, humanizada, emane do nosso modo de
sentir. (Fernandez, 1988, p. 117)

A Arquitectura, para Keil, deve responder primeiramente às necessidades concretas
da vida e da utilização a que se destinam. Susana Henriques34 destaca esta questão:
Para este arquitecto a arquitectura tinha uma função definida - servir a humanidade, e o
arquitecto seria o seu veículo. Dentro deste sistema, haveria lugar para a expressão
artística da arquitectura, mas apoiada sempre na sua funcionalidade. (Henriques, 2000,
p. 153)

Henriques reforça esta ideia afirmando que em Keil a Arquitectura é para o uso das
pessoas e o projecto é desenhado em função do corpo humano: "o elemento aferidor
das qualidades do espaço é o corpo humano" (Henriques, 2000, p. 156). O desenho é,
assim, elaborado em função da relação do Homem com o espaço. Os seus
movimentos, os seu percursos e trajectos, são fundamento para a organização
espacial.
Para além desta componente humanista, uma possível reflexão acerca da sua obra
intuí o tema da procura do diálogo entre a tradição e a modernidade. No livro
Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande: Keil do Amaral, arquitecto dos
espaços verdes de Lisboa, Ana Tostões35 avança esta ideia, referindo que o estudo do
conhecimento tradicional, da cultura popular, procura uma Arquitectura que ao longo
dos séculos se fez do mesmo modo: simples e orgânica, desenvolvida com economia
de meios a partir das leis da Natureza. Esta perspectiva define o modo de Keil pensar
e fazer Arquitectura numa posição independente da imagética modernista, não tendo o
objectivo de fazer a nova arquitectura de ruptura, mas sim de entender e aprender

33

Sergio Fernandez (n. 1937), arquitecto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, elaborou a
dissertação Percurso arquitectura portuguesa 1930-1974 para as provas de agregação para obtenção do
título de professor agregado do curso de arquitectura da Escola Superior de Belas Artes do Porto.
34
Susana Maria Tavares dos Santos Henriques, arquitecta, com mestrado em desenho urbano pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em 2000, com o título: Keil do Amaral Urbanista. Tradição e modernidade na sua obra, e doutoramento em arquitectura pela Universidade
Lusíada de Lisboa em 2012, com a tese intitulada: A influência do cinema na arquitectura europeia: dos
anos 10 aos anos 30 do século XX.
35
Ana Cristina dos Santos Tostões nasceu em Lisboa em 1959. Formada em arquitectura em 1982 pela
Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, doutorada pelo Instituto Superior Técnico, onde é professora e
responsável pelo programa de doutoramento em arquitectura e pela área disciplinar de cultura
arquitectónica.
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com a perenidade dos tempos, numa lógica de continuidade (Tostões, 1992, p. 115116). Sergio Fernandez, apresenta este tema como uma postura de compromisso:
Keil do Amaral, cuja integridade moral e política, e portanto profissional, sempre o
situaram entre os que defendiam esclarecidamente a democracia, tentaram o
compromisso entre a linguagem oficial, a modernidade e a procura de raízes
verdadeiras da arquitectura tradicional portuguesa. (Fernandez, 1988, p. 28)

Mas se é possível fazer uma leitura em que se presume esta temática do diálogo entre
a tradição e a modernidade, o testemunho de Manuel Tainha36, que trabalhou com Keil
do Amaral, vai no sentido oposto. Tainha refere que o próprio Keil "não situava nunca
o seu trabalho (...) na franja entre a tradição e a modernidade" (Tainha, 1997, p. 173).
Reforça ainda que "Keil do Amaral nunca problematizou a Arquitectura nem esse
confronto entre a tradição e a modernidade", que isso para ele "não interessava nada"
(Tainha, 1997, p. 174). Tainha define a Arquitectura de Keil como sendo "racionalista,
acreditando nos valores da democracia, da razão, desdenhando o factor emocional,
com um sentido de ofício bastante grande" (Tainha, 1997, p. 173).
Nesta perspectiva de Arquitectura pragmática e fundamentada na razão, mas poética,
podemos supor que essa ideia de tradição e modernidade, independentemente de ser
ou não uma postura consciente em Keil, pode surgir como consequência das escolhas
e opções técnicas do seu tempo. Os valores da tradição não surgem apenas enquanto
elementos independentes por via de uma vontade supérflua, mas sim numa lógica de
interpretação e integração das mais-valias disponíveis no conhecimento tradicional
aplicados a um pensamento moderno.
Henriques (2000, p. 154) afirma que a obra de Keil do Amaral "retira da tradição uma
permanência de valores que subsistem à evolução do modo de construir e que se
ajustam à Arquitectura praticada no seu tempo". Ainda que não seja um tema
referenciado por Keil do Amaral na sua obra escrita, é uma temática que tanto Susana
Henriques como Ana Tostões avançam como sendo um dos fios condutores do seu
pensamento. Este tema é ainda reforçado pelos ensinamentos que Keil do Amaral
retira da Arquitectura holandesa, que abordaremos mais à frente, juntamente com a
questão do estudo da Arquitectura regional portuguesa, que também será abordado.
Henriques resume esta ideia:

36

O arquitecto Manuel Tainha (1922-2012) trabalhou com Keil do Amaral no projecto para o Palácio da
Cidade (não construído), ao cimo do Parque Eduardo VII, em Lisboa.
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No entanto este diálogo entre a tradição e a modernidade não é um processo
sistematizado por Keil do Amaral, não é anunciado por ele como base conceptual do
seu trabalho na sua obra escrita. Está contido e expressa-se na sua obra projectada.
Esta dualidade, tradição versus modernidade na sua obra acaba por ser a
consequência do modo pragmático como vê a arquitectura. Na leitura da sua obra não
estão reservados dois tempos diferentes e autónomos para estes dois conceitos.
(Henriques, 2000, p. 154)

O testemunho de Manuel Tainha, que nos recorda que "Le Corbusier dizia que a
tradição era, em cada tempo, cada era, fazer arquitectura do seu tempo, contra a
anterior" (Tainha, 1997, p. 175), não implica que a ideia de modernidade e tradição
tenham de ser opostas. A questão da tradição surge em Keil no sentido da procura de
autenticidade, da possibilidade da arquitectura moderna ser indissociável do sítio onde
ser constrói e de, numa lógica pragmática, aproveitar o conhecimento já adquirido de
um ponto de vista funcional e não ornamental. Como aponta Fernandez, esta é uma
"atitude de racional modernidade onde se lê um permanente apelo à autenticidade
como elemento de garantia de um efectivo progresso" (Fernandez, 1988, p. 45).
Esta ideia da utilização do conhecimento técnico do passado de um modo
fundamental, de princípios, e não decorativo ou ornamental é, de resto, adiantada por
Keil do Amaral:
A verdadeira expressão regional das construções deverá ser, portanto, a resultante de
todos os factores que ordenam a vida de determinada região, em determinado
momento, e nunca o simples revestimento decorativo com motivos típicos, por mais
característicos que sejam. (Amaral, 1943, p. 49)

No trabalho de Keil do Amaral, esta ideia de tradição ou de conhecimento regional
surge por via de um processo de pesquisa e da procura de respostas funcionais a
partir de uma aprendizagem histórica, no sentido de consolidar a resposta
arquitectónica aos problemas contemporâneos.
De resto, o processo de pesquisa é fundamental no processo de trabalho de Keil. Com
Justino Morais37 percebemos que o método de abordagem a cada novo projecto se
iniciava por um processo de pesquisa, de compreensão da situação existente e dos
possíveis sistemas e estratégias a adoptar. Sobre o plano de urbanização da
península de Setúbal, Morais recorda o processo inicial dos trabalhos:

37

Justino Morais (1928-2011), arquitecto com obra diversificada ao longo de cinquenta anos de carreira
profissional, destacou-se pelos projectos de habitação dita social ou económica. Trabalhou com Keil do
Amaral na proposta do plano de urbanização para a península de Setúbal, que nunca chegou a ser
executado.
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O primeiro trabalho que Keil nos pediu, foi que fizéssemos uma pesquisa pelas revistas
de urbanismo que conhecíamos e que depois analisássemos a sua escala. Procurámos
fotografias, desenhos, escritos, todo o material que nos pareceu que constituía uma
ajuda nesse trabalho. (Morais, 1998, p. 192)

Morais adianta ainda que "Keil fez questão de vermos muita coisa, testarmos e
relacionarmos muita coisa, para descobrir para esta zona própria, uma proposta
nossa" (Morais, 1998, p. 195). De facto, se o processo se inicia por uma busca
intensiva de soluções e abordagens, sem haver restrições nos elementos a estudar, é
natural que os sistemas tradicionais, desde que se apresentem como respostas
eficazes para os problemas a resolver, participem no processo criativo.
A tradição surge, então, por via de uma reflexão sobre "os benefícios e capacidades
da Arquitectura tradicional corresponder às exigências efectivas da arquitectura
praticada no seu tempo" (Henriques, 2000, p. 77), sobre a capacidade dos processos
tradicionais se manterem actuais enquanto resposta técnica eficaz. Justino Morais
acrescenta:
Em relação à arquitectura do Keil, para mim, as coisas dele têm todas um toque de
novidade, de modernidade, mas de uma maneira integrada nas capacidades e
possibilidades da própria arquitectura.
Também existia uma relação com a tradição, dando um toque, mas um toque que não
era para se exibir, era no sentido de procurar os sistemas. Se eles eram válidos, tudo
bem, senão iam fora.
Parecia que procurava sempre a casa mais simples, que podia ser feita por um rural,
mas que no fundo era uma pesquisa muito dele tentando encontrar esses sistemas.
(Morais, 1998, p. 196)

Esta vertente do estudo, da pesquisa, não só auxiliava Keil no desenvolvimento da
prática arquitectónica, mas reflectia-se, também, no lado mais didáctico da sua
carreira. Paralelamente à obra construída, é importante referir o valor atribuído por Keil
do Amaral à reflexão e divulgação dos temas de Arquitectura. Keil teve um relevante
contributo teórico e pedagógico que se manifestou na sua obra escrita38, constituída
38
A obra escrita de Keil do Amaral representa a sua faceta de pedagogo. Escreve numa prosa fluente e
bem disposta, convidando à reflexão e à critica. O primeiro livro que escreve, publicado em 1942 pela
Editorial Cosmos, com o título A arquitectura e a vida, revela desde logo um aspecto de clareza na
exposição das ideias, apesar da dimensão da tarefa a que se propôs: sintetizar num só livro a história da
Arquitectura desde os tempos mais remotos até à modernidade. Em 1943 é publicado o livro A moderna
arquitectura holandesa, que foi escrito em 1936 aquando da sua viagem à Holanda. É, também, autor de
uma série de artigos publicados na revista Arquitectura, denominados As maleitas da arquitectura
portuguesa, em que denuncia e critica os aspectos negativos da profissão e que constituem um contributo
valioso para o estabelecimento de uma ética profissional. Em 1945 publica O problema da habitação, em
que aborda a situação da habitação social em Portugal enquadrada no contexto europeu. Nos seus
textos, palestras e comunicações há também uma preocupação latente com o ensino. Exemplo disso foi a
comunicação que apresentou ao I Congresso Nacional De Arquitectura, em Maio/Junho de 1948, sob o
título: A formação dos arquitectos. Nesta comunicação apresenta o objectivo de remodelar as condições
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por livros e artigos em revistas e jornais ao longo dos cerca de quarenta anos da sua
vida profissional.
Segundo Susana Henriques (2000, p. 67), conforme expõe na sua dissertação, há um
conjunto de temas essenciais que Keil aborda na sua obra escrita: a questão do
diálogo entre a modernidade e a tradição, a problemática do urbanismo e das cidades,
o lado pedagógico da Arquitectura e da cultura, a especulação imobiliária e a
habitação. Segundo Henriques, Keil do Amaral escreve com o objectivo de resolver
problemas, não apenas de um ponto de vista crítico, mas sim didáctico e operativo.
Henriques (2000, p. 67) aponta ainda que esta postura tem objectivos de serviço
público e cívico, nos quais Keil integra as suas posições e apresenta soluções para
problemas concretos. Henriques reforça que "deste modo clarifica a leitura dos seus
textos, não sendo acusado de meramente especulativo no sentido em que reflecte
uma intencionalidade para além da crítica" (Henriques, 2000, p. 67).

Ilustração 17 - Keil do Amaral à pesca durante as férias em
Canas de Senhorim, Arquivo da Família (Moita, 1999, p. 31)

Ilustração 18 - Keil do Amaral de férias a tocar flauta, Arquivo da
Família, finais dos anos sessenta (Moita, 1999, p. 187)

Para contextualizar o seu modo de pensar e a sua postura quer profissional quer
pessoal, importa abordar a sua formação e a fase inicial da sua carreira. Proveniente
de uma família ligada à cultura e às artes39, Keil cresceu num ambiente propício ao
desenvolvimento de uma mentalidade livre e culta, tendo contactado desde cedo com

em que na época se formavam os arquitectos em Portugal e enumera os aspectos negativos do ensino,
para além de anunciar as mudanças que considera que devem ser implementadas. A cidade de Lisboa
recebe também a atenção do arquitecto no livro publicado em 1969 intitulado: Lisboa, uma cidade em
transformação. Neste livro aborda as vicissitudes por que passou o património de Lisboa, segundo Keil
devido por um lado à ignorância e, por outro, à especulação imobiliária (George, 1993, p. 145-146).
39
Era bisneto do cenógrafo e arquitecto Giuseppe Cinatti (1808-1879); neto do pintor romântico,
compositor, poeta e coleccionador de arte Alfredo Keil (1850-1907) que, entre outras realizações, compôs
A Portuguesa, declarada Hino Nacional da República Portuguesa; filho do Engenheiro Agrónomo
Francisco Coelho do Amaral Reis (1873-1938), descendente de uma antiga família da Beira Alta, feito
Visconde de Pedralva por D. Carlos em 1904 e que foi Ministro da Agricultura do Governo presidido por
Vitorino Guimarães; e de Guida Maria Josefina Cinatti Keil (1885-1965), profunda conhecedora de arte e
antiguidades, com próximas relações de amizade com artistas e intelectuais da sua época (Amaral, F.
Pires, 1999, p. 21-26).
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artistas e intelectuais40. Para além disso, desde cedo que o contacto com a Natureza
fez parte da sua vida, nas férias que passava em Canas de Senhorim.

3.2. PENSAMENTO E PESQUISA
Keil do Amaral, quando terminou o curso de Arquitectura, ingressou no atelier do
arquitecto Carlos Ramos41, com quem aprendeu a necessidade de ser moderno e de
amar a Arquitectura. Este atelier foi também fundamental para o contacto que
estabeleceu com o estrangeiro e para o conhecimento que adquiriu do que se fazia na
época fora de Portugal.
Em 1932, ainda estudante, concorre com o projecto modernista de uma estação de
caminhos de ferro ao Salão de Inverno da Sociedade Nacional de Belas Artes. Quatro
anos depois, em 1936, concorre e vence o concurso para o Pavilhão de Portugal na
Exposição Universal de Paris de 1937 (Tostões, 1992, p. 27).
Por ser uma encomenda do Estado, Keil assumiu algumas imposições formais: o
escudo nacional e outros ornamentos simbólicos na fachada, como as esculturas de
40
O contacto com artistas modernistas que a publicidade lhe proporcionou, juntamente com a paixão
pelas novas tecnologias e a mentalidade atenta e aberta que apresentava, fruto naturalmente do meio
intelectual e cultural em que cresceu, começa a desenvolver na sua personalidade um pensamento
moderno que entra em choque com a experiência na Escola de Belas-Artes, à época dominada por
professores desenquadrados do pensamento contemporâneo e que utilizavam métodos desactualizados
e autoritários. Nas palavras de Keil do Amaral, "a Escola era uma sobrevivência de métodos e matérias
que tinham tido coerência e razão de ser, mas já não serviam para uma época de grandes mudanças,
como aquela" (Amaral, 1972, p. 46). Este choque, associado à atitude crítica e de liderança que cedo
começa a apresentar, materializa-se no desentendimento com o professor Adães Bermudes, de que
resulta um processo disciplinar que previa a sua expulsão, e que se concretiza num pedido de Keil do
Amaral para anular a sua matrícula. Assim, em 1931, abandona a Escola de Belas-Artes, enquanto ainda
estava no 2º ano do curso. Segundo Keil, o que fundamentou a decisão de sair foi a vontade de aprender
Arquitectura lógica e racional, o oposto da que praticava Adão Bermudes (Moita, 1999, p. 28-29).
41
Carlos Ramos (1897-1969), autor de uma obra que evoluiu desde a influência art déco até uma
linguagem moderna, é uma referência na arquitectura portuguesa do século XX, particularmente na
influência que exerceu nas novas gerações enquanto comunicador e pedagogo. Considera o obsoleto
sistema de ensino de Arquitectura então operado na Escola de Belas Artes de Lisboa como sendo a
causa principal para as limitações da sua geração e encara a formação dos arquitectos como o objectivo
maior da sua vida. Após entrar no concurso para professor da Escola de Belas Artes de Lisboa, em 1933,
e de perder para Cristino da Silva, com quem a continuidade da tradição clássica se mantém, fica
afastada a oportunidade de promover a modernização e actualização do ensino nessa Escola. Assim,
decide transformar o seu atelier, no Largo de Santos, numa escola prática para as novas gerações de
arquitectos, que ali encontram um contraponto ao ensino desactualizado da Escola de Belas Artes.
Através da prática diária, que consolida o conhecimento teórico, e do exemplo ético e profissional, Carlos
Ramos transmite o papel social da Arquitectura e a necessidade de ser moderno. "Ramos defende que os
arquitectos devem atender às condições naturais e históricas de cada país, sem esquecer as
características do tempo presente e as novas possibilidades técnicas ao seu dispor". Em 1940 aceita o
convite para leccionar a 4.ª cadeira de arquitectura da Escola de Belas Artes do Porto, e em 1952 assume
a direcção da mesma escola. É lá que acaba por introduzir várias inovações no ensino da disciplina de
arquitectura. Para além de permitir a consulta da sua biblioteca pessoal, adquirida durante as suas
frequentes viagens e que à época constituía uma importante fonte de conhecimento para os alunos, tendo
em conta a escassez de bibliografia de que a escola dispunha. Promovia, também, uma série de
actividades extracurriculares: desde exposições de arquitectura, pintura e escultura, a cursos de Verão,
viagens e visitas, concertos, debates e colóquios ou mesmo ciclos de cinema e de música (Coutinho,
2004, p. 49-55).
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figuras históricas nacionais desde Camões, a Fernão de Magalhães e Vasco da
Gama. Apesar do ornamento, Keil projecta o pavilhão dentro do espírito modernista
internacional.

