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Resumo 

A presente dissertação pretende contribuir para o pensamento da prática 

arquitetónica em diálogo com o lugar.  

A obra de arquitetura, apoiada na ideia do lugar e inspirada pelo Genius Loci, 

entendida como um conceito físico e fenomenológico, é um gesto fundamental para 

as intervenções de um arquiteto. Esta investigação desenvolve o conceito de que 

o primeiro gesto arquitetónico deve ser a compreensão do lugar, a sua identidade, 

carácter, história e paisagem, que tem sido uma das premissas por parte de 

arquitetos como Peter Zumthor e Álvaro Siza Vieira. 

Reconhecendo a importância que o lugar tem para a obra arquitetónica, 

começamos por estudar o conceito de diferentes autores, para que nos permita 

perceber e caracterizar as problemáticas que tem ocorrido, procurando dessa forma 

uma resposta para os diferentes processos a que um projeto de arquitetura possa 

ter. Para atingir esse objetivo foram estudadas metodologias de forma a produzir 

arquitetura que crie vínculos com o lugar. 

O lugar deverá ser compreendido como a base do projeto arquitetónico, 

tendo em conta as suas diversas características de forma a influenciar 

positivamente o construído, criando uma relação e um diálogo constante com o 

existente contribuindo para uma produção arquitetónica que de acordo com a sua 

localização e finalidade se torne inseparável, única e irrepetível.  

Assim, pretende-se demonstrar que a arquitetura terá melhor resultado 

pensada para um determinado espaço, dotando-o de vivências e significado entre 

o lugar e o construído. 
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Abstract 

 

This dissertation intends to contribute to the thinking of architectural practice 

in dialogue with the place. 

The architectural work, supported by the idea of the place and inspired by 

Genius Loci, understood as a physical and phenomenological concept, is a 

fundamental gesture for the interventions of an architect. This investigation develops 

the concept that the first architectural gesture should be the understanding of the 

place, its identity, character, history and landscape, which has been one of the 

premises by architects such as Peter Zumthor and Álvaro Siza Vieira. 

Recognizing the importance that the place has to architectural work, we 

began to study the concept of different authors that would allow us to understand 

and characterize the problems that have occurred, thereby seeking an answer to 

the different processes that an architectural project may have. To achieve this 

objective, methodologies were studied in order to produce architecture that creates 

links with the place. 

The place should be understood as the basis of the architectural project, 

taking into account its diverse characteristics, in order to positively influence the 

built, creating a constant relationship and dialogue with the existing one, contributing 

to an architectural production that, according to the its location and purpose, 

become inseparable, unique and unrepeatable. 

Thus, it is intended to demonstrate that architecture will have a better result 

designed for a given space, endowing it with experiences and meaning between the 

place and the built. 
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A escolha do tema incidiu sobre a relação da arquitetura com o lugar, 

considerada a base para a construção de qualquer obra arquitetónica. 

Neste sentido, consideramos esta temática importante para o 

desenvolvimento de uma arquitetura integrada com o lugar. Atualmente temos sido 

confrontados com formas de construir sem significado, sem conexão com o espaço 

que ocupam, com uma rotura com as tradições locais, onde apenas se pensa em 

construir segundo os novos avanços tecnológicos e preocupados com a forma ou 

a imagem do edifício, apenas com o propósito de nos chamar à atenção, mas vazio 

de sentido e significado, sem se pensar de que modo a obra se poderá adaptar ao 

lugar, a sua relação com a paisagem e a envolvente, levando à perda da essência 

da Arquitetura. 

Logo, pretendemos com este tema responder a questões como: De que 

forma as circunstâncias do lugar, podem atribuir singularidade a um edifício? Quais 

as motivações que pode um lugar incutir ao arquiteto? De que forma o lugar pode 

influenciar o processo de construção do projeto arquitetónico?  