Ilustração 19 - Desenho inicial para o Pavilhão de Portugal na
Exposição Universal de Paris de 1937, Colecção do arquitecto
José Manuel Fernandes (Moita, 1999, p. 55)

Ilustração 20 - Pavilhão de Portugal, fachada principal, Arquivo
da Família, Fotografia de Mário Novais, 1937 (Moita, 1999, p. 55)

O Pavilhão de Portugal possibilitou-lhe uma estada em Paris para acompanhar a sua
construção, entre 1936 e 1937, que lhe garantiu uma percepção directa da situação
arquitectónica e urbanística internacional da época, bem como a convivência com
arquitectos de todo o mundo, encarregues dos pavilhões dos seus países (Ferreira,
2010, p. 33).
Durante a sua estadia em Paris, em 1936, aproveita para visitar e estudar outros
países europeus, entre os quais a Holanda, que lhe despertou particular interesse. A
integração da Arquitectura na paisagem, em diálogo, é um tema da Arquitectura
holandesa da época que terá tido especial influência no seu modo de pensar e na sua
obra construída (Henriques, 2000, p. 148).
As impressões e reflexões que resultam da viagem à Holanda dão origem a duas
palestras que viriam a constituir um livro publicado mais tarde42, em 1943, nos
cadernos da Seara Nova com o título: A Moderna Arquitectura Holandesa. A partir do
estudo deste livro, depreende-se que a visita à Holanda foi fundamental para o
desenvolvimento do seu pensamento enquanto arquitecto:

42

As duas palestras que Keil do Amaral escreveu sobre a Holanda, a primeira de carácter introdutório,
acessível a todos, mesmo a quem não fosse arquitecto, e a segunda de cariz mais técnico, nunca
chegaram a ser proferidas. Por razões que o arquitecto não explica, mas que aborda com humor, ficaram
na gaveta, "onde as traças as iam devorando, página a página, movidas [...] por um grande interesse
pelas coisas holandesas". Mais tarde, em 1942, Keil recupera esses escritos num período em que a
Holanda sofria a destruição da guerra. Keil considera que esses textos ganham um novo sentido,
particularmente por serem um testemunho "de uma grande civilização, brutalmente arrasada". Neste
sentido, Keil publica o livro A Moderna Arquitectura Holandesa, em 1943, com o objectivo de divulgar as
lições que ali havia aprendido (Amaral, 1943, p. 10).
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Era uma Holanda progressiva, guardando das tradições a justa medida; com o culto
das árvores e das flores [...]; com cidades construídas segundo modernos e
encantadores planos de urbanização; com uma arquitectura moderníssima, embora de
um carácter tipicamente holandês. (Amaral, 1943, p. 9)

Este aspecto supramencionado, da Arquitectura "moderníssima", mas "de um carácter
tipicamente holandês", fascina particularmente Keil do Amaral e reforça a ideia
avançada por Ana Tostões desta procura do fio condutor entre a tradição e a
modernidade. De facto, Keil encontra na Holanda esta possibilidade de um desenho
moderno apoiado nos sistemas do passado. Esta possibilidade da Arquitectura ser
moderna e ao mesmo tempo manter aspectos do conhecimento tradicional.
Aquando da sua visita à Holanda já era visível o plano de Berlage43 (1856-1934) para
a cidade de Amesterdão. Materializado pelos projectos dos arquitectos holandeses, os
valores fundamentais da morfologia urbana eram atribuídos à relação entre as massas
construídas, com o espaço como protagonista em oposição à decoração e ao
ornamento. De acordo com o pensamento de Berlage, a noção de proporção é
garantia de valor permanente, de duração, e para Keil, esta linha de pensamento
fundamentada na perenidade é um valor essencial para garantir a ponte entre a
tradição e a modernidade. Mais do que seguir a vanguarda radical dos primeiros
Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, Keil do Amaral identifica-se
particularmente com a linha de pensamento e linguagem da Escola de Amesterdão44,
que segue o modelo de Erich Mendelsohn45 (1887-1953) ao conciliar a linguagem
internacional baseada em volumes puros e vãos contínuos com uma volumetria

43
O plano para a extensão Sul de Amesterdão, desenhado por Berlage em 1917, contraria o crescimento
casuístico da cidade para além da muralha barroca durante a segunda metade do século XIX e consiste
num traçado simétrico uniforme de avenidas largas que delimitam quarteirões fechados de 100 a 200
metros de comprimento e 50 metros de largura, constituídos por edifícios de 4 pisos que integram um
jardim interior. O plano foi baseado na aplicação da lei geral holandesa de 1901, que distingue claramente
três níveis de planeamento: o plano geral, o plano de pormenor e o projecto de Arquitectura. Deste modo,
o plano geral estabelece o sistema que organiza o espaço, bem como as dimensões máximas das partes
que o compõe, sendo os edifícios concebidos de modo autónomo, ainda que articulados com o todo.
(Benevolo, 1971, p. 362).
44
A Escola de Amesterdão, baseada nos métodos de Berlage, concilia os hábitos tradicionais com os
contributos dos movimentos avant-garde, particularmente do expressionismo alemão de Mendelsohn.
45
O ponto de partida para a obra de Erich Mendelsohn (1887-1953) são os seus esquissos imaginários de
Arquitectura, os primeiros de 1914, que inspirados no estilo de Wagner e Olbrich, enquadram-se no
movimento expressionista da época. Estes esquissos arquitectónicos não eram meramente desenhos
utópicos ou simples experiências teóricas. Tinham, na verdade, o objectivo de se transformarem num
novo estilo arquitectónico, já que Mendelsohn acreditava no potencial das suas visões (como lhes
chamava) se virem a concretizar, o que de facto veio a acontecer. Em 1920 foi-lhe oferecida pela primeira
vez a oportunidade de construir um dos seus conceitos: a torre de observação astronómica Einstein, em
Potsdam. No decorrer da sua carreira afastou-se gradualmente das composições imaginárias iniciais,
contudo, a sua obra caracterizou-se sempre pelas opções formais dos seus desenhos que, apesar das
condicionantes técnicas da construção, permaneciam intactas no resultado final. O projecto das lojas para
a empresa Schocken, em Chemnitz, de 1928, é exemplo disso. Neste projecto Mendelsohn sintetiza as
suas opções formais, conciliando-as com uma metodologia mais modernista, em que o objecto é reduzido
à sua forma mais simples, um bloco curvo de vários pisos, com a forma enfatizada pelo uso de janelas
contínuas (Benevolo, 1971, p. 454).
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orgânica e sensível à envolvente urbana, conseguindo uma abordagem de diálogo
com as preexistências e com a cidade tradicional (Tostões, 2010, p. 9).

Ilustração 21 - Edifício da Câmara de Hilversum, desenhado por W. Dudok. (ilustração nossa, 2017)

Ainda no livro a moderna Arquitectura holandesa, Keil descreve a construção, os
materiais, os sistemas e os processos que observou. Segundo ele, o material de
construção por excelência na Holanda é o tijolo, de acabamento vulgar, mas sólido e
duradouro. As vantagens que lhe aponta são a economia, por não necessitar de
rebocos ou pinturas, e a durabilidade, porque se mantém nos edifícios durante "anos e
anos sempre com o mesmo aspecto limpo e atraente". A pedra utilizada é o granito,
aplicado principalmente "em peitoris, em nembos, ou mais vulgarmente em pequenos
motivos escultóricos, rudes mas cheios de espírito, que dão uma graça infinita aos
edifícios". Quanto às coberturas, Keil descreve dois sistemas: coberturas planas
formando terraços e coberturas em telhados "bastante inclinados, com enormes zonas
penduradas", geralmente constituídos por telha vidrada preta. Nas coberturas
inclinadas, é possível identificar claramente a questão da utilização dos sistemas
tradicionais e regionais na modernidade. Exemplo disso são as coberturas em telhado
de colmo aplicados em construções de carácter moderno, como se verifica na escola
Fabritius, em Hilversum, representada na ilustração 22 (Amaral, 1943, p. 50-52).
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Ilustração 22 - Escola Fabritius em Hilversum, desenhada por W. Dudok, 1926. (Tostões, 2010, p. 40)

O modo como a Natureza é integrada na cidade merece também dedicada atenção
por parte de Keil. A inclusão de elementos naturais no desenho urbano por questões
funcionais é destacado por Keil. Estes elementos, de resposta técnica a problemas
concretos foram, na perspectiva de Keil, aproveitados para valorizar a componente
estética da cidade:
Alguns canais, quase sempre tão sujos, foram separados das construções por largas
faixas arrelvadas onde se plantaram grupos de árvores e arbustos, e logo se
transformaram em deliciosas alamedas; [...] vários cemitérios foram cuidados como se
fossem parques e logo perderam o tradicional ar triste e agressivo. (Amaral, 1943, p.
47)

Na cidade de Hilversum, Keil destaca o sistema adoptado para o tratamento das
águas pluviais. Antes de chegarem ao canal, as águas são depositadas em grandes
lagos que constituem o centro de várias praças. A sua função é controlar, através de
bombas hidráulicas, a descarga de água no canal, evitando a sua rápida saturação e
consequentes sobrecargas em dias de muita pluviosidade. O edifício da Câmara de
Hilversum (ilustração 23) e a sua envolvente urbana é um exemplo da utilização desse
sistema, em que a praça de frente à fachada principal é valorizada pela presença de
um destes lagos que, como já referimos, não só responde eficazmente às questões
técnicas, como valoriza o edifício, permitindo a poesia da relação com a Natureza.
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Ilustração 23 - Relação entre o lago e o Edifício da Câmara de Hilversum, desenhado por W. Dudok. (ilustração nossa, 2017)

Em conclusão, Keil sublinha que o que importa reter da Holanda, a aprendizagem que
deve ficar, são os princípios, o fundamental, não a aparência, as vontades estéticas ou
o resultado final (Ferreira, 2010, p. 43). Esta é a aprendizagem que Keil pretende
trazer para Portugal. Não tentar imitar a Arquitectura holandesa, mas compreender os
princípios, estratégias e fundamentos da sua concepção. Nas suas palavras:
De Portugal apenas se deve fazer um Portugal melhor, coerente consigo mesmo, onde
os portugueses se sintam na sua casa - uma casa com as janelas bem abertas sobre o
mundo - e na sua época. (Amaral, 1943, p. 61)

Portugal deve procurar a sua essência, a sua tradição, e responder com modernidade
aos seus problemas concretos com humildade e com bom senso (Amaral, 1943, p.
61).
Esta aprendizagem terá tido influência anos mais tarde naquilo a que Keil do Amaral
chamou de Uma iniciativa necessária, artigo publicado na revista Arquitectura de Abril
de 1947. Segundo o próprio, era necessário promover e divulgar uma iniciativa com a
qual se pudesse realizar "uma obra útil, capaz de constituir uma pedra angular na
renovação da nossa Arquitectura" (Amaral, 1947, p. 12). Conforme descreve nesse
mesmo artigo:
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Trata-se da recolha e classificação de elementos peculiares à arquitectura portuguesa
nas diferentes regiões do País, com vista à publicação de um livro, larga e
criteriosamente documentado, onde os estudantes e técnicos da construção pudessem
vir a encontrar as bases para um regionalismo honesto, vivo e saudável. Exactamente
assim: - honesto, vivo e saudável. (Amaral, 1947, p.12)

Definindo as premissas do estudo, escreve que interessa perceber, de região para
região, quais os processos que conseguiram resolver "os diversos problemas que o
clima, os materiais, a economia e as condições de vida inerentes à região impuseram
às edificações" (Amaral, 1947, p. 13) e de que modo ainda seriam funcionais e
economicamente viáveis. Fernandez apresenta do seguinte modo os objectivos
lançados inicialmente por Keil do Amaral:
Propunha-se o contacto com as fontes reais da tradição, a análise das razões da
diversidade e, assim, a desmistificação da ideia ainda defendida da existência de um
estilo português; tornar-se-ia evidente a racionalidade das concepções arquitectónicas
de carácter popular, racionalidade essa que tem correcta correspondência com as
diferentes culturas, pelo acerto das técnicas construtivas adoptadas pelas respostas
em consonância com as condições geográficas e os meios de produção locais.
(Fernandez, 1988, p. 108)

Ilustração 24 - Varanda envidraçada beirã em Pedrógão
Pequeno. (Amaral, 1980b, p. 290).

Ilustração 25 - Casa alentejana caiada em Alegrete. (George,
1980, p. 484).