Pretendemos refletir sobre alguns conceitos que possam ser importantes 

para projetar a obra arquitetónica em relação com o lugar, relações essas que 

devem ser consideras fundamentais para vincular o edifício com o lugar. É 

necessário definir um processo para a construção em conformidade com o lugar, 

sobre o qual pode ser definida pela topografia, paisagem, carácter, memória e 

identidade, onde o edifício construído surge como resultado de todo este conjunto 

de fatores. Assim, devemos entender o lugar como o fundamento construtivo, como 

o primeiro material com que contar para o desenvolvimento da obra arquitetónica, 

tanto pela topografia como pela interpretação da sua identidade e carácter, 

conduzindo-nos ao Genius Loci. 

Deste modo, o objetivo desta investigação consiste em demonstrar que a 

arquitetura deve ter como base as características do lugar e os elementos 

específicos que a rodeiam para o processo de construção de um edifício. Assim, a 

obra arquitetónica deve-se adaptar às preexistências ambientais como também à 

memória e história local. 

Como zona de intervenção foi sugerida a cidade de Ermesinde como local 

de estudo na Unidade Curricular de Projeto III no ano letivo de 2016/2017. Após 

uma análise do território e a procura de autores de referência, que nos permitissem 
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sustentar a nossa escolha. Em função dos autores de referência desenvolvemos 

um ensaio projetual de modo a validar e sustentar o que tínhamos estudado.  

A metodologia de investigação assenta numa combinação de visitas ao local, 

bem como uma recolha cartográfica e num estudo comparativo de obras de 

referência, no âmbito do tema e território em análise. A análise comparativa de 

casos de estudo recaiu sobre uma abordagem interpretativa do lugar, através de 

visitas, levantamentos fotográficos e dimensionais. 

A presente dissertação adota referências bibliográficas para o 

desenvolvimento apropriado do tema em questão, facultando uma melhor análise 

e abordagem ao tema e ao território em estudo no domínio humano e físico que o 

representa. Assim, pesquisamos vários autores e realizamos a leitura de várias 

fontes, tais como, Christian Norberg-Schulz, no livro “Uma nova agenda para a 

arquitetura: antologia teórica” que permitiu entender o conceito de lugar, onde 

expõe que este deve ser caracterizado segundo várias definições como a sua 

composição, elementos naturais ou criados pelo homem, a sua paisagem e 

assentamento, espaço e carácter e pelas suas fronteiras. O mesmo autor, também 

mostra a questão da identidade, que nos conduz ao conceito Genius Loci, conceito 

que leva o homem a se identificar e a habitar determinado lugar. Consideramos 

também Juhani Pallasmaa nos livros “Habitar” e “Essências”, nos quais defende 

que um lugar não pode ser definido apenas pelo espaço que habitamos, mas algo 

que nos transmite vários sentimentos, que deverá ser entendido como uma 

continuidade e adaptação dos habitantes com as suas propriedades, através da 

memória e da identificação. 

 De forma a entendermos a arte da construção em relação ao lugar, 

estudamos a arquitetura popular portuguesa, através dos autores Ernesto Veiga de 

Oliveira e Fernando Galhano, no livro “Portugal de Perto, Arquitetura Tradicional 

Portuguesa”, em que demonstra o valor da sua construção, a sua relação com o 

lugar e com a sua envolvente, e a forma poética revelada pela arte de saber 

trabalhar os materiais naturais. Este modo de construir em função do lugar 

responde de certa forma aos conceitos dos autores anteriores. 

 Relativamente as problemáticas do lugar, o autor Marc Augé, no livro “Não-

Lugares – Introdução a uma antropologia da modernidade”, demonstra-nos como 

se define um não-lugar comparativamente ao lugar e as alterações que tem surgido  
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no espaço público devido a “sobremodernidade”, e como também explica Leonardo 

Lippolis, com o livro “Viagens aos confins da cidade”. Recorremos a Josep Maria 

Montaner, nos livros “Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda 

metade do século XX” e “A modernidade Superada: arquitectura, arte e 

pensamento do seculo XX” onde analisamos vários tipos de problemáticas 

relacionados com os lugares, como os espaços mediáticos, o espaço virtual e o 

problema da tecnologia na arquitetura. E por fim, Kenneth Frampton, com a sua 

obra “Historia critica de la arquitectura moderna”, onde estudamos a questão da 

globalização e a influência que esta teve na arquitetura. 

A presente dissertação divide-se em três capítulos, sendo que no primeiro é 

realizado um enquadramento teórico através de uma abordagem dos conceitos de 

Christian Noberg-Schulz e de Juhani Pallasmaa, de modo a entender as 

características necessárias para a concretização do lugar, como identidade, 

memória, espaço, carácter, paisagem, assentamento e pelas suas fronteiras. É 

também realizada uma abordagem ao conceito do espirito do lugar ou Genius Loci, 

onde analisamos o seu significado e a sua importância que é levar o homem habitar. 

Analisámos a arquitetura popular portuguesa, por se tratar de um tipo de construção 

estritamente relacionada com o conceito de lugar e que transmite verdadeiras lições 

sobre a arte da construção, que veio a influenciar arquitetos como Fernando Távora 

e Siza Vieira. E no final deste capitulo abordamos algumas problemáticas 

relacionadas com os tipos de lugares que encontramos na cidade contemporânea 

como também em edifícios. 

No segundo capítulo, apresentam-se diferentes metodologias que levam o 

arquiteto a projetar um edifício para um determinado local proposto. Serão 

apresentadas para cada temática analisada, obras arquitetónicas com o prepósito 

de demonstrar como estas se estabelecem; e concretizam os conceitos utilizados 

na sua construção. 

 E por último, no terceiro capítulo, realizamos o ensaio Projetual partindo do 

estudo dos conceitos dos autores anteriormente analisados. A área selecionada 

correspondeu a zona central da cidade de Ermesinde. Tendo sido realizado um 

diagnóstico, onde foram abordados pontos positivos e pontos negativos do lugar.  

Em seguida, foi definida uma estratégia urbana, com várias ações, de modo a 

solucionar as problemáticas encontradas relacionadas com o tema em questão. O 

ensaio Projetual proposto evidenciou os conceitos abordados no capítulo I e no 



21 

capítulo II, de modo a criar um edifício que sublinha e valoriza a conexão com o 

lugar, através do seu carácter, memória e identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 1 

O Lugar como valor arquitetónico 
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Figura 1 - Serigrafia cidade do Porto - Portugal 
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1.1- A importância do Lugar 

 

Antes de entender a importância do lugar, decidimos analisar a etimologia 

da palavra, que transcrevemos, com a intenção de mostrar a diversidade existente,  

“Lugar: s. m. (Do latim localis ‘de lugar’)  

1. Parte determinada de um espaço. (local, país sítio, região) 

2. Parte determinada de um espaço, relativamente à coisa ou ser animado que 

habitualmente a ocupa ou devia convencionalmente ocupar.  

4. Espaço normalmente visitado ou frequentado por muita gente, (…).” 

(Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 2001: 2306) 

 

O lugar, sendo um espaço vivido, pode ser determinado pelo geométrico 

tridimensional, que varia conforme os elementos que o caracterizam e também do 

campo de perceção, sendo definido pelas vivências quotidianas de quem o habita, 

contribuindo desta forma para a constituição dos lugares, fazendo com que não 

haja nenhum igual a outro. (Fig.1) 

Tal como Noberg-Schulz descreve, também afirmamos, que um lugar pode 

ser composto por “pessoas, animais, flores, árvores e florestas, pedra, terra, 

madeira e água, cidades, ruas e casas, portas janelas e mobílias. (…) na noite e no 

dia, e na mudança das estações.” (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 444) 