Keil, ainda no artigo Uma iniciativa necessária, destaca algumas especificidades da
construção regional portuguesa: a eficácia das grandes varandas envidraçadas
voltadas a Sul que se observa nas casas das aldeias da Beira, sistema "simples,
engenhoso e perfeitamente adequado ao clima da região" e que oferece abrigo nos
dias de Inverno. Ou como "a grande espessura das paredes, que isola; a pequenez
das janelas, que evita a excessiva luminosidade e não deixa entrar o calor; o branco
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da cal, que reflecte o Sol e absorve o calor" funcionam perfeitamente no clima quente
das casas alentejanas (Amaral, 1947, p. 13).
No seguimento da iniciativa de Keil e sob a alçada do Sindicato Nacional dos
Arquitectos (a que Keil presidiu de Março de 1948 a 18 de Agosto de 1949) deu-se
início ao estudo da Arquitectura regional portuguesa. Foram formadas seis equipas de
jovens arquitectos, orientados por arquitectos mais experientes, que se dividiram pelas
diversas áreas do país e em pouco tempo estava reunido o trabalho que viria a ser
publicado em dois volumes sob o título: Arquitectura Popular em Portugal. A Keil do
Amaral coube a direcção do grupo que estudou a região da Beira Alta, Beira Baixa e
uma pequena parte montanhosa da Beira Litoral, bem como a autoria da introdução ao
livro, da qual se transcreve a seguinte parte:
A Arquitectura popular proporciona fontes preciosas para o estudo da génese
arquitectónica. O claro funcionamento dos edifícios rurais e a sua estreita correlação
com os factores geográficos, o clima, como as condições económicas e sociais,
expressos simplesmente, directamente, sem interposições nem preocupações
estilísticas a perturbar a consciência clara e directa dessas relações, ou a sua forte
intuição, iluminam certos fenómenos basilares da Arquitectura, por vezes difíceis de
apreender nos edifícios eruditos, mas que logo ali se descortinam, se já estivermos
preparados para os compreender e apreciar. (Amaral, 1980a, p. XXII)

Keil elaborou a proposta de estudo, sugerindo que se incidisse principalmente nos
seguintes aspectos: "caracterização regional da área de estudo, o relevo, a geologia, o
clima, os cultivos, a divisão da propriedade, as estruturas do povoamento, a economia,
a história, a cultura", para que daí se retirassem conclusões no que respeita às
tipologias dos edifícios e morfologias de aglomerados, abordando critérios como:
"programa, materiais, processos constitutivos, elementos formais caracterizantes,
número de pisos, organização interna, relação com a envolvente" entre outros
aspectos que fossem considerados pertinentes (Dias, 1999, p. 115-117).
Das premissas apresentadas por Keil depreende-se uma visão orientada para a
relação entre a Arquitectura e a Natureza, em que o pensamento humanista ganha
substância na relação do Homem com o meio que o envolve, na construção do seu
habitat. A simplicidade e clareza dos métodos utilizados ao longo dos tempos
apresenta a possibilidade de encontrar soluções funcionais para os problemas da
geografia e do clima, em função de determinada situação económica e social.
Esta questão é desenvolvida por Keil do Amaral numa palestra que realizou na
Associação dos Inquilinos Lisbonenses. Com o tema dos modernos processos de
construção, Keil começa por falar nos primeiros processos construtivos que a
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humanidade conheceu. Segundo o próprio, "os sistemas de construção são conjuntos
de normas técnicas criadas e aperfeiçoadas pelo estudo e experiência para resolver
os diversos problemas inerentes às edificações" (Amaral, 1999b, p. 153).
Com o desenvolvimento da humanidade, a experiência e a acumulação de
conhecimentos permitiu que a técnica evoluísse e as soluções se apresentassem cada
vez mais complexas, mas sempre em resposta aos problemas concretos da realidade
e da matéria disponível:
Um dos factores que mais influência exerceu no carácter técnico e artístico das
edificações foi o dos materiais de que os homens dispuseram para os realizar. É claro
que, quanto mais recuados foram os tempos em que se construiu, mais simples teriam
sido as construções e mais primitivas as técnicas. Ter-se-ia começado por aproveitar
as ramadas das árvores, apenas vergadas e entrelaçadas, ou as grutas naturais,
apenas alisado o chão e regularizadas as infractuosidades mais incómodas; depois terse-iam, por certo, afeiçoado toscamente os troncos e feito muros rudimentares de
pedra solta. E a folhagem das árvores, a terra amassada e as peles de animais teriam
sido por longos séculos os materiais correntes das coberturas. (Amaral, 1999b, p. 154)

Na mesma palestra, Keil fala sobre a relação entre o potencial dos solos, o
desenvolvimento da agricultura e a fixação das populações, apresentando o Egipto
como exemplo:
O Egipto [...] deve ao rio Nilo a sua prosperidade passada. Foram as águas desse rio,
transbordando periodicamente, que fertilizaram os campos marginais e permitiram a
fixação das populações, que tiveram da agricultura o seu sustento e a sua riqueza.
(Amaral, 1999b, p. 154)

Sublinha também a importância da matéria disponível como determinante construtiva.
Ainda referindo-se ao Egipto, explica que devido à inexistência de florestas na região
não era possível construir em madeira, mas em contrapartida as cordilheiras
montanhosas Líbica e Arábica dispunham de pedra em abundância. Keil reforça que
"a Natureza condicionou assim, em primeira mão, o caminho das construções. Teriam
de utilizar a pedra para construir. E assim fizeram". (Amaral, 1999b, p. 154)
Ainda na mesma palestra, Keil desenvolve o mesmo tema sobre a Caldeia e a Assíria:
"Foram as cheias fluviais que permitiram a fixação e o desenvolvimento das
populações. Também ali não havia florestas". A solução encontrada foi o
aproveitamento dos barros, que havia em abundância, para moldar tijolos que eram
secos ao Sol, dada a carência de madeira que permitisse cozê-los em fornos e a
disponibilidade de abundante energia solar proveniente do Sol da região. As extensas
culturas cerealíferas permitiram ainda que se adicionasse palha ao barro para reforçar
a resistência do material (Amaral, 1999b, p. 155).
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Voltando um pouco atrás, à Holanda, é interessante verificar que a razão para a
utilização extensiva do tijolo nas suas construções tem o mesmo fundamento aqui
explanado: ausência de pedra e abundância de barros na região.

3.3. PENSAMENTO E PRÁTICA
Avançamos agora para o estudo de três obras de Keil do Amaral, confrontando a
prática da Arquitectura com os princípios teóricos até aqui abordados.
Apesar da dimensão do atelier de Keil do Amaral ser pequena, elaborou projectos
desde a pequena à grande escala, mantendo um controlo próximo e directo sobre o
trabalho. Com os devidos ajustamentos e colaborações, manteve a capacidade de
elaborar os mais variados projectos. Como explica o próprio:
Esta ideia de que só as grandes empresas estão à altura de realizar as grandes obras
modernas parece-me tendenciosa. Nunca me apareceu no meu pequeno atelier
qualquer trabalho que ali não pudéssemos fazer, com as colaborações e ajustamentos
de pessoal que são de regra. E fizemos grandes projectos em prazos extremamente
curtos. (Amaral, 1972, p. 79)

O ambiente do atelier permitia, de resto, uma relação próxima e permanente com os
colaboradores46, o que, na questão da proximidade e domínio do trabalho terá
eventualmente sido importante na aplicação prática das premissas teóricas de um
modo controlado e coerente nos diversos projectos que elaborou.
Ana Tostões defende que os princípios e metodologias que estruturam o seu
pensamento foram aplicados ao longo da sua carreira em todos os seus projectos,
independentemente da sua escala. Segundo a autora, Keil conseguiu dominar os
projectos na grande escala, não deixando de lhes imprimir um ambiente intimista e
humano, para que o cidadão pudesse usufruir do espaço livre e da paisagem. Na
pequena escala, os projectos de vivendas unifamiliares revelam essa mesma
abordagem, de contextualização e relação de continuidade fluída com a Natureza
(Tostões, 2013, p. 19).
Apesar dos projectos de Keil serem racionais e pragmáticos, baseados num desenho
económico e funcionalista, os processos construtivos revelam a reflexão sobre os
46

O ambiente do atelier de Keil do Amaral era pequeno, e as relações próximas e em certa medida
informais, como descreve o próprio: "nunca deixei o atelier desenvolver-se acima de certo ponto, porque
não quero alienar coisas - já muito poucas, aliás -, que me dão prazer. Por exemplo: uma certa
informalidade e cordialidade de relações; um contacto permanente, directo e amistoso com os
colaboradores; uma certa fantasia e relaxamento; um ambiente agradável e pouco arregimentado;
horários de trabalho que respeitem as necessidades, ou mesmo apetites, humanamente
compreensíveis..." (Amaral, 1972, p. 79).
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valores tradicionais que já abordámos. Adoptando uma postura de economia, lógica
construtiva e eficácia, aplicou não só materiais tradicionais, como também os mais
correntes da época. Era frequente o uso de tijolo rebocado em paredes, telha em
coberturas, grelhas em paredes-cortina, e pedra aplicada através de métodos
tradicionais, deixada com acabamento rústico, ou tijoleira em paredes e pavimentos
(Ferreira, 1999, p. 64).
A sua prática profissional adquire uma escala maior após a sua entrada para os
quadros da Câmara Municipal de Lisboa a 22 de Fevereiro de 1938. Apesar da sua
categoria de funcionário municipal ser bastante modesta47, a opção de Duarte
Pacheco (de quem falaremos no próximo capítulo) de ter profissionais jovens e
dinâmicos à frente dos projectos, leva-o a atribuir a Keil do Amaral três importantes
projectos com grande impacto para a cidade de Lisboa logo quando ingressa na
câmara: o desenvolvimento do plano e equipamentos para o Parque Florestal de
Monsanto (sobre o qual incide o capítulo 4. do presente trabalho); o projecto para o
Parque Eduardo VII; e os novos arruamentos e equipamentos para o jardim do Campo
Grande (Moita, 1999, p. 30-31).
Nestes projectos é possível fazer uma leitura das premissas teóricas defendidas por
Keil aplicadas à prática. O desenho é feito em diálogo entre a cidade e a Natureza,
com os grandes espaços abertos intercalados por vegetação, enquadramentos
cuidados de relação com a cidade, com o rio Tejo e com os edifícios de equipamentos.
São jardins que respondem às necessidades de quem os vive, numa lógica humanista,
com os seus percursos, espaços de estadia, de lazer e de desporto em articulação
com a envolvente natural num rigoroso desenho funcional. De resto, os edifícios de
apoio aos Parques seguem a mesma lógica dos espaços exteriores, são pensados a
partir do diálogo com a paisagem, numa lógica de continuidade, oferecendo
perspectivas e enquadramentos privilegiados sobre a envolvente (Ferreira, 1992, p.
65).
A par das suas obras de grande escala na cidade de Lisboa48, Keil projectou também
na pequena escala. Exemplo disso são as duas pequenas casas que desenhou para o

47
Numa primeira fase assume o cargo de arquitecto assalariado colocado na Repartição de Urbanização
e Expropriações, mais tarde passa a arquitecto urbanista de 2ª classe e, posteriormente, é colocado na
Direcção de Serviços de Urbanização e Obras, ainda que com a mesma categoria de arquitecto urbanista
de 2ª classe (Moita, 1999, p. 31).
48
Para além dos grandes Parques, Keil do Amaral desenhou para Lisboa o edifício da Aerogare para o
Aeroporto de Lisboa (1938-1942), o edifício da Feira das Indústrias Portuguesas (1952-1957) e interveio
no Metropolitano de Lisboa (1955-1958), a nova infra-estrutura da cidade, tendo feito o desenho
arquitectónico das diversas estações, circulações internas, acessos e entradas (Tostões, 2013, p. 83).
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Bairro dos Arquitectos49 no Rodízio, numa zona de pinhal próximo de Banzão, a
poucas centenas de metros da Praia das Maçãs.

Ilustração 26 - Planta topográfica, com a representação dos

Ilustração 27 - Pormenor da planta topográfica. Os quatro lotes

quatro lotes do Bairro dos Arquitectos, junto à linha de eléctrico

do Bairro dos Arquitectos em forma de leque: representado a

(representada a tracejado). No topo do desenho, ao centro, situa-

vermelho, o de Guida Keil; o da direita, de Keil do Amaral.

se a Praia das Maçãs. (Amaral, 1946, planta topográfica).

(Amaral, 1946, planta topográfica).

Este bairro, chamado "dos arquitectos", surgiu associado à linha de eléctricos entre
Sintra e a Praia das Maçãs, que na sua máxima extensão, entre 1930 e 1955, ia até às
Azenhas do Mar. Quatro arquitectos50 desenharam as suas casas de férias num
conjunto de quatro lotes estreitos e compridos, organizando entre si a forma de um
leque. Keil desenhou para este conjunto uma casa de férias para si e outra para a sua
mãe, Guida Keil, de que falaremos adiante.
Há uma ruazinha rapada no chão, coberta de areia grossa e agulhas de pinheiro...
Surgem, depois, no meio da verdura, um comprido mastro pintado de branco; um
gigantesco pote alentejano de azeite, como que esquecido na paisagem; cadeiras de
repouso, de lona e verga; uma bicicleta de criança encostada a um pilar de pedra... No
ar, um cheiro misto de rezina, caruma queimada e iodo. É que o mar, como se disse,
está ali pertíssimo [...]. Por detrás do tal mastro branco vêem-se gelosias verdes, com
corações abertos no meio. É a fachada da primeira casinha que se descobre entre o
arvoredo: - a do arquitecto Keil do Amaral. (Nogueira, 1943, p. 52).

49

No final dos anos 30, o chamado Bairro dos Arquitectos, no Rodízio, Praia das Maçãs, representa a
procura do modelo da casa mínima como novidade programática em que se tentava reencontrar uma
relação de intimidade vivencial com a Natureza e uma ideia de integração local (Tostões, 2013, p. 65).
50
Para além de Keil do Amaral, Adelino Nunes, Raúl Tojal e Faria da Costa construíram para o Bairro dos
Arquitectos as suas casas de férias.
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Ilustração 28 - Planta topográfica do lote de Keil do Amaral. Ao centro, o pequeno rectângulo representa a implantação da casa.
(Amaral, 1940, planta topográfica).

A pequena casa de férias que Keil concebeu para si e para a sua família no Rodízio
em 1940, constrói-se num desenho que ocupa o mínimo espaço possível do terreno,
fundamentando-se esta decisão na intenção de tirar o maior partido da vida ao ar livre,
como justifica Keil do Amaral na memória descritiva entregue para licenciamento à
Câmara Municipal de Sintra:
Trata-se de um pequeno edifício destinado a abrigar aos sábados e domingos em que
faça bom tempo um casal com um filho pequeno. Durante essas curtas permanências
conta-se que a vida decorra principalmente ao ar livre, no pinhal em que a casa fica
situada. Nessas condições são dispensáveis certas acomodações e desafogo
normalmente estabelecidas para habitações destinadas a longas permanências.
(Amaral, 1940, memória descritiva)

Quanto ao programa, a planta é muito simples e multifuncional, contendo apenas os
mínimos indispensáveis para as estadias familiares de curta permanência. É uma casa
de planta rectangular, com cobertura em telha de uma água e três janelas frontais,
com portadas em madeira pintada de verde (Ferreira, 1992, p. 71).
A zona de entrada funciona durante o dia simultaneamente como zona de refeições e
de estar, para durante a noite se transformar em quarto de casal através do correr de
uma cortina. Este mesmo sistema de cortina é utilizado para separar o quarto do filho
do corredor. A zona de águas é toda ela concentrada no lado da casa oposto à
entrada, constituindo-se por casa de banho e cozinha. Esta solução de utilização
eficaz do espaço reduz substancialmente a área de implantação da casa, promovendo
a libertação máxima do espaço exterior de jardim e valorizando o estar ao ar livre, em
contacto próximo com a Natureza, com o pinhal.
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Ilustração 29 - Planta da casa de Keil do Amaral para o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, Planta do Pavimento).

Como explica Ana Tostões, o pequeno interior representa uma abordagem modernista
da casa mínima, "articulando uma planta com economia, racionalidade e inteligência"
(Tostões, 2013, p. 65). É uma proposta inovadora no desenho de casas de férias em
Portugal nessa época, pondo porventura em acção as ideias internacionais em que os
espaços são pensados a partir da sobreposição de funções, utilização diurna e
nocturna, zonas privada e pública.
Apesar de toda a frugalidade da casa, esta apresenta ainda um pormenor estritamente
ornamental: um mastro de madeira pintado de branco para içar um galhardete
decorativo.
É uma proposta que enuncia as premissas que abordámos do diálogo entre tradição e
modernidade, uma vez que, aliados a um desenho minimal funcionalista, são utilizados
os sistemas construtivos mais correntes, pela prevalência das capacidades técnicas
dos seus sistemas. Como referido na memória descritiva do projecto, "as fundações
são em alvenaria hidráulica, com pedra rija e argamassa de cimento e areia", as
paredes são em alvenaria de tijolo rebocado e pintado a branco e a cobertura é feita
em "telha de marselha sobre armação de madeira de pinho" (Amaral, 1940, memória
descritiva).
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Ilustração 30 - Alçado lateral esquerdo da casa de Keil do Amaral

Ilustração 31 - Corte transversal da casa de Keil do Amaral para

para o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, Alçado lateral

o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, corte por A-B).

esquerdo).

É ainda opção de projecto um sistema construtivo que com simplicidade responde às
exigências do clima, como explica Keil:
[...] na frente da casa, o telhado pendura 80cm, para constituir protecção das paredes
contra as águas da chuva; no chão far-se-há um pavimento de lajedo de pedra para
proteger um pouco a parte de baixo da parede, da queda das águas do telhado, que aí
se virá a verificar. (Amaral, 1940, memória descritiva)

Ilustração 32 - Casa de férias de Keil do Amaral no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).
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Hoje em dia, a casa encontra-se num estado relativamente bem conservado, tirando
alguns elementos mais decorativos que o tempo foi apagando, como o mastro branco
decorativo ou os corações abertos nas portadas de madeira. Apesar da ampliação a
tardoz que a casa sofreu, foi mantido o seu volume original, sendo ainda possível
observar a maior parte das premissas lançadas no projecto inicial.
Ainda no mesmo contexto do Bairro dos Arquitectos, Keil desenha em 1946 a casa de
férias para a sua mãe, Guida Keil. À imagem do exemplo de que falámos
anteriormente, também esta casa procura tirar o maior partido do espaço exterior, do
pinhal. No que diz respeito à implantação da casa no lote, a situação é em tudo
semelhante à anterior: o lote longo e estreito é ocupado pela casa numa posição
central e de um modo contido, libertando a maior parte do espaço exterior de qualquer
construção.

Ilustração 33 - Planta de localização da casa de Guida Keil. A casa

Ilustração 34 - Planta da casa de Guida Keil no Rodízio,

insere-se num lote estreito e comprido, à semelhança da casa de férias de

Praia das Maçãs. (Amaral, 1946, Planta do Andar).

Keil do Amaral. (Amaral, 1946, planta de localização).

Quanto à organização do espaço interior, a casa desenvolve-se num só piso, excepto
a garagem, organizando as salas de estar e de jantar na relação com o grande vão
aberto sobre o jardim. No lado oposto ao grande vão, desenham-se as áreas mais
privadas e técnicas da casa: dois quartos, cozinha, casa de banho e uma dispensa.
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Quanto à relação entre o interior e o exterior, o vão da sala reflecte a importância dada
ao pinhal e à vontade de estabelecer com este uma relação de proximidade a partir do
interior do espaço. A sala abre-se, assim, sobre a paisagem numa relação cuidada
entre o dentro e o fora, com o espaço de estar interior a prolongar-se em continuidade
com o exterior, através desse grande vão (Tostões, 2013, p. 67).
Keil descreve essa opção na memória descritiva do projecto, escrevendo que "a sala
de estar e de jantar têm uma ampla porta envidraçada que se abre totalmente nos dias
bonitos para estabelecer um maior contacto com o ambiente exterior" (Amaral, 1946,
memória descritiva).

Ilustração 35 - Relação entre o espaço interior da Casa de Guida Keil e o espaço exterior de pinhal, através do grande vão da sala de
estar. (ilustração nossa, 2018)

A integração da casa na sua envolvente natural tira ainda partido da diferença de cota
do terreno. A casa situa-se numa pequena elevação, desenhando-se a partir dessa
diferença de cota, como explica Keil do Amaral: "As dependências estão distribuídas
num único pavimento, aproveitando-se, contudo, a diferença de nível do terreno para
localizar uma garagem por baixo da zona destinada a habitação" (Amaral, 1946,
memória descritiva).
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Ilustração 36 - Alçado frontal da casa de Guida Keil no Rodízio,

Ilustração 37 - Corte transversal da casa de Guida Keil no

Praia das Maçãs. (Amaral, 1946, alçado frontal).

Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1946, corte A-B).

Quanto aos sistemas construtivos, Keil aplica a postura de aprendizagem com os
métodos tradicionais. Os sistemas utilizados são os mais correntes e os materiais
aqueles que a região oferece. As fundações são construídas com "pedra rija da região
com argamassa de cal e areia" e as "paredes mestras de alvenaria ordinária com
pedra da região com argamassa de cal e areia". Já o telhado, é "feito com uma
armação de madeira de pinho do Pinhal de Leiria, e coberto com telha mecânica de
canal e cobertor" (Amaral, 1946, memória descritiva).

Ilustração 38 - Casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. Vista a partir do jardim. (ilustração nossa, 2018)

Um exemplo posterior, mas também paradigmático do seu método de projectar, é a
casa Sousa Pinto, desenhada em 1950 para o Bairro do Restelo, em Lisboa. Nesta
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casa são utilizados materiais correntes, apesar da expressão moderna do desenho. A
identidade da casa é definida pela liberdade de desenho dos volumes, pelo rigor
funcional da organização dos espaços, pela simplicidade dos sistemas construtivos e
dos materiais empregues e pela relação de diálogo estabelecida com o jardim. No seu
desenho, o projecto demonstra um cuidado particular com a adaptação à topografia, a
partir de uma planta ligeiramente curva que se define na articulação com a pendente
do terreno. O jardim exterior é desenhado como prolongamento da casa, numa lógica
de continuidade e diálogo.
A organização da planta é gerida em função dos hábitos de vida dos habitantes e em
resposta aos problemas do conforto, de acordo com os princípios humanistas de Keil
do Amaral. Os espaços de circulação são orientados a Norte e o restante programa é
orientado a Sul, de modo a defender naturalmente a habitação dos ventos dominantes
e tirar partido da melhor exposição solar.
A casa organiza-se em dois pisos, em que o piso superior se destina ao programa
mais privado, constituindo-se por três quartos, respectivas instalações sanitárias e um
terraço. O piso inferior destina-se às funções sociais, separando as funções técnicas,
como cozinha e garagem, a poente, e salas e escritório a nascente. Um longo muro
construído de pedra maciça com textura natural define duas zonas de espaço exterior
em relação com a organização interna, uma de apoio às áreas mais técnicas e outra
que se relaciona com as áreas sociais.

Ilustração 39 - Casa Sousa Pinto - Planta do Piso 0 (Aldeia,

Ilustração 40 - Casa Sousa Pinto - Planta do Piso 1 (Aldeia, 2010,

2010, p. 102).

p. 102).

Através da lareira, as salas organizam-se em zona de estar e de comer e voltam-se a
Sul, como referido, abrindo-se sobre o jardim através de um largo vão seccionado por
caixilhos verticais. "Uma larga pérgula projectada sobre os envidraçados destas
condiciona a luz, protege-as do sol e, ao mesmo tempo, ajuda a definir um espaço de
transição" (Fernandez, 1988, p. 118).
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Este espaço de transição é um espaço que acima de tudo expressa a ideia de
continuidade e fluidez, concebido para a valorização do interior a partir de uma intima
ligação com o ambiente natural do jardim. Arquitectura e Natureza em relação, sem
ruptura. Em continuidade e diálogo51.

Ilustração 41 - Casa Sousa Pinto - fachada Sul vista do jardim,
Arquivo Francisco Keil do Amaral (Tostões, 2013, p. 68).

Ilustração 42 - Casa Sousa Pinto - vista sobre o vão da sala
(Tostões, 2013, p. 69).

Em suma, intuímos a partir do estudo da obra escrita e construída de Keil do Amaral
uma ideia de Arquitectura pensada a partir de premissas como o amor e o respeito,
em equilíbrio e harmonia. Se as casas que construiu se adaptam ao terreno, os jardins
que desenhou adaptam-se ao construído, e vice-versa. A ideia de que quando se
constrói se utilizam os materiais disponíveis na Natureza, não se limita aos materiais
inertes, quando se desenha um jardim constrói-se com matéria viva, com árvores, com
vegetação, com água. Quando se constrói uma casa constrói-se com pedra, com
madeira, com tijolo, mas também com a luz, o vento e a chuva. Constrói-se para dar
espaço à vida e para que na imobilidade da arquitectura se deixe fluir a passagem do
tempo, as estações, o dia e a noite.
Seja na pequena escala de uma casa ou no desafio de uma grande infra-estrutura,
tudo se relaciona. A obra de Keil do Amaral demonstra uma procura dos mesmos
métodos e princípios em diferentes escalas e com diferentes materiais, vivos ou
51

A casa sofreu, no presente ano, obras de reabilitação que alteraram substancialmente o projecto
original. Mantêm-se, claro, as premissas de relação com a orientação solar e os ventos, fundamentais no
desenho original, e alguns elementos construtivos, como a pérgula projectada sobre o vão da sala, bem
como o muro de pedra maciça que define as duas áreas do jardim. De um modo geral, a forma da casa
foi mantida, contudo, no que diz respeito à materialidade, as alterações não valorizam o projecto inicial,
principalmente pela aplicação em larga escala de guardas, caixilhos e estores em alumínio lacado a
cinzento escuro. O próprio momento de transição entre a sala e o jardim, que a pérgula continua a
valorizar, perdeu algum do seu encanto, uma vez que a métrica e a expressão do novo caixilho em
alumínio não respeitou as dimensões do desenho original, perdendo-se os alinhamentos entre as verticais
das janelas e as vigotas da pérgula.
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inertes. Se ao construir a sua pequena casa de férias no Rodízio limitou a área de
construção ao mínimo indispensável para que o jardim pudesse ser o protagonista, na
casa Sousa Pinto soube tirar o maior partido desta relação, harmonizando a fluidez da
continuidade do jardim e da casa na composição global.

João Gil de Paiva Antunes

81

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

João Gil de Paiva Antunes

82

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

4. PROJECTO E CONSTRUÇÃO - MONSANTO
Neste capítulo estudamos o caso concreto do Parque Florestal de Monsanto, na
cidade de Lisboa. Obra cujo plano geral e grande parte dos equipamentos foram
projectados por Keil do Amaral.
Em primeiro lugar estudamos o lugar em que se situa o parque, a Serra de Monsanto,
traçando um percurso da ocupação humana da serra e da sua relação com a cidade
de Lisboa, desenvolvendo ainda as premissas elaboradas por Keil para o plano do
parque. De seguida estudamos mais concretamente alguns dos equipamentos
desenhados por Keil para Monsanto e a sua articulação com a Natureza. Finalmente
estudamos o desenvolvimento de Monsanto no tempo, procurando fazer uma breve
leitura da situação actual do Parque e dos equipamentos estudados.

4.1. PROJECTO E LUGAR
Tudo aparece simples e natural, como se apenas tivesse requerido o trabalho de ser
plantado. Em verdade essa simplicidade, esse ar natural são fruto de um trabalho
sistemático e constante, em que colaboram botânicos ilustres, estudantes e simples
jardineiros, todos eles animados, no entanto, pelo mesmo amor [...] às plantas, e elas
retribuem com dádivas de flores, de frutos, de frescas e perfumadas sombras...
(Amaral, 1999a, p. 153)

Hoje em dia, quem passe pelo Parque Florestal de Monsanto e pelo seu frondoso
arvoredo pode ficar com a ideia de que se trata de um espaço natural e selvagem,
intocado pelo Homem e esquecido pelos processos urbanísticos da cidade de Lisboa.
Todavia, a realidade é totalmente oposta a esta ideia. O Parque Florestal de
Monsanto, como existe hoje, é o resultado de vários anos de desenvolvimento, de
muitos esforços e trabalhos constantes, de racionais processos de transformação e de
uma estrutura legal que o protege.
Voltando atrás no tempo, para fazer um enquadramento do passado habitado da Serra
de Monsanto, percebemos que desde o período pré-histórico é habitada por
comunidades humanas. No artigo Lisboa e seu manto verdejante, a propósito da
arborização da Serra de Monsanto, publicado em 1940 pela Revista Municipal,
Fernando Frade Viegas da Costa52 faz referência a esse passado:
Voltemos a Lisboa, que vão sendo horas, através da Serra de Monsanto, desnudada
desde tempos imemoriais, sabido como é que, em idades prehistóricas, paleolítica e
52

Fernando Frade Viegas da Costa (1898-1983) foi professor e investigador na área das ciências
naturais, dedicado particularmente aos estudos zoológicos (Almeida, 1973, p. 5).
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neolítica, fora habitada por homens primitivos, como atestam as estações descobertas
no Moinho das Cruzes e junto à pedreira grande de Vila Pouca. (Costa, 1940. p. 33)

De facto, as estações arqueológicas existentes na Serra53 apresentam vestígios dos
períodos Paleolítico e Neolítico, o que evidencia as boas condições naturais oferecidas
pela Serra desde tempos remotos. A proximidade de linhas de água, como a ribeira do
Jamor e de Alcântara, bem como do rio Tejo, garantiam a abundância de peixes
necessária à alimentação das tribos. As pedreiras de sílex asseguravam ainda a
matéria prima essencial para a construção de ferramentas (Grilo, 2014, p. 9).
Mais tarde, durante a presença dos romanos, para garantir o abastecimento dos
habitantes da cidade de Olisipo, hoje Lisboa, as encostas da Serra de Monsanto
começaram a ser utilizadas como terrenos para produção agrícola. Já na época de
ocupação muçulmana, as mesmas encostas eram utilizadas para hortas, olivais,
searas de trigo e terrenos para criação de gado. Após a reconquista de Lisboa aos
mouros, a Serra manteve durante séculos uma intensa exploração no cultivo de trigo
para abastecimento da cada vez mais populosa cidade.
É a partir do século XVI que a Serra de Monsanto começa a ter outro tipo de
ocupação. Começam-se a construir algumas quintas e palácios de recreio, associados
a "coutos de caça reais ou da nobreza e matas de recreio, como é o caso da Mata de
S. Domingos de Benfica, a Mata do Palácio dos Marqueses de Fronteira e a do Paço
Real que é hoje a Tapada da Ajuda" (Grilo, 2014, p. 10-11).
No século XVIII surge a mais significativa construção a marcar a paisagem de
Monsanto, o Aqueduto das Águas Livres, construído em virtude da necessidade de
levar água corrente a uma grande parte dos habitantes de Lisboa54. Na segunda
metade do século XIX foram ainda construídas algumas estruturas militares para
melhorar o sistema de defesa da cidade55.

53

As estações de Vila Pouca, Montes Claros, Casal do Monte e Moinho das Cruzes apresentam vestígios
do Período Paleolítico, tendo sido descobertos instrumentos como "machados, lâminas, raspadores,
furadores, micrólitos e pontas de seta" (Grilo, 2014, p. 9). Na estação de Vila Pouca foram também
encontrados vestígios do Período Neolítico, como vasos de cerâmica, o que comprova que tribos mais
desenvolvidas também ali se estabeleceram.
54
Em 1728, em função da carência de água corrente dos habitantes da cidade de Lisboa, uma parte
substancial da malha urbana passa a ser servida por esta estrutura: "desde Caneças, das Águas Livres
que lhe deram o nome, o aqueduto conta dezoito quilómetros até às Amoreiras, emergindo da terra no
alto da Serafina para galgar o vale de Alcântara até Campolide, em perto de um quilómetro de extensão
sobre 35 arcos, 21 de volta perfeita, 14 quebrados ou ogivais [...]" (França, 1980, p. 35).
55
Em Monsanto foram construídas diversas estruturas militares, tais como "o Forte de Monsanto, que é
actualmente a prisão de Monsanto, constituído por quatro Lunetas dos Quartéis, antigas estruturas de
defesa militar incluídas no complexo conhecido como as linhas de Torres Vedras e ainda o Forte do Alto
do Duque e o refúgio dos Montes Claros" (Grilo, 2014, p. 11).
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Chegando ao final do século XIX, após largos anos de exploração agrícola e
cerealífera, com o consequente esgotamento das terras férteis e quase total
desflorestação das encostas, começam a surgir as primeiras intenções de arborizar a
Serra de Monsanto. Em 1868, numa primeira referência a esta questão no relatorio
ácerca da arborização geral do paiz, Carlos Ribeiro e Nery Delgado56 apresentam a
seguinte ideia, a partir das palavras do engenheiro João Maria de Magalhães:
[...] Poderia mesmo lembrar a v. as immediações de Lisboa, toda a serra de Monsanto
que muito conviria arborisar, para mais tarde abastecer a capital de lenhas e madeiras,
amenisando ao mesmo tempo a aridez que nota o viajante quando entra no Tejo,
vendo de um e de outro lado montanhas escalvadas. (João Maria Magalhães, apud
Ribeiro, 1868, p. 191)

Na mesma citação, acrescenta-se ainda que as plantações integradas no tecido
urbano "dariam à cidade um aspecto mais risonho, e modificariam favoravelmente o
clima, contribuindo efficazmente para a salubridade publica" (João Maria Magalhães,
apud Ribeiro, 1868, p. 191).
Mais tarde, nos anos vinte do século XX, os irmãos Mac-Bride57 apresentam uma nova
proposta que também aborda a arborização de Monsanto. Integrado no projecto de um
grande bosque em torno de toda a cidade, seguindo o modelo de anel verde baseado
nas premissas da cidade-jardim, este projecto inclui a serra de Monsanto na área do
grande bosque. Não tendo sido concretizado este plano, as vantagens de uma
intervenção como esta começavam a ser um tema discutido na sociedade da época:
A realização de um grande parque nos terrenos da Serra de Monsanto constituía, de há
muitos anos, uma das mais legítimas aspirações da cidade de Lisboa. Por muito se ter
falado e escrito sobre o assunto, são do conhecimento público algumas das vantagens
que tal obra deve trazer: melhoria do clima da Capital, protecção dos ventos
dominantes a uma parte importante do aglomerado urbano, e a oferta de um grande
local arborizado para desportos, passeio e repouso. (Dias, 1940, p. 55)

Finalmente, em Novembro de 1934, o então Ministro das Obras Públicas e
Comunicações, Duarte Pacheco58, promulga a lei que decreta a criação do Parque
56