Lugar é o espaço onde vivemos e interagimos, atribuindo como fator principal 

a superfície terrestre, que é uma área sensivelmente definida do espaço, com as 

diferentes características a nível físico, de relevo, dinâmicas, aspetos económicos, 

culturais e ambientais. Estas particularidades que fazem com que a caracterização 

de cada lugar no mundo seja única, levam a adequação de diferentes tipos de vida, 

em espaços desabitados, lugares urbanos ou rurais, que podem ser alterados, mas 

que deverá sempre existir a preocupação para respeitar a identidade e a 

preservação do meio ambiente. Deste modo ao integrar a arquitetura com o espaço, 

devemos considerar as dimensões e especificações próprias de cada lugar 

procurando observar e valorizar os seus aspetos e princípios próprios com que nos 

deparamos, de forma a que o projeto arquitetónico seja implementando de forma 

apropriada de precisões que a identificam e localizam.  
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1.1.1 - Lugar segundo Christian Norberg-Schulz 

  

Lugar é muito mais do que uma localização abstrata, é fazer parte da 

existência. Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008) descreve que o lugar é constituído de 

coisas concretas que possuem substância material, forma, textura e cor, 

determinando dessa forma uma qualidade ambiental, que é a sua essência, 

revelando o seu carácter peculiar ou a sua “atmosfera”.  

Para nós, tal como para este autor “Um lugar é um fenómeno qualitativo total, 

que não se pode reduzir a nenhuma das suas propriedades, como as relações 

espaciais, sem que se perca de vista a sua natureza concreta.” (Norberg-Schulz in 

Nesbitt, 2008: 445). 

Para podermos considerar um lugar temos que o viver e de várias maneiras, 

porque ações diferentes exigem ambientes diferentes de forma a correrem 

satisfatoriamente, pois variam de acordo as diferentes tradições culturais e 

condições ambientais. 

Norberg-Schulz utilizou a poesia, por esta ser capaz de explicar o que a 

ciência não conseguiu. O poema “Uma noite de inverno” de Georg Trakl, que já 

tinha sido utilizado por Martin Heidegger para explicar a natureza da linguagem. O 

próximo excerto auxilia o entendimento de uma situação da vida, em que o aspeto 

do lugar é fortemente sentido.  

 

“Uma noite de inverno 

Quando a neve cai na janela 

E os sinos noturnos repicam longamente,  

A mesa, posta para muitos, 

E a casa está bem preparada. 

Há quem, na peregrinação, 

Chegue ao portal da senda misteriosa, 

Florescência dourada da árvore da misericórdia, 

Da força fria que emana da terra.  

O peregrino entra, silenciosamente, 

Na soleira, a dor petrifica-se, 

Então, resplandecem, na luz incondicional, 

Pão e vinho sobre a mesa.”  

(Tralk apud Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 446) 
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São inúmeras as propriedades transmitidas no poema. Descreve 

pormenores como neve, janela, casa, mesa, porta, árvore, soleira, pão, vinho e 

define o homem como um peregrino. Mas numa visão mais ampla o poema 

distingue o lado de dentro e o lado de fora, como também, os elementos naturais e 

os fabricados pelo homem, sugerindo como ponto de partida para uma 

fenomenologia do ambiente. 

Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008) destaca alguns fenómenos essenciais às 

propriedades fundamentais do lugar. Este autor indica que toda a situação é um só 

tempo local e geral. Ao narrar o anoitecer de inverno, está a expor um fenómeno 

nórdico, descrevendo ocorrências no interior e no exterior como os sentimentos 

relativos a essa distinção, tratando-se de estímulos gerais.  

 O poema leva-nos a perceber as relações existentes naquele lugar e os 

elementos que o caracterizam, transformando algo genérico em algo visível e 

concreto, de forma a realizar as propriedades básicas daquela existência. 

 Norberg-Schulz faz a distinção entre a terra e o céu, podendo esta parecer 

comum, mas segundo a definição de habitar de Heidegger, revela a importância 

que nós acrescentamos.  

 

“(…) o modo como você é, eu sou, o modo como os homens são na terra, é 

“habitar” (…). Mas “na terra” já traz em si o sentido de “sob o céu”. Heidegger 

também chama de mundo o que fica entre a terra e o céu, e diz que o “mundo 

é a casa onde habitam os mortais”. Em outras palavras, quando o homem é  

capaz de habitar, o mundo se torna um interior.” (Norberg-Schulz in 

Nesbitt, 2008: 448) 

 

Percebemos ainda que a distinção entre fenómenos naturais, são 

entendidos entre a amplitude e a extensão de um lugar, que variam de acordo com 

as circunstâncias locais e têm a sua própria identidade. A identidade também pode 

ser definida como “espírito”, tal como Heidegger aplica, termos concretos e 

qualitativos para fazer a caracterização do lugar. Partindo da definição de 

Heidegger, obtemos uma compreensão da definição de paisagem, definida como a 

“(…) principal designação dos lugares naturais.” (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 

448).  
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Figura 2 - O lugar enquanto assentamento - Em cima: entre o céu e a terra, fora e dentro; em baixo 

a esquerda: o espaço construído; em baixo a direita: o espaço natural. 
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A paisagem segundo o autor, contem outros lugares e também “coisas” 

naturais, como a árvore no poema de Trakl, que transmite o significado de ambiente 

natural.  

 Por outro lado, o lugar também contém elementos criados pelo homem, que 

são “(…) ‘assentamentos’ de diferentes escalas, das casas às fazendas, das 

aldeias às cidades, (…) os caminhos que os conectam, além dos diversos 

elementos que transformam a natureza em ‘paisagem cultural’.” (Norberg-Schulz in 

Nesbitt, 2008: 448). Estes elementos quando integrados no ambiente unificam-se, 

formando uma paisagem habitada, tornando esses lugares com propriedades de 

concentração e vizinhança. Concluímos que a estrutura do lugar é composta pela 

dualidade de fenómenos naturais e fabricados pelo homem, representada por 

categorias, tais como horizontal-vertical (terra e céu) e fora-dentro, surgindo o 

conceito de espaço, correspondendo a uma dimensão existencial. 

Esta dimensão é composta pelo seu carácter e definida pelos fenómenos 

concretos da vida quotidiana, criando a essência do lugar, o Genius Loci.  

 Deste modo, como descreve o arquiteto e filósofo Christian Norberg-Schulz, 

(in Nesbitt, 2008) o lugar deveria ser classificado por “paisagem” e “assentamento” 

e analisado por categorias como “espaço” e “carácter”, sendo que o “espaço” 

caracteriza a organização tridimensional dos elementos que formam o lugar, e o 

“carácter”, que demonstra a atmosfera geral que é a propriedade mais especifica 

de um lugar. (Fig. 2) 

 Tal como Norberg-Schulz indica, as paisagens têm extensões variáveis, mas 

contínuas, onde os “assentamentos são entidades muradas entre fronteiras” que 

mantêm uma relação de figura-fundo e onde os elementos naturais como as 

montanhas, podem agrupar-se ou formar feixes com diversos graus de 

proximidade, mas quando não existe uma identidade a relação com o lugar perde-

se. Logo, centralização, direção e ritmo são propriedades importantes do espaço 

concreto.  

Uma fronteira pode ser definida por elementos que limitam um espaço, como 

por exemplo no caso de um espaço construído, o chão, as paredes e o teto, 

determinadas por aberturas como a imagem da janela e da porta a que Trakl recorre 

no poema. Como descreve o autor (in Nesbitt, 2008), fronteira não é aquilo em que 

uma coisa termina, mas é onde algo começa a fazer-se presente. 
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Figura 3 - Fronteira efémera transforma paisagem e o lugar - Cortina de Vale, Rifle, Colorado - EUA. 