Carlos Ribeiro (1813-1882) e Nery Delgado (1835-1908), pioneiros da geologia portuguesa, publicaram
em 1868 pelo Instituto Geográfico o relatório acerca da arborização geral do paiz, no qual referem a
importância da arborização da Serra de Monsanto (Delgado, 1868, p. 191).
57
Alberto Mac-Bride (1886-1953), médico e investigador, estudioso da olisipografia e membro fundador
do Grupo Amigos de Lisboa. Eugénio Mac-Bride, nascido em 1887, colaborou profissionalmente com o
seu irmão, Alberto. Ambos dedicaram particular atenção aos problemas da saúde pública e ao
desenvolvimento da cidade de Lisboa (Grilo, 2014, p. 12).
58
Duarte Pacheco nasceu em Loulé no dia 19 de Abril. O ano do seu nascimento não é certo, já que o
próprio afirmava ter nascido em 1900, mas no seu assento de baptismo figura o ano de 1899. Erro do
pároco ou não, o ano exacto do nascimento não determinaria a sua vida. Vítima de acidente de viação
quando regressava a Lisboa depois de uma vistoria a uma obra, morre aos 43 anos (ou 44), a 16 de
Novembro de 1943. Com três irmãos e sete irmãs, era o quarto filho de José Azevedo Pacheco e de
Maria do Carmo Pacheco. No ano lectivo de 1917-18 matricula-se no Instituto Superior técnico em Lisboa
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Florestal de Monsanto59. Pela via legal, estava assim determinada a construção do
grande parque da cidade de Lisboa, obra integrada no programa de obras para a
cidade que, para além do parque, contemplava a auto-estrada para Cascais, o viaduto
sobre o vale de Alcântara, o Estádio Nacional, a Alameda D. Afonso Henriques, a
praça do Areeiro e a Exposição do Mundo Português (Ferreira, 1992, p. 62).
Este programa de obras públicas estava integrado no Plano Director de Lisboa60,
desenvolvido por De Gröer61 a convite de Duarte Pacheco. O plano funcionalista, para
além de se fundamentar nos conceitos de cidade-jardim, apresentava uma solução
integrada para o sistema viário e dividia a cidade em áreas de desenvolvimento.
Quanto aos espaços verdes, à época escassos na cidade62, "usava os conceitos
românticos de pulmão verde, que teve expressão no Parque Florestal de Monsanto [...]
e de greenbelt, do qual hoje só resta parte do Parque Periférico" (Magalhães, 2001, p.
127).
De facto, para além do pulmão verde que viria a ser Monsanto, De Gröer propôs a
criação de uma zona rural envolvente a toda a cidade com o objectivo de circunscrever
a cidade e, como isso, conter o seu crescimento e impedir o seu desenvolvimento
ilimitado (Magalhães, 2001, p. 127). Todavia, essa zona foi sendo ocupada por

nas disciplinas de Engenharia Geral, mas acaba por concluir o curso de Engenharia Electrotécnica em
1923. Professor de Matemáticas Gerais do IST desde 1925, seria nomeado director interino do IST em
1926 e, em 1927, passaria a director efectivo. No dia 5 de Julho de 1932 é nomeado ministro do
Comércio e Comunicações que, dois dias mais tarde, passaria a chamar-se Ministério das Obras Públicas
e Comunicações. Exerce o cargo ministerial até 18 de Janeiro de 1936, data em que é demitido e que
regressa à direcção do IST. Mais tarde, no dia 1 de Janeiro de 1938, toma posse como presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, cargo que exerce até ao dia 25 de Maio do mesmo ano, data a partir da qual
retoma o cargo de ministro das Obras Públicas e Comunicações (Costa, 2012, p. 18-19). Apesar de
abandonar o cargo de presidente da Câmara Municipal de Lisboa por impossibilidade de acumulação de
cargos públicos, Duarte Pacheco delega no seu amigo Engenheiro Rodrigues de Carvalho o cargo de
presidente, mantendo até à sua morte uma relação próxima com o desenvolvimento da cidade de Lisboa,
numa acção concertada entre as Obras Públicas e a Câmara (Tostões, 1992, p. 37).
59
A criação do Parque Florestal de Monsanto foi estabelecida através do Decreto-lei nº 24.625, de 1 de
Novembro de 1934, publicada em Diário da República (Rodrigo, 1952, p. 7). À data de 1952, em linhas
gerais os limites do parque eram a nova praça de Algés, a estrada de circunvalação da cidade (actual
CRIL), a estrada do Calhariz de Benfica, a linha férrea de Sintra, os bairros da Liberdade e da Serafina,
Sant'Ana, Vila Pouca, bairro Salazar (actual bairro do Alvito), a Tapada da Ajuda, Cemitério da Ajuda, o
bairro da Ajuda e, novamente, a praça de Algés. Tinha 20.000 metros de perímetro e uma área de 911
hectares. Dois terços do terreno são argilosos e um terço calcários (Rodrigo, 1952, p. 5).
60
"O plano de urbanização começado a estudar em 1938 foi definido sob a directa autoridade e graças à
energia de Duarte Pacheco, presidente da Câmara, que chamou como consultor o urbanista E. de Gröer,
presente de 1938 a 40. Uma outra cidade começou a nascer ali, como projecto ordenador, corrigido e
melhorado durante os anos 40 - nova etapa após a pombalina e a dupla etapa da Avenida e das Avenidas
Novas, que levavam já sessenta ou cerca de quarenta anos." (França, 1980, p. 105)
61
Étienne De Gröer, arquitecto e urbanista de origem russa contratado por Duarte Pacheco, contribuiu
para a definição das grandes linhas de desenvolvimento da cidade de Lisboa.
62
"Em comparação com qualquer das grandes capitais da Europa, Lisboa possuía nesta data uma área
ajardinada reduzidíssima, tendo apenas como núcleos importantes de arborização o Jardim da Estrela,
uma pequena parte do Parque Eduardo VII, o Campo Grande e o Parque Silva Porto [...], insuficientes
para as necessidades de repouso e de recreio duma cidade com cerca de 700.000 habitantes" (Lisboa.
Câmara Municipal, 1939, p. 65).
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construção ao longo dos anos, não tendo sido respeitada essa medida de controlo do
crescimento urbano.

Ilustração 43 - Zonas verdes urbanas (a negro) propostas no plano

Ilustração 44 - Zona rural de protecção à cidade prevista no

de De Gröer. (Magalhães, 2001, p. 126).

plano de De Gröer. (Magalhães, 2001, p. 126).

Quanto às infraestruturas, neste plano o crescimento da cidade incidia particularmente
sobre a articulação do sistema viário da cidade com a área de expansão privilegiada
para Ocidente63 a partir de duas artérias principais: a Estrada Marginal, "de
considerável benefício turístico, até aos Estoris" (França, 1980, p. 106), e a Autoestrada para Cascais, "entre Campolide e Campo de Ourique, e com nascente na
Rotunda do Marquês de Pombal" (França, 1980, p. 106), passando pelo inovador
viaduto64 sobre o vale de Alcântara, que se viria a chamar Viaduto Duarte Pacheco.
O processo de expansão da cidade de Lisboa para Ocidente foi então desenvolvido
fundamentalmente a partir de duas intervenções complementares, o Plano de
Urbanização da Costa do Sol65 e o Parque Florestal de Monsanto, ambos promovidos
63
Em 1931, com o objectivo de promover o desenvolvimento da actividade turística, o governo português
"decreta o reforço das acessibilidades rodoviárias, o povoamento florestal e o geral embelezamento de
uma vasta área que abarca Lisboa, Queluz, Sintra, Cascais e Estoril" (Costa, 2012, p. 160).
64
"Foi nas infra-estruturas que grande parte do investimento do Estado Novo apostou ao longo dos anos
30; e foi nas obras de arte da engenharia que buscou a sua obra-símbolo: um grande viaduto que quis
competir com o grandioso Aqueduto das Águas Livres, seu vizinho [...]" (Fernandes, 1993, p. 101).
65
O Plano de Urbanização da Costa do Sol surge por decreto a 10 de Abril de 1933, como plano de
valorização da região da Costa do Sol, que se refere à faixa costeira delimitada entre Lisboa e Cascais.
Há muito conhecida pelas suas capacidades terapêuticas, de que a outrora estância termal do Estoril é
exemplo, esta faixa costeira valorizou-se particularmente a partir dos finais do século XIX. Importando o
modelo higienista e romântico europeu de permanência periódica na orla marítima como factor de
benefício para o corpo e o espírito, tanto a nobreza como a burguesia começaram a investir nesta região.
Deste modo, em pouco tempo esta faixa costeira começou a ter uma ocupação sazonal e aos poucos
começaram a surgir as casas de veraneio e também os primeiros hotéis. Em 1889 é inaugurada a linha
férrea de Pedrouços a Cascais, que em 1928 se estenderia ao Cais do Sodré. O comboio e a crescente
dinamização da região enquanto estância turística e balnear, juntamente com a inauguração do Casino do
Estoril em 1931, fizeram da Costa do Sol uma área privilegiada, com uma cada vez maior população
flutuante, não só portuguesa mas também de outros países da Europa (Costa, 2012, p. 159).
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pelo engenheiro Duarte Pacheco enquanto ministro das Obras Públicas e
Comunicações e, mais tarde, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa66.

Ilustração 45 - Viaduto Duarte Pacheco, no período após a sua inauguração. (Fernandes, 1993, p. 102).

Em 1938, no início do mandato de presidência de Duarte Pacheco, Keil do Amaral
ingressa como arquitecto na Câmara Municipal de Lisboa. Apesar de ainda ser um
jovem arquitecto, Keil viria a ser responsável pelo desenvolvimento de vários projectos
fundamentais ao crescimento e organização da cidade, entre os quais o Parque
Florestal de Monsanto.
No mesmo ano em que entrou para a Câmara, Keil deu início aos trabalhos,
começando, como era sua prática, por um processo de pesquisa e reflexão sobre o
que deveria ser o futuro parque. No verão de 1939 realizou uma viagem à Europa com
o objectivo de observar e analisar casos de estudo que servissem de referência para o
desenvolvimento do plano do parque (Tostões, 1992, p. 42-44).
Visitou várias cidades e vários parques, retirando de cada um deles diversas
influências. Dessa viagem resultou o Relatório de uma viagem de estudo, de 1939.
66
Duarte Pacheco exerceu o cargo de Ministro das Obras Públicas e Comunicações até Janeiro de 1936.
A convite do Governo, em Janeiro de 1938, Duarte Pacheco assumiu a presidência da Câmara Municipal
de Lisboa, cargo que exerceu efectivamente apenas até Maio desse mesmo ano. Todavia, as
repercussões da sua passagem pelo município tiveram um impacto significativo na cidade. Após o
afastamento de Duarte Pacheco do cargo ministerial, a ineficácia dos serviços camarários, responsáveis
pela promoção das obras municipais, resultou na estagnação das obras públicas planeadas. De modo
que, quando assume a presidência da Câmara encontra os trabalhos de desenvolvimento do grande
parque da cidade no mesmo estado em que os havia deixado quando abandonou o Ministério. Em
reposta a essa realidade, após proceder em duas semanas à profunda reorganização dos serviços
camarários, escolhe o Parque Florestal de Monsanto como a primeira das obras de interesse para a
cidade que importavam concretizar (Tostões, 1992, p. 50-51).
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De Londres, apesar das grandes diferenças culturais e climáticas, bem como das
especificidades dos seus jardins em relação ao caso português, Keil retira a ideia
fundamental do parque enquanto lugar de repouso em contacto com a Natureza.
Sombras adequadas e bancos confortáveis, bem como superfícies relvadas onde
quem quiser se possa deitar como se estivesse em pleno campo.
Já de Paris, destaca o encanto dos pequenos parques, particularmente do Bois de
Boulogne e do de Vincennes, onde os movimentos de terra e a estratégia de plantação
efectuada se fundamentaram numa articulação entre as zonas mais densas de bosque
e as áreas mais abertas de amplos relvados. Apesar disso, são os bosques dos
arredores que mais o inspiram, como o de Vérrières e Fontainebleau, ambos
construídos a partir de grandes maciços da mesma espécie e com densos arbustos,
simulando a aparência de um bosque natural (Tostões, 1992, p. 44-45).
Outro exemplo que terá servido de referência ao desenho de Monsanto foi o
Reichsgartenschau, na Alemanha. Neste caso, a transformação de uma pedreira num
parque de 50 hectares em que os muros de suporte e as construções de apoio se
construíram a partir do emprego da pedra rosada da região, serviram de suporte para
uma ideia de integração do projecto com o lugar em que se insere.
Apesar destes casos de estudo terem influenciado em certa medida as opções
tomadas no plano para o Parque Florestal de Monsanto, mais uma vez o país que
serviu de maior inspiração para Keil do Amaral foi a Holanda. Durante a sua viagem de
estudo aos parques da Europa, Keil teve a oportunidade de acompanhar de perto a
execução do grande parque de Amesterdão, um bosque de cerca de 900 hectares na
periferia da cidade.
O bosque de Amesterdão foi pensado a partir do trabalho de várias comissões e de
um conjunto de profissionais de diferentes áreas: engenheiros, arquitectos,
paisagistas, geólogos, biólogos, botânicos e sociólogos. Todos eles contribuíram para
a criação de uma área de floresta europeia, a partir da distribuição equilibrada das
plantações alternando entre as zonas de bosque denso e as áreas livres ou
destinadas às actividades de recreio, assegurando, assim, uma nítida demarcação
entre o ambiente de aparência selvagem e os espaços dedicados ao uso do Homem.
O plano do parque foi ainda complementado pela integração de infra-estruturas como
viveiros, um jardim botânico, equipamentos para a prática desportiva, espaços
culturais e de recreio.
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O trabalho foi complementado por uma forte componente de divulgação, na forma de
um manifesto e da apresentação pública da maqueta do bosque, em que o slogan
"livre experiência de Natureza" sintetizava os ideais por detrás do projecto. A
possibilidade de em segurança e com conforto poder usufruir do ambiente da floresta.
Do ponto de vista da relação dos cidadãos com o novo parque, foi um exercício que
procurou através dos meios disponíveis interessar e informar todos os habitantes da
cidade.
Influenciado por esta viagem e, em particular, pelo bosque de Amesterdão, Keil
apresenta para Monsanto a ideia de um grande bosque que recriasse a imagem da
Natureza selvagem, pontuado por núcleos de interesse e centros de actividade para a
população. Simultaneamente, tirando partido da posição em relação à cidade e ao rio,
e das cotas elevadas da serra, seriam criados miradouros onde "as plantações se
distribuíssem por forma a constituírem molduras para as extraordinárias paisagens
que se disfrutam de tantos pontos da Serra" (Dias, 1940, p. 56).
A ideia patente em todo o parque seria então a de um grande espaço verde que
oferecesse à cidade um local de refúgio e de lazer, de contacto com a Natureza num
estado selvagem mas com o conforto dos espaços dedicados aos cidadãos e com
pontos de interesse que motivassem a visita. Enquanto ideia para os projectos, a
articulação com a Natureza. Tanto a topografia, como a vegetação envolvente e os
materiais locais:
Outros factores determinantes são a integração dos edifícios, tanto no terreno, como na
relação que estabelecem com a vegetação delineada. O predomínio do uso da pedra
nas construções, transmite a ideia de uma complementaridade natural entre o
construído e o local. (Henriques, 2000, p. 144)

Os espaços dedicados ao uso da população seriam desenvolvidos a partir de
premissas humanistas e de funcionalidade, assegurando o conforto e a segurança
próprios de um ambiente domesticado, que em diálogo com a envolvente selvagem do
bosque compõe o carácter geral do parque. No fundo, o que se pretendia deste
parque era que fosse funcional, que garantisse possibilidades de uso à população,
mantendo, antagonicamente, uma imagem de bosque selvagem. Nesse sentido, foi
desenvolvido um programa cuidado de equipamentos:
O Parque não deveria ser apenas constituído por um conjunto de árvores, mais ou
menos belo, ou por uns tantos miradoiros mais ou menos vistosos, e, pelo contrário,
deveria oferecer, às diversas classes da população, divertimentos úteis, em grande
escala, e para os mais variados gostos: campos de jogos, piscinas, etc., para os
desportistas. Igualmente se impunha a construção de parques infantis onde as crianças
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pudessem viver horas felizes em franco e alegre convívio; zonas de camping, para a
juventude; um grande teatro de ar livre, onde alguns milhares de pessoas pudessem
assistir a espectáculos teatrais, exibições de ginástica, concertos, etc.; um pavilhão de
exposições; zonas para merendas destinadas aos passeantes domingueiros; pequenos
botequins e pavilhões de chá; e, finalmente, aprazíveis locais de repouso, espalhados
pelos sítios mais belos e pitorescos. (Dias, 1940, p. 56)