Christo and Jeanne-Claude 
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Outro conceito importante é o caráter, pois todos os lugares possuem um. É 

determinante para as respetivas atmosferas através das características que podem 

ser observáveis, em que esses elementos que compõem o espaço são decisivos 

para a definição do verdadeiro conceito desse lugar.  

Diferentes ações exigem lugares com caraterísticas diferentes. Segundo 

Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008) um habitat tem de ser “protetor”; um escritório 

tem de ser “prático”; um salão de baile, “festivo”; uma igreja, “solene”. E no caso 

dos lugares naturais, as paisagens também possuem um carácter, como por 

exemplo «paisagens “áridas” e “férteis”, “sorridentes” e “ameaçadoras”» (Norberg-

Schulz in Nesbitt, 2008: 451).  

Segundo o autor anterior, o caráter de um lugar é, até certo ponto uma 

função do tempo e é determinado pela constituição material e formal, em que pode 

mudar com os fatores naturais como as estações do ano, com o decorrer do dia e 

situações meteorológicas. 

Assim o caráter de um lugar é determinado pela sua composição material e 

formal. Desse modo um lugar depende das coisas que o compõe, como as 

fronteiras e a relação destas no espaço, das coisas naturais e dos elementos 

criados pelo homem. Esses lugares podem ser definidos desde países, regiões, 

cidades, paisagens e as suas construções, e identificados através do uso de 

substantivos como “ilha”, “floresta”, “praça”, “rua”, “parede” e de preposições como 

“acima”, “abaixo”, “antes, “entre” e “durante”. (Fig. 3) 

  

“Um carácter é uma totalidade complexa e um adjetivo sozinho não pode 

dar conta de mais de um aspeto dessa totalidade. Muitas vezes, porém, o 

carácter é tão nítido que uma só palavra é suficiente para captar sua 

essência. Como se vê, a própria estrutura da linguagem cotidiana confirma 

a análise que fizemos do lugar.” (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 452) 

 

O lugar pode ser, então, caracterizado por uma escala com vários degraus 

de “níveis ambientais”, em que no topo encontramos os lugares naturais mais 

abrangentes e no nível inferior os lugares criados pelo homem que tem a função de 

reunir e focalizar. É através das construções realizadas pelo homem que se 

evidência a função básica do lugar, que é o carácter.  
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 Figura 4 - O espírito dos lugares na arquitetura – Em cima a esquerda: Itália, em cima a direita: 

França, em baixo a esquerda: Bélgica e em baixo a direita: Israel. 
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1.1.1.1 - O Lugar como identidade local 

 

O homem sempre teve interesse no lugar através das sensações que 

mantinha, dos significados, simbolismos e dimensões, pois dependia desse 

ambiente para sobreviver.  

Segundo o Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008) em tempos passados, a 

sobrevivência dependia de uma boa relação com o lugar, tanto no sentido físico 

como no psicológico. Isto conduz-nos ao Genius Loci, que é um conceito romano, 

referente ao “espirito do lugar”, que foi adotado na arquitetura, de modo a definir 

uma abordagem fenomenológica do ambiente e da interação dos lugares e as suas 

identidades. Diferentes lugares têm diferentes identidades, e as pessoas habitam-

nos quando se identificam com as características físicas e ambientais, dinâmicas 

culturais e económicas, fazendo com que se sintam pertencentes desse mesmo 

lugar. (Fig.4) 

 Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008) afirma que quando nos referimos às 

relações entre o homem com o lugar usamos a palavra habitar. É ao habitar que o 

homem se localiza no espaço e está assim exposto ao seu carácter ambiental, 

designando orientação e identificação como funções psicológicas implicadas nesse 

contexto.  