No que diz respeito ao desenvolvimento dos trabalhos, o plano do parque estruturouse num trabalho de equipa de que fizeram parte vários urbanistas, engenheiros e
arquitectos. Keil do Amaral foi o responsável pelo plano geral do parque e pela sua
pormenorização, projectando vários edifícios, motivos decorativos, sinalizadores de
percursos e equipamentos (Ferreira, 1992, p. 62). O plano de arborização foi dirigido e
executado por Joaquim José Rodrigo67, engenheiro silvicultor, que durante mais de
trinta anos coordenou as plantações.
Para uma arborização desta dimensão, foi necessária uma estratégia de plantações
baseada na matéria existente. Apesar de ter sido feito um plano das árvores a plantar,
aquelas que estavam disponíveis em viveiro foram as que se aplicaram, como explica
Palhinha68: "[...] as primeiras plantas colocadas na serra de Monsanto foram aquelas
de que nessa altura era possível dispor, em especial as que existiam em viveiro"
(Palhinha, 1943, p. 14).
Esta questão, como explica Palhinha, teve alguma polémica na época das plantações,
uma vez que havia opiniões opostas em relação à origem das árvores a plantar.
Devido a esta necessidade em curto prazo de um grande número de árvores, a
estratégia adoptada foi a de conjugar plantas nacionais e internacionais em harmonia:
Uns, ferrenhos nacionalistas [...], querem que só se empreguem plantas portuguesas,
outros, internacionalistas exaltados [...], acham que as plantas portuguesas são
demasiadamente conhecidas, extremamente corriqueiras e entendem que se deviam ir
buscar apenas vegetais exóticos que trariam à paisagem novas formas, até mesmo
novos aspectos; outros, ainda, são ecléticos e [...] entendem que umas e outras podem
servir e servem, desde que se desenvolvam bem e que o seu crescimento se coadune
com o efeito artístico da paisagem obtida, como gozo espiritual resultante da
observação do conjunto. (Palhinha, 1943, p.16)

67
Joaquim José Rodrigo (1912-1997) foi engenheiro silvicultor e pintor, responsável pelo projecto de
arborização do Parque Florestal de Monsanto.
68
Ruy Telles Palhinha (1871-1957), formado em filosofia pela Universidade de Coimbra em 1893,
professor da disciplina de ciências naturais no liceu em Santarém e em Lisboa, professor da cadeira de
Botânica da Escola Politécnica, director da biblioteca da Escola Politécnica, director da Faculdade de
Farmácia de Lisboa, cargo do qual se demitiu em 1926 para, com cinquenta e cinco anos, se licenciar em
Farmácia. Investigador em Botânica com extensa obra publicada, incidindo particularmente sobre a flora
dos Açores, de onde é natural (Quintanilha, 1972, p. 9-11).
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Ilustração 46 - Plantação do Parque Florestal de Monsanto, Arquivo Municipal de Lisboa. (Moita, 1999, p. 202)

Quanto ao esquema de circulação, pensado à luz da realidade dos anos 30, em que
poucos carros havia na cidade, o plano previa um reduzido número de vias destinadas
ao trânsito automóvel dentro do bosque, evitando tanto quanto possível o transtorno
da tranquilidade dos espaços de estar e de passeio. Em contrapartida, foi dada
especial atenção aos caminhos de peões e de cavaleiros, desenhados em relação
com as árvores, com a topografia e com os pontos de vista sobre a envolvente. Para
além dessas vias, a proposta de Keil dava particular importância à circulação e acesso
por transportes públicos, tendo proposto a construção de uma linha de eléctricos que
passava pelo parque, mas que não chegou a ser construída (Tostões, 1992, p. 58).
Keil definiu uma estratégia em que o projecto se adaptou às condições existentes. A
topografia geral da serra foi mantida e os caminhos existentes foram aproveitados
para sobre eles se desenharem as novas estradas e caminhos. Os antigos fortes e
moinhos existentes foram mantidos, explorando as privilegiadas vistas sobre a cidade
e o rio na construção dos equipamentos, dos miradouros e das zonas de estar ao ar
livre (Moita, 1999, p. 200).

4.2. PROJECTO E ARTICULAÇÃO
A postura de projecto de Keil do Amaral para os equipamentos do parque
desenvolveu-se a partir da ideia de articulação com a Natureza. Keil valorizou os
pontos de vista privilegiada sobre a paisagem e adoptou uma abordagem funcional de
desenho dos espaços tendo em vista o uso, bem como o aproveitamento das
construções pré-existentes na serra, sempre tirando partido da relação com o denso
bosque. Como explica Ana Tostões:
No Parque Florestal de Monsanto mantém-se a topografia geral, traçam-se novas
estradas sobre os caminhos existentes, aproveitam-se os antigos fortes e exploram-se
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inteligentemente as fabulosas vistas sobre a cidade, rio e arredores que a serra
proporcionava. (Tostões, 1992, p. 87)

O projecto original da Casa de Chá de Montes Claros, de 1939, desenha-se a partir de
uma forma simples, rectangular, com uma cobertura de quatro águas. À imagem das
duas casas para o Rodízio que estudámos no capítulo 3.3., também aqui o construído
surge como um objecto autónomo na relação com a envolvente natural. O edifício
contido, coeso, representa o espaço do Homem, o abrigo no meio da floresta.
[...] na Casa de Chá, [...] Keil recorre a um desenho muito simples por economia e
convicção. Encarada como um simples abrigo, é ladeada por dois paralelepípedos
fechados que enquadram uma vasta área aberta sobre a estadia, e fechada a Norte por
uma cortina de reixas. O todo é coberto por uma longilínea cobertura de quatro águas
dando um ar monolítico a este espaço em contacto directo com a natureza. (Tostões,
1992, p. 88)

Ilustração 47 - Casa de Chá de Montes Claros. (Cunha, 1945a).

É curioso o facto de ter sido projectado no mesmo ano que a casa de férias de Keil do
Amaral para o Rodízio. Algumas similitudes podem ser subentendidas das opções
gerais do projecto. A forma simples, o edifício isolado, a relação com o jardim e
mesmo as soluções construtivas. Aqui, como na casa do Rodízio, foi utilizada uma
cobertura em telha, sobre armação de madeira, bem como paredes de alvenaria e
alguns revestimentos em lajedo de pedra. Também em pedra são construídos os
pilares que suportam a cobertura. De resto, este uso predominante da pedra, em larga
escala aplicada nos Montes Claros, "transmite a ideia de uma complementaridade
natural entre o construído e o local" (Henriques, 2000, p. 144).
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É, de facto, um edifício muito simples mas que demonstra uma grande sensibilidade
daquilo que é a relação com o espaço exterior. A área coberta exterior, zona de
estadia por excelência, é um híbrido entre o espaço interior e exterior. Um espaço de
sombra e abrigo do vento Norte, aberto sobre o jardim. Com um programa simples,
zona de estar e de refeições ao centro, e as funções técnicas, de copa e instalações
sanitárias, rematam os dois lados do edifício (Florindo, 2009, p. 80).
Entre 1949, fruto de novas necessidades, o edifício foi alvo de uma obra de ampliação,
também projectada por Keil do Amaral. Sobre esse assunto falaremos no próximo
capítulo.

Ilustração 48 - Zona de estar e refeições da Casa de Chá dos Montes Claros. (Passaporte, s.d.).

Quanto ao projecto do espaço exterior, o Miradouro de Montes Claros desenha-se a
partir da ideia do jardim criado para o uso lúdico, definido na relação com a Natureza,
com zonas eminentemente de estar e um percurso periférico de contacto próximo com
o bosque.
A Nascente e a Poente, Keil define duas zonas de estar a uma cota elevada em
relação à cota do jardim, procurando tirar partido das vistas sobre o rio Tejo e a Serra
de Sintra, aproveitando a morfologia do forte pré-existente.
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Ilustração 49 - Esquema do arranjo exterior do Miradouro de Montes Claros. A vermelho, a Casa de Chá, a verde, as zonas relvadas, a
rosa, as zonas de estar à cota elevada, a azul, o lago, e a amarelo, a pérgula em curva. ([adaptado a partir de:] Moita, 1999, p. 204)

O jardim desenha-se a partir de um longo e estreito espelho de água posicionado a
eixo, abrindo-se no lado oposto da Casa de Chá num lago em semicircunferência.
Esse lago é por sua vez rematado por uma pérgula em curva que define um percurso
deambulatório marcado por uma sucessão de sombra e luz.

Ilustração 50 - Vista sobre o lago do Miradouro dos Montes Claros. (ilustração nossa, 2018)

O desenho revela a abordagem humanista de Keil do Amaral, uma vez que são
definidos espaços de estar, com zonas sombreadas e relvados, e um percurso de
passeio, para que se possa usufruir do bosque envolvente a partir de uma posição de
conforto. O percurso deambulatório em torno do lago, de resto, convida ao passeio
lento, facilitado pela sombra das árvores e da pérgula. É uma espaço para o Homem,
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que permite o percurso ou a estadia num contacto próximo com o bosque, na
segurança da ordem desenhada.
De facto, é um espaço de jardim com uma organização muito clara. O espaço exterior
tem um programa, um uso definido que determina a geometria do seu desenho. As
zonas de estar, posicionadas na relação com a paisagem ou com o lago, e um
percurso para passear, sombreado e no contacto directo mas protegido com a floresta.
O Clube de Ténis, equipamento para Monsanto projectado por Keil do Amaral entre
1947 e 1948, é também um projecto que define uma geometria, um desenho
ordenado, na densidade do bosque. Aqui com o intuito de oferecer campos de jogos
para a população. Como operação base, é um projecto que trabalha a topografia. Este
trabalho revela-se no modo como as plataformas são desenhadas, definindo um
embasamento tanto para os campos de ténis, como para o pavilhão de apoio aos
campos de ténis. "Muros de pedra [...] articulam a definição de planos tectónicos e a
ligação à terra em embasamentos e muros de grande horizontalidade" (Moita, 1999, p.
210).

Ilustração 51 - Perspectiva do Clube de Ténis, por Keil do Amaral e Hernâni Gandra, Arquivo Keil do Amaral (Moita, 1999, p. 210)

Quanto ao desenho, o projecto procura tirar partido da vista sobre o estuário do Tejo,
tanto na varanda (ilustração 53), como na organização das bancadas do campo
principal. O pavilhão de apoio aos courts de ténis desenha-se em dois pisos, tirando
partido do desnível do terreno. O edifício, de planta rectangular, abre-se sobre a
paisagem através de grandes vãos ritmados por um porticado de pilares de pedra,
com a aparência de grandes muros verticais. A opção da cobertura inclinada de uma
água por um lado aumenta o pé direito do espaço interior, e por outro permite um
maior desenvolvimento do envidraçado a Sul.
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Ilustração 52 - Vista do Pavilhão do Clube de Ténis.

Ilustração 53 - Vista do Pavilhão do Clube de Ténis. (Fernandes, 1952b).

(Figueiredo, s.d.).

Construtivamente, a cobertura é feita de chapa ondulada de fibrocimento suportada
por vigas de madeira, trazida à verga das janelas, num sistema de protecção da luz
solar que assume o material na imagem do edifício, apesar de ser um material simples
e corrente (Moita, 1999, p. 210).

Ilustração 54 - Desenho construtivo em secção do pavilhão do Clube de Ténis. A chapa ondulada de fibrocimento está identificada com
o número 8. (Amaral, 1939 - 1959)

Esta solução técnica de leve expressão reflecte a atitude de Keil em relação ao uso de
materiais correntes, conferindo uma identidade de simplicidade e humildade aos seus
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projectos, como descreve Cândido Melo69: "na Arquitectura de Keil, sente-se também
uma quietude, por via da aplicação de materiais que não eram caros" (Melo, 1997, p.
178).
Ainda dentro do mesmo modelo de intervenção no bosque, em que o espaço
humanista e funcional se relaciona por oposição à densidade do arvoredo, o Parque
Infantil do Alvito, projectado por Keil em meados dos anos 40, sintetiza no essencial
essa mesma operação.

Ilustração 55 - Planta do Parque Infantil do Alvito. (Amaral, 1939 - 1959).

69

Cândido Palma de Melo (1922-2003), arquitecto, trabalhou com Keil do Amaral no início da sua carreira
profissional.
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Projecto inovador no panorama nacional, sendo o primeiro parque a ser criado tendo
em vista exclusivamente as crianças como principais utilizadores (Moita, 1999, p. 214).
Aqui, foi transposta para Portugal por influência de Keil a mentalidade holandesa de
espaços com usos destinados especificamente para a infância, numa óptica de bemestar no uso da cidade por parte das famílias tendo em vista as suas necessidades
lúdicas.
Enquanto desenho, os espaços dedicados ao uso das crianças organizam-se a partir
de uma geometria rigorosa e de uma métrica precisa. Uma sucessão de plataformas a
três níveis organizam os diferentes espaços do programa.
Em síntese, a ideia operativa deste desenho é aquela que Keil adopta para o desenho
dos equipamentos para Monsanto. O Parque Florestal é pensado enquanto bosque
denso e selvagem, pontuado por zonas destinadas ao uso da população, desenhadas
como um vazio aberto na densidade da floresta, como clareiras. Uma geometria que
define zonas e que delimita o espaço do Homem, organizando a relação entre o
construído e a Natureza.

Ilustração 56 - Vista aérea das terraplanagens para o Parque Infantil do Alvito. (Nunes, 1953).

Dentro da mesma abordagem, vários equipamentos projectados por Keil do Amaral
para o Parque Florestal de Monsanto não chegariam a ser construídos, como o Teatro
ao Ar Livre e o Padrão-Miradouro.
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Ilustração 57 - Planta geral do Teatro ao ar Livre e Padrão-Miradouro. (Amaral, 1939 - 1959).

Nestes dois projectos o diálogo entre Arquitectura e Natureza surge claro nos
desenhos, em que existe sempre o cuidado de representar o maciço arbóreo enquanto
área envolvente do espaço organizado. A ilustração 58 é representativa desse modelo
de desenho, uma vez que os espaços para o Homem, definidos pela diferença,
surgem como clareiras, ou vazios, no bosque compacto.
O Teatro ao Ar Livre seria um equipamento com capacidade para oito mil pessoas,
tendo por objectivo tornar acessível a todas as classes sociais variados espectáculos,
desde peças de teatro a concertos sinfónicos, bailados ou conferências, numa óptica,
claro está, de integração social por via da cultura (Moita, 1999, p. 208).
Após a morte de Duarte Pacheco, em Novembro de 1943, Keil projectou o PadrãoMiradouro em sua honra, obra de dupla função: miradouro e monumento. Construção
em torre, ofereceria uma ampla vista sobre a cidade e a paisagem, ao mesmo tempo
que, situando-se no topo de um cabeço de grande visibilidade a partir da cidade, por
contraste com o parque, assumiria características de monumento, ou edifício singular
na paisagem (Moita, 1999, p. 208).
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Ilustração 58 - Perspectiva do Padrão-Miradouro. (Amaral, 1939 - 1959).

Ainda para o mesmo local dos não construídos Teatro ao ar livre e Padrão-Miradouro,
Keil desenhou posteriormente o Restaurante Panorâmico, projecto que também não
seria construído, tendo sido concretizado outro projecto, o restaurante circular,
actualmente ruína convertida em miradouro. O projecto de Keil desenhava-se a partir
de plataformas baixas sucessivamente encaixadas no declive, tirando partido da
paisagem mas, ao mesmo tempo, integrando-se na morfologia da serra. Estava
prevista ainda uma "extensa esplanada panorâmica que usufruiria da magnífica vista
sobre Lisboa, Vale de Alcântara e Margem Sul" (Moita, 1999, p. 216).

4.3. PROJECTO E TEMPO
Um factor de grande importância para o desenvolvimento do Parque Florestal de
Monsanto é, claro, o tempo. O grande parque da cidade de Lisboa é um projecto
pensado para o longo prazo, para o seu crescimento ao longo dos anos, uma vez que
"é necessário que as árvores, os arbustos e as relvas cresçam, que haja sombras
acolhedoras, que a Natureza, enfim, faça a sua obra" (Dias, 1940, p. 57).
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Apesar dos desenhos de Keil do Amaral representarem sempre a Natureza, o bosque
envolvente, numa perspectiva de como será a relação futura entre o construído e o
natural, quando observamos as fotografias dos anos imediatamente após a construção
dos equipamentos e poucos anos volvidos das primeiras plantações, facilmente
identificamos que ainda não se verifica uma total relação de complementaridade entre
a Arquitectura e a Natureza.
Há que esperar, porque só mais tarde, quando a vegetação puder desempenhar o seu
primacial papel, os miradoiros, estradas, caminhos, campos de jogos e parques
infantis, aparecerão tal como foram concebidos.
Só quando os grandes maciços de arvoredo, já plantados, tiverem dominado o
conjunto, todas essas obras deixarão de ser fragmentos dispersos e nús, para surgirem
com seu verdadeiro sentido e expressão no harmonioso conjunto em que devem ficar
integrados, e que por enquanto mal se advinha. (Dias, 1940, p. 57)

Mas se é verdade que os equipamentos estariam em harmonia plena apenas quando
a vegetação e o arvoredo atingissem a maioridade, também é verdade que o bosque
absoluto condiciona certos aspectos previstos no projecto original, nomeadamente a
questão das vistas sobre a paisagem.
Já em 1949, cerca de dez anos após o início das plantações, Américo Cortês Pinto70
apresentava preocupações quanto ao excessivo desenvolvimento do arvoredo:
A mim, que frequentemente percorro a Serra de Monsanto para tomar aquele banho de
paisagem de que tantas vezes sinto necessidade para tonificar o próprio espírito, a
cada momento me acontece ouvir, a par dos louvores entusiásticos à beleza da Serra,
os comentários receosos perante o crescimento da arborização em frente de certos
pontos de maravilhosa vista. Num sítio ou noutro começa já a sentir-se a ameaça da
visão perdida dos longes, prestes a ocultarem-se nas cortinas do arvoredo. (Pinto,
1949, p. 8-9)

E de facto, se hoje em dia procurarmos o encanto da paisagem a partir dos
miradouros de Monsanto, verificamos que na maior parte dos casos essa paisagem
está escondida pelas árvores e arbustos. A função de miradouro, por descuido do
tempo, foi-se perdendo. E sem função a Arquitectura pode perder o seu sentido e
antecipar a sua ruína.

70

Américo Cortês Pinto (1896-1979) foi um médico e poeta português, tendo também tido uma activa
carreira política.
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Ilustração 59 - Miradouro da Luneta dos Quartéis, em 1940.

Ilustração 60 - Miradouro da Luneta dos Quartéis, em 2018.

(Dias, 1940, p. 55).

(ilustração nossa, 2018)

O Miradouro da Luneta dos Quartéis71, por exemplo, perdeu em grande parte a sua
função. Quem hoje o visite, ao procurar a vista sobre a Serra de Sintra e o estuário do
Tejo, só pontualmente, por entre a folhagem, consegue vislumbrar alguma da
paisagem. O conjunto apresenta-se hoje em dia num estado de degradação bastante
avançado, o que nos leva a questionar se o facto de ter perdido a função de
miradouro, por falta de vistas, não será um motivo dessa degradação.
Ligado por um caminho no meio do bosque, a partir do Miradouro da Luneta dos
Quartéis, encontra-se o Miradouro dos Moinhos do Mocho, pensado enquanto espaço
de estar no interior do bosque:
Como uma clareira aberta no bosque, Keil recria um espaço de magia e serenidade,
construindo estadias sombreadas segundo o desenho tradicional: latada sobre espelho
de água, bancos em tijolo contidos no espaço entre os dois moinhos existentes e agora
recuperados. (Tostões, 1992, p. 56)

Se por um lado, em 1992, Ana Tostões sublinha o facto dos moinhos existentes
estarem "agora recuperados", por outro, se os visitarmos actualmente a nossa opinião
provavelmente será diferente. Após percorrermos o caminho que faz a ligação a este
miradouro a partir do da Luneta dos Quartéis (ilustração 62), encontramos dois
moinhos abandonados, grafitados, em avançado estado de degradação. O próprio
espaço de estadia entre os moinhos, desenhado por Keil, foi tomado pela vegetação e
apresenta-se praticamente em ruína.

71

O Miradouro da Luneta dos Quartéis, desenhado por Keil do Amaral, aproveita o desenho do forte
existente. Alinha os bancos na relação com a paisagem e utiliza o tijolo maciço como revestimento, numa
clara referência à arquitectura holandesa (Tostões, 1992, p. 56).
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Ilustração 61 - Miradouro dos Moinhos do Mocho, nos anos 40. Fotografia de Horácio Novaes. (Tostões, 1992, p. 57).

Mais uma vez, quando chegamos ao dito miradouro, a vista da paisagem é-nos
negada pelo primeiro plano do arvoredo, restando apenas a hipótese de ser
imaginada. A mesma questão se coloca: se não há vista sobre a paisagem, em que
medida não estará comprometida a função de miradouro? E não poderá ser essa a
razão do seu abandono?

Ilustração 62 - Vista a partir do Miradouro dos Moinhos do Mocho. (ilustração nossa, 2018).

Para terminar esta questão, apresentamos apenas mais um caso, o do Miradouro de
Montes Claros. Este caso é um pouco diferente dos anteriores, uma vez que a função
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de miradouro não é a única função do espaço projectado. O Miradouro foi desenhado
como parte do arranjo exterior de apoio ao edifício que numa primeira instância foi
casa de chá, de seguida restaurante e agora espaço para realização de eventos. Ou
seja, a função do edifício serve como polo atractivo da população, não exclusivamente
a possibilidade de tirar partido da paisagem. Nesse sentido, uma vez que este é o
miradouro que se encontra em melhor estado de conservação e que, de resto,
mantém de um modo geral o desenho do projecto original de Keil do Amaral, não é
comparável directamente aos anteriores.
Ainda assim, podemos questionar se porventura o edifício tivesse perdido a sua
função e tivesse sido abandonado, será que a paisagem teria sido atractivo suficiente
para a utilização e manutenção do miradouro? Fica a dúvida. Todavia, se observarmos
hoje em dia o miradouro, encontramos o mesmo problema que nos casos anteriores.
O desenvolvimento não controlado e excessivo do arvoredo oculta a maior parte das
vistas e o observador não encontra na distância a emoção da panorâmica.

Ilustração 63 - Miradouro de Montes Claros, em 1940. (Dias,

Ilustração 64 - Miradouro de Montes Claros, em 1940. Vista da

1940, p. 55).

pérgula em curva. (Dias, 1940, p. 55).

A própria pérgula em curva que define o percurso deambulatório, que nas imagens
dos anos 40 apresenta a possibilidade de enquadramento da paisagem, hoje em dia
está totalmente envolta pela massa arbórea.
Não é que não fosse esse um dos objectivos do desenho de Keil: percorrer o bosque
a partir de um caminho dominado e desenhado. Contudo, a posição privilegiada deste
espaço, orientado sobre o Poente, onde o Tejo desagua no mar, talvez pudesse
apresentar, ainda que pontualmente, alguns pontos de vista.
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Ilustração 65 - Miradouro de Montes Claros, em 2018. Vista a partir do percurso pela pérgula em curva. (ilustração nossa, 2018).

Nesse sentido, recuperamos o texto de 1949 de Armando Cortês Pinto, que
apresentava na altura uma solução para este problema. Solução essa que se era
pertinente decorridos dez anos do início das plantações, mais o é actualmente, com a
floresta consolidada. Cortês sugere o abate selectivo de faixas arborizadas, de modo a
recuperar a visibilidade da paisagem, conforme explica:
Os panoramas são vastos. Poupem-se quantas houverem de se poupar por razões
especiais mas inutilizem-se aqui ou além pequenas faixas arborizadas, cuja largura [...]
deverá calcular-se conforme a maior ou menor inclinação do talude e o porte médio das
primeiras árvores, ao fundo, cujas ramarias não deverão subir acima do nível do
caminho. Até esta primeira fila, a respeitar, substituam-se as árvores em crescimento
por matos rescendentes ou pequenos arbustos floríferos, cujo desenvolvimento não
prejudique a visibilidade dos longes. (Pinto, 1949, p. 9)

Seguindo esta ideia, levantamos a questão se não poderia ser um factor de
melhoramento geral para o parque a definição de zonas estratégicas a desarborizar,
recuperando assim as vistas sobre a cidade, o rio e a Serra de Sintra, a partir das
zonas privilegiadas de miradouro que a cota da Serra de Monsanto oferece.
Importa agora fazer uma leitura do estado dos equipamentos do parque abordados no
capítulo anterior e das transformações que o tempo lhes determinou.
A Casa de Chá de Montes Claros rapidamente foi alvo de alterações para fazer face
às necessidades do tempo. Em 1949, Keil do Amaral foi contratado para projectar a
sua ampliação, com o objectivo de transformar a Casa de Chá em restaurante. A
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ampliação previa a construção de mais um piso, para sala interior do restaurante, a
adição de uma cozinha e novas instalações sanitárias.

Ilustração 66 - Alçado Norte do Restaurante de Montes Claros. (Lopes, 1951).

Para isso, Keil manteve no piso térreo o espaço central exterior de estadia e refeição,
acrescentando dois volumes laterais, um para o acesso do público ao piso superior, e
o outro para os funcionários. O projecto adiciona ainda, do lado Norte, um corpo
técnico adossado ao edifício existente que, para além de desenhar um novo Alçado,
integra no piso superior as funções de cozinha e instalações sanitárias e no piso térreo
uma entrada recuada (Florindo, 2009, p. 82).

Ilustração 67 - Imagem exterior do Restaurante de Montes Claros, vista do Alçado Sul. (Fernandes, 1952c).

Ana Tostões considera-o um projecto que se enquadra numa linha de pensamento
mais modernista72, em relação ao desenho anterior da Casa de Chá, mais tradicional.
Os pilares a Sul que suportavam a cobertura, reforçados, funcionam agora como
pilotis em que assenta o novo piso. Para além disso, como escreve Ana Tostões:

72

Segundo escreve Ana Tostões, a partir dos anos 50, Keil do Amaral "assume uma maior modernidade
segundo os códigos do Movimento Moderno, libertando o plano do chão, abrindo maiores envidraçados,
resolvendo as coberturas com maior agilidade, retomando os materiais que sempre utilizou, mas agora
numa abordagem mais plástica, mais abstracta, menos comprometida com os códigos formais da
arquitectura tradicional, segundo a estética dos anos 50" (Tostões, 1992, p. 101).
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O envidraçado a Sul, solto da estrutura portante, rematado por uma pala saliente
abaixo do nível da cobertura e contornado por um avarandado em consola, atesta a
exploração amadurecida das possibilidades dos novos materiais numa construção
definitivamente contemporânea. (Tostões, 1992, p. 101)

Através do envidraçado da sala de refeições, o piso superior estabelece uma relação
de proximidade com o espaço exterior de jardim e a paisagem, complementando o já
existente espaço exterior de refeições do piso térreo.
Em 2011 o edifício sofreu significativas alterações, sendo agora o Montes Claros
Lisbon Secret Spot, espaço para realização de eventos.

Ilustração 68 - Ampliação lateral do Restaurante de Montes Claros. (ilustração nossa, 2018)

À excepção do Alçado Norte e do jardim, os projectos de Keil encontram-se
praticamente irreconhecíveis, apesar de ser um edifício listado como Imóvel de
Interesse Municipal no Plano Director Municipal de Lisboa. Fica a questão se o
interesse do município é apenas nas fachadas dos edifícios, uma vez que a fachada
Norte foi o único elemento que mereceu preservação no novo projecto. Os interiores
foram quase totalmente modificados e acrescentaram-se ainda dois volumes laterais
sobre o início do percurso periférico desenhado por Keil.
O arranjo exterior do jardim resistiu às vicissitudes do tempo e, de um modo geral,
está preservado o desenho de 1939. Já a função de miradouro, essa, está de certo
modo condicionada como já referimos anteriormente.
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O Clube de Ténis mantém-se de um modo geral fiel ao plano original, tirando algumas
intervenções de escassa relevância. A substituição dos caixilhos dos largos vãos do
pavilhão de apoio aos courts por alumínio lacado a verde, com uma métrica diferente
do projecto original, em lugar da madeira pintada a branco é disso exemplo. Ou a
pintura a branco da zona superior dos pilares revestidos a pedra e a colocação de um
toldo para abrigo da esplanada. Apesar de tudo, intervenções menores que não
comprometem o desenho original.

Ilustração 69 - Vista do Pavilhão do Clube de Ténis de Monsanto. (Fernandes, 1952a).

Já a paisagem que se apreciava inicialmente a partir da ampla varanda, perdeu-se
pelo crescimento do arvoredo. Também aqui poderia eventualmente ser aplicada a
solução proposta por Armando Cortês Pinto, não sendo, contudo, determinante para o
funcionamento do equipamento, uma vez que não é exclusivamente um miradouro.
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Ilustração 70 - Vista do Pavilhão do Clube de Ténis de Monsanto. (ilustração nossa, 2018)

De resto, o conjunto dos campos e do pavilhão, definidos pelos embasamentos
desenhados e a relação com a envolvente da floresta, encontram agora a harmonia
que terá sido idealizada por Keil do Amaral. São espaços para o desporto e para o
lazer, abertos como clareiras na densidade do bosque.

Ilustração 71 - Parque Infantil do Alvito, em 1957. (Serôdio,

Ilustração 72 - Parque Infantil do Alvito, em 2018. (ilustração

1957).

nossa, 2018)

O Parque Infantil do Alvito também mantém essa relação de espaço aberto no meio da
floresta. A premissa inicial do seu desenho mantém-se, na definição das áreas
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destinadas ao uso das crianças e da sua relação com a floresta. O que muda,
naturalmente, são os próprios equipamentos para a brincadeira.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de dissertação tentou, numa primeira fase, compreender qual é a
relação entre a Natureza e o Artifício, como se constrói o artificial e de que modo a
Arquitectura concretiza o pensamento do Homem na sua relação racional, emotiva e
poética com a Natureza. Isto é, de que modo é que por via da Arquitectura a
transformação da ordem natural numa ordem artificial pode potenciar o valor poético
dos espaços para a vida.
Ao longo do capítulo 2.1. tentámos compreender qual é a relação entre a matéria e a
construção. Isto é, de que modo é que através da técnica se constrói o artifício, a
Arquitectura. Para isso, a partir do estudo de vários autores procurámos encontrar
diversas definições para Arquitectura que se enquadrassem nesta ideia de diálogo
entre o Homem e a Natureza. Concluímos que através da transformação da matéria
disponível na Natureza, por via da técnica, resulta a ordem humana, organizada a
partir da geometria, da razão e da emoção. Uma ordem que ao longo dos anos tem
vindo a evoluir por via da progressão do conhecimento técnico, mas que é sempre
fruto da alteração do mundo natural. A partir da leitura de Ezio Manzini identificámos o
conceito de profundidade do artificial, que sintetiza a ideia de complexidade do
processamento técnico e de uma escala de artificialidade, relacionada com a evolução
do conhecimento e da sofisticação dos processos de transformação da matéria.
No capítulo 2.2. procurámos compreender como é que a Arquitectura, a partir da
transformação da Natureza, constrói o espaço em que o Homem habita e como é que
este se pode relacionar com o lugar. Assim, uma vez que a partir de Heidegger, Alberti
e Zevi percebemos que a construção do espaço para habitar é o objectivo primeiro da
Arquitectura, e sabendo que a construção desse espaço implica a transformação do
existente, tentámos compreender a importância do lugar para o acto de criação e de
que modo a Arquitectura dialoga com o lugar. Abordámos, por isso, o papel
fundamental da identidade do lugar, não só do ponto de vista físico e material, mas
também cultural, espiritual e poético. A partir do estudo do conceito romano de genius
loci e do texto Inmovilidad Sustancial de Rafael Moneo percebemos a importância da
leitura poética do lugar, da compreensão porventura intuitiva e subjectiva das
qualidades intrínsecas distintivas do lugar, da sua expressão cultural e do seu
significado ou sentido. Mais, que essa leitura poética oferece a possibilidade de se
virem a estabelecer novas relações entre o que já existe e o novo artefacto construído,
resultando daí uma Arquitectura em relação.
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Continuando o estudo da possibilidade poética da relação entre Arquitectura e
Natureza, entre o espaço construído e o lugar, encontramos na simplicidade das
palavras de Álvaro Siza uma síntese das ideias até aqui desenvolvidas: "a Arquitectura
não termina em ponto algum, vai do objecto ao espaço e, por consequência, à relação
entre os espaços, até ao encontro com a Natureza" (Siza, 2000, p. 31).
No sentido de tentar validar as premissas teóricas desenvolvidas a partir de exemplos
práticos, estudámos três casos de estudo em que identificámos duas estratégias
diferentes de relação: um primeiro, em que o tema da relação entre Arquitectura e
Natureza é entendido numa lógica antagónica, de opostos, e outros dois, com uma
abordagem dicotómica de complementaridade e articulação. No primeiro caso de
estudo, a Villa Savoye, Le Corbusier aborda essa relação numa lógica antagónica, de
Arquitectura e Natureza enquanto entidades opostas e claramente distintas. No
segundo caso, as Piscinas Municipais de Leça da Palmeira, a Arquitectura
fundamenta-se numa abordagem dicotómica de complementaridade e articulação, em
que Siza procurou tirar o máximo partido do potencial poético da relação heterogénea
entre Arquitectura e Natureza. Por fim, a intervenção de Carlo Scarpa na Fundação
Querini Stampalia apresenta também uma relação de complementaridade entre os
dois universos, mas num contexto diferente do de Leça da Palmeira, uma vez que a
cidade de Veneza se apresenta, enquanto lugar, como um contexto de maior
artificialidade. Ainda assim, Scarpa tirou partido do potencial poético da água,
enquanto representação simbólica do natural, e construiu um ambiente único de
relação e harmonia na resposta a um simples problema técnico.
No capítulo 2.3. procurámos compreender a importância desta relação entre
Arquitectura e Natureza à escala da cidade, a partir de uma breve abordagem à
origem e desenvolvimento das cidades e de alguns mecanismos de relação e controlo
urbano propostos a partir da Revolução Industrial. Antes dos rápidos processos de
urbanização resultantes da Revolução Industrial, as cidades eram confinadas e a sua
relação com a Natureza era dicotómica. A cidade apresentava-se una e coesa,
surgindo como um monumento na vasta paisagem natural. Após a revolução
tecnológica de meados do século XVIII o paradigma mudou. A cidade passou de
concisa a dispersa e surgiu a necessidade de pensar os seus processos de
crescimento fazendo uso de mecanismos de controlo da sua expansão. Neste
contexto, abordámos a importância dos espaços verdes urbanos enquanto resposta
não só estética mas também técnica e funcional aos problemas gerados pela rápida
expansão da cidade, de modo a garantir a manutenção ou reactivação dos sistemas
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ecológicos em meio urbano. Assim, a partir da premissa de relação de
complementaridade e articulação entre Natureza e Arquitectura no urbanismo,
estudámos alguns casos paradigmáticos em que a cidade foi pensada a partir de uma
abordagem estruturada na relação de harmonia entre esses dois universos.
Primeiro, desenvolvemos o tema da cidade-jardim de Howard, que apresenta um
modelo teórico para novas cidades em relação com os espaços verdes. De seguida,
abordámos um caso semelhante, mas a ser aplicado em cidades existentes, de John
Claudius Loudon. Ambas as estratégias prevêem cidades concêntricas, com anéis
intercalados de espaços construídos e espaços verdes, apresentando-se como
abordagens de cidade híbrida com a finalidade de definição de um espaço urbano
heterogéneo, em equilíbrio com a Natureza. Estudámos ainda o plano de
transformação de Paris de Haussmann, em que houve uma estratégia de integração
dos

espaços

verdes

enquanto

elemento

funcional

fundamental

para

o

desenvolvimento da cidade. Neste caso, todos os espaços verdes foram organizados
num sistema global que abrangia as diversas tipologias, desde os jardins, às praças,
aos parques de bairro e aos grandes parques da cidade, articulados a partir das
grandes avenidas arborizadas que relacionam os diversos espaços verdes. Dentro
desta mesma lógica, abordámos ainda o sistema de parques de Boston, de Olmsted,
em que um sistema estruturado de espaços verdes funciona como elemento
regenerador de cidade.
Em suma, procurámos reflectir sobre a importância dos espaços verdes enquanto
elemento fundamental da cidade: a estrutura verde urbana, que tem como objectivo
permitir que a cidade cresça, dando resposta às necessidades da sua população, mas
que não se perca, contudo, o equilíbrio com a situação natural. Percebemos a
necessidade da cidade ser pensada em articulação com a Natureza, que se construa
não só de ruas, estradas, praças, e edifícios, mas também de parques, jardins e
avenidas arborizadas, de modo a que a Natureza possa ocupar a cidade, do mesmo
modo que a cidade ocupa a Natureza.
No seguimento da pesquisa até aqui desenvolvida, avançámos para o estudo do
pensamento e obra de Keil do Amaral, arquitecto que na sua postura apresenta um
claro sentido de respeito pela Natureza e procura de uma Arquitectura articulada,
desenhada em harmonia com o natural. Um arquitecto português fundamental para o
desenvolvimento da nossa Arquitectura, quer do ponto de vista prático, quer do ponto
de vista teórico e pedagógico, num período de desenvolvimento e maturação do
modernismo.
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Assim, no capítulo 3.1. começámos pelo estudo da postura de Keil em relação à
Arquitectura. Em primeiro lugar identificámos em Keil um carácter humanista, central
em toda a sua obra, em que o arquitecto tem a responsabilidade de servir a
humanidade, de construir para o uso dos Homens antes de qualquer outra motivação.
Tentámos de seguida compreender a ideia defendida por alguns autores, de que Keil
procura na Arquitectura o fio condutor entre a tradição e a modernidade. Apesar de
ser, ou não, uma ideia consciente em Keil, o que concluímos foi que os valores da
tradição não surgem por via de uma vontade estética ou estilística, mas sim numa
lógica racional de validação e integração do conhecimento tradicional aplicado a um
pensamento moderno. No fundo, o que Keil faz é adoptar do conhecimento tradicional,
dos seus sistemas, soluções simples que se mantenham actuais enquanto resposta
técnica eficaz aos problemas a resolver.
O capítulo 3.2. incidiu sobre o processo de estudo de Keil do Amaral, sobre a sua
aprendizagem e pesquisa. Neste aspecto, as viagens que realizou, em particular à
Holanda, foram determinantes. Keil aprendeu com a Arquitectura holandesa, em
particular com Dudok, não só a possibilidade do desenho moderno se apoiar nos
conhecimentos do passado, como a conciliar a linguagem internacional com uma
volumetria orgânica e sensível à envolvente urbana, conseguindo uma abordagem de
diálogo com as preexistências e com a cidade tradicional. Outro aspecto fundamental
que Keil retira da Holanda é a participação da Natureza no interior da cidade, não só
do ponto de vista estético mas também funcional. Exemplo disso são os lagos nas
praças da cidade de Hilversum, que funcionam simultaneamente enquanto sistemas
de tratamento das águas pluviais e enquanto elemento de valorização do espaço
urbano.
Da Holanda, Keil trouxe para Portugal a vontade de procurar a essência da
Arquitectura portuguesa, de estudar os princípios construtivos de carácter popular e de
aprender com as culturas regionais. Desta vontade resultou o trabalho publicado
inicialmente em dois volumes, Arquitectura Popular em Portugal, documento
fundamental para o desenvolvimento da nossa Arquitectura, por apresentar o
panorama construtivo específico de cada região do país.
Continuando o estudo de Keil do Amaral depreendemos nele uma postura focada na
importância da relação entre Arquitectura e Natureza, fundamentada a partir de
conhecimentos históricos. Este aspecto é claro no seu papel de pedagogo, tanto na
sua obra escrita como nas suas palestras, em que aborda a relação entre a matéria
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disponível na Natureza e as soluções encontradas pelo Homem para dar resposta aos
problemas específicos de cada clima e região.
No capítulo 3.3. confrontámos, a partir de três casos de estudo, o pensamento de Keil
com a sua prática arquitectónica. Apesar de no seu pequeno atelier terem sido
elaborados inúmeros projectos a várias escalas, desde a pequena casa de férias ao
grande parque florestal, optámos neste capítulo por incidir o estudo sobre a pequena
escala, estudando três casas da fase inicial da sua carreira que, apesar disso,
enunciam já grande parte das premissas do seu pensamento teórico. Em primeiro
lugar estudámos a casa de férias que Keil desenhou para si próprio para o Rodízio,
Praia das Maçãs. É uma casa que se insere num lugar predominantemente natural,
numa zona de pinhal perto do mar. Keil tira partido dessa situação específica e toma
como ideia operativa a vontade de aproveitar ao máximo o espaço exterior, reduzindo
para isso a implantação ao mínimo essencial. De modo a conseguir a mínima
implantação, Keil aplica os princípios modernistas da casa mínima, sobrepondo
funções diurnas e nocturnas nos mesmos espaços. Solução que adopta como eficaz
por se tratar de uma casa de férias, com necessidades diferentes, claro, de uma casa
para longas permanências. No que diz respeito à sua construção, Keil adopta as
técnicas mais correntes, desenhando uma casa simples, humilde, com materiais e
sistemas tradicionais, aplicando a ideia que referimos da tradição aliada ao
pensamento e desenho modernos.
O segundo exemplo, a casa de férias de Guida Keil, sua mãe, também para o Rodízio,
é em parte semelhante ao anterior, nomeadamente na escolha dos sistemas
construtivos tradicionais e na procura de uma casa contida e de mínima implantação,
no sentido de tirar igualmente o maior partido do espaço exterior. Difere, contudo, no
seu desenho por se adaptar a uma topografia com um ligeiro declive e na abertura de
uma grande vão que relaciona o espaço interior com o exterior. Esta abordagem de
relação entre exterior e interior anunciada neste vão é desenvolvida no terceiro caso
de estudo, a Casa Sousa Pinto, para o Bairro do Restelo, em Lisboa. Aqui, o desenho
da casa é de uma expressão mais moderna do que as anteriores e o espaço de
transição entre a sala e o jardim, desenhado como prolongamento da casa, é um
espaço que acima de tudo expressa a ideia de continuidade e fluidez, concebido para
a valorização do interior a partir de uma intima ligação com o ambiente natural do
jardim. Arquitectura e Natureza em relação de complementaridade, sem ruptura, em
continuidade e diálogo.
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Em suma, intuímos a partir do estudo da obra escrita e construída de Keil do Amaral
uma ideia de Arquitectura pensada a partir de premissas como o amor e o respeito,
em equilíbrio e harmonia. Se as casas que construiu se adaptam ao terreno, os jardins
que desenhou adaptam-se ao construído, e vice-versa. A ideia de que quando se
constrói se utilizam os materiais disponíveis na Natureza, não se limita aos materiais
inertes, quando se desenha um jardim constrói-se com matéria viva, com árvores, com
vegetação, com água. Quando se constrói uma casa constrói-se com pedra, com
madeira, com tijolo, mas também com a luz, o vento e a chuva. Constrói-se para dar
espaço à vida e para que na imobilidade da arquitectura se deixe fluir a passagem do
tempo, as estações, o dia e a noite.
Finalmente, a última parte da dissertação, incide sobre o Parque Florestal de
Monsanto, cujo plano geral e grande parte dos equipamentos foram desenhados por
Keil do Amaral. A decisão de estudar este parque resulta da percepção da importância
desta vasta área verde para a cidade de Lisboa, enquanto Natureza integrada nos
processos de crescimento da cidade numa larga escala. Se recordarmos os princípios
teóricos estudados no capítulo 2.3., de desenvolvimento de cidade em articulação com
a Natureza e da importância da existência de uma estrutura verde urbana,
rapidamente relacionamos essas ideias com o Parque Florestal de Monsanto e a
cidade de Lisboa.
Assim, no capítulo 4.1. estudamos o lugar da Serra de Monsanto, traçando um
percurso da ocupação humana da serra e da sua relação com a cidade de Lisboa,
bem como as opções e os procedimentos que levaram à concretização do parque.
Nesse sentido, estudamos as premissas avançadas por Keil do Amaral para o plano
do parque, substanciadas pelo processo de pesquisa e por uma viagem de estudo a
vários países, mais uma vez com a Holanda como principal referência. Keil apresenta
para Monsanto a ideia de um grande bosque que recriasse a imagem da Natureza
selvagem, pontuado por núcleos de interesse e centros de actividade para a
população. Simultaneamente tirando partido da posição em relação à cidade e ao rio,
e das cotas elevadas da serra.
De seguida, no capítulo 4.2., incidimos o nosso estudo sobre três equipamentos
desenhados por Keil do Amaral para o Parque Florestal de Monsanto: a Casa de Chá
e Miradouro de Montes Claros, o Clube de Ténis e o Parque Infantil do Alvito.
Fazemos uma leitura crítica desses equipamentos a partir do que já havíamos
estudado do pensamento e obra de Keil do Amaral e dos princípios por si abordados e
aqui aplicados, quer do ponto de vista do desenho, quer das soluções construtivas. Os
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projectos para os equipamentos desenvolveram-se a partir da ideia de relação e de
articulação com a Natureza. É interessante verificar que em todos os casos o processo
de desenho resume-se fundamentalmente à criação de um vazio na floresta destinado
às funções lúdicas da população da cidade. São espaços que acima de tudo oferecem
conforto e bem-estar no interior da densidade do bosque, permitindo o uso em
segurança no contacto próximo com a floresta.
Em síntese, o Parque Florestal é pensado enquanto bosque denso e selvagem,
pontuado por zonas destinadas ao uso da população, desenhadas como um vazio
aberto na densidade da floresta, como clareiras. Uma geometria que define zonas e
que delimita o espaço do Homem, organizando a relação entre o construído e a
Natureza.
Para terminar, no capítulo 4.3., confrontamos as premissas iniciais do parque com o
seu desenvolvimento no tempo, fazendo também uma breve pesquisa do estado dos
equipamentos,

estudados

no

capítulo

anterior,

na

actualidade.

Incidimos

particularmente na questão do crescimento do arvoredo e da sua influência nos
espaços desenhados, quer pela maturidade da articulação entre o construído e o
natural, quer pelos efeitos negativos da excessiva arborização.
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APÊNDICE A
Fotografias da Casa de férias de Keil do Amaral e da Casa de Guida Keil, no
Rodízio, Praia das Maçãs.
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Ilustração 73 - Vista exterior da casa de férias de Keil do Amaral no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 74 - Vista exterior da casa de férias de Keil do Amaral no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 75 - Vista da ampliação a tardoz da casa de férias de Keil do Amaral no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 76 - Vista do balanço da cobertura da casa de férias de Keil do Amaral no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa,
2018).
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Ilustração 77 - Vista do vão da sala da casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 78 - Vista da zona da garagem da casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).

João Gil de Paiva Antunes

143

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

Ilustração 79 - Vista do alçado tardoz da casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 80 - Vista dos vãos dos quartos da casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. (ilustração nossa, 2018).
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APÊNDICE B
Fotografias do Parque Florestal de Monsanto.
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Ilustração 81 - Vista sobre a paisagem a Poente a partir do Miradouro de Montes Claros. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 82 - Vista sobre a paisagem a Sul a partir do Miradouro de Montes Claros. (ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 83 - Vista do Alçado Norte da Casa de Chá de Montes Claros. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 84 - Vista do Alçado Sul da Casa de Chá de Montes Claros. (ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 85 - Vista exterior do Pavilhão do Clube de Ténis. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 86 - Vista do court principal do Clube de Ténis (ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 87 - Vista frontal do Pavilhão e court principal do Clube de Ténis. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 88 - Vista lateral do Pavilhão do Clube de Ténis. (ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 89 - Vista da entrada do Parque Infantil do Alvito. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 90 - Vista do Parque Infantil do Alvito. (ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 91 - Vista de um dos moinhos do Miradouro dos Moinhos do Mocho. (ilustração nossa, 2018).

Ilustração 92 - Vista do espaço de estadia entre os moinhos, no Miradouro dos Moinhos do Mocho. (ilustração nossa, 2018).
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ANEXO A
Elementos de projecto para a Casa de férias de Keil do Amaral, Casa de Guida
Keil e Casa Sousa Pinto.
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Ilustração 93 - Alçado principal da casa de férias de Keil do Amaral para o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, Alçado Principal).

Ilustração 94 - Alçado posterior da casa de férias de Keil do Amaral para o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, Alçado Posterior).
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Ilustração 95 - Secção transversal da casa de férias de Keil do Amaral para o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, Corte por E-F).

Ilustração 96 - Secção longitudinal da casa de férias de Keil do Amaral para o Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1940, Corte por CD).
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Ilustração 97 - Alçado Norte da casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1946, Alçado Norte).

Ilustração 98 - Alçado Sul da casa de Guida Keil no Rodízio, Praia das Maçãs. (Amaral, 1946, Alçado Sul).
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Ilustração 99 - Planta do piso térreo da Casa Sousa Pinto. (Amaral, 1959 - 1969).

Ilustração 100 - Alçado Sul da Casa Sousa Pinto. (Amaral, 1959 - 1969).

Ilustração 101 - Alçado Nascente da Casa Sousa Pinto. (Amaral, 1959 - 1969).
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ANEXO B
Fotografias e elementos de projecto dos equipamentos do Parque Florestal de
Monsanto.
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Ilustração 102 - Casa de Chá de Montes Claros. (Cunha, 1945b).

Ilustração 103 - Miradouro de Montes Claros. (Cunha, 1944).
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Ilustração 104 - Vista aérea do Clube de Ténis de Monsanto. (Nunes, 195-).

Ilustração 105 - Planta do Parque Infantil do Alto da Serafina. Projecto de Keil do Amaral, não executado. (Amaral, 1939 - 1959).

João Gil de Paiva Antunes

166

Arquitectura e natureza: relação e poética em Keil do Amaral

Ilustração 106 - Planta do Teatro ao Ar Livre. (Amaral, 1939 - 1959).

Ilustração 107 - Planta do Padrão-Miradouro. (Amaral, 1939 - 1959).
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Ilustração 108 - Desenhos de projecto dos marcos para sinalização do parque. (Amaral, 1939 - 1959).

Ilustração 109 - Perspectiva do Pavilhão e esplanada, para o sítio do actual Restaurante Panorâmico de Monsanto. Projecto de Keil do
Amaral, não executado. (Amaral, 1939 - 1959).
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