A problemática da orientação tem vindo a receber uma maior atenção por 

parte dos teóricos, como Kevin Lynch, que refere conceitos como “nodo”, “caminho” 

e “distrito”, no modo como indicam as estruturas básicas para as pessoas se 

orientarem. A perceção desses conceitos cria nas pessoas uma relação com os 

elementos formando uma “imagem ambiental”, que “(…) confere ao indivíduo uma 

importante sensação de segurança emocional” (Lynch apud Norberg-Schulz in 

Nesbitt, 2008: 455).  

Segundo Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008), quando uma pessoa não se 

relaciona com o lugar tem dificuldades em o habitar. A qualidade ambiental, pode 

ser entendida por sistemas de orientação que facilitam o desenvolvimento de uma 

boa imagem do lugar, protegendo os cidadãos de se perderem, criando imagens 

mentais, denominadas por Lynch de “imagibilidade”, que conferem a esses espaços 

carácter e significado. 
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Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008) refere que orientação e identificação são 

aspetos de uma relação conjunta com o ambiente, embora independentes. Uma 

pessoa orienta-se bem sem se sentir identificada, da mesma forma que é possível 

sentir-se identificada com aquele lugar sem conhecer a sua estrutura espacial, pois 

“(…) o sentimento profundo de ser do lugar pressupõe que as duas funções 

psicológicas estejam plenamente desenvolvidas.” (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 

456)  

O autor analisa a diferença das sociedades, como no caso dos primitivos, 

onde todos os detalhes são conhecidos e significativos, constituindo espaços 

complexos. Já na sociedade moderna concentram-se na função prática da 

orientação, sobrepondo-se a identificação, tendo como consequência “(…) a 

alienação tomou o lugar do verdadeiro habitar, no sentido psicológico.” (Norberg-

Schulz in Nesbitt, 2008: 456) 

Desse modo, segundo Norberg-Schulz, é necessário entender os conceitos 

de identificação e de caráter. Para o autor, identificação é ter uma boa relação com 

determinado ambiente. O autor transmite que o ambiente que vivemos é portador 

de significado, transmitindo-nos um carácter que é uma ligação entre o mundo 

externo e interno, o nosso corpo e alma. 

No caso atual, o homem tem a sua relação com o ambiente fragmentada, 

tendo necessidade de se identificar com as coisas produzidas pelo homem, como 

ruas e casas. O autor relata que é enquanto crescemos que desenvolvemos 

esquemas percetuais, com as propriedades concretas da envolvente, criando 

sistemas mentais de orientação como também de identificação. Norberg-Schulz 

(1976) faz alusão a que são os esquemas percetuais que determinam o “mundo” e 

a forma que o compreendem conforme as suas vivências e necessidades, 

entendendo que a identidade humana é em grande medida uma função de lugares 

e de coisas, e dessa forma, o ambiente em que vivemos deve consistir em objetos 

concretos de identificação. 

Segundo Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008), a identidade do lugar pressupõe 

a identidade humana, e isso é confirmado através da linguagem corrente, quando 

alguém se apresenta geralmente diz: “sou nova-iorquino”, ou “sou romano”, pois 

entende-se que a identidade das pessoas é em função dos lugares e das coisas, e 

a identificação com o lugar tem mais relevância do que apresentar-se como “sou 

arquiteto” ou “sou otimista”. 
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Segundo o Norberg-Schulz os aspetos fundamentais do bem-estar do 

homem no mundo são a identificação que é a base do sentimento de pertencer e a 

orientação que é o que o torna capaz de ser um homem peregrino, com liberdade 

e vontade de conquistar o mundo, atingindo um sentimento de pertencer que 

entendemos por habitar. 

O autor refere (in Nesbitt, 2008) que habitar é estar em paz num lugar 

protegido, concluindo “(…) que habitar significa reunir, juntar, o mundo como uma 

construção concreta, ou uma “coisa”, e que o ato arquétipo do construir é um (…) 

confinamento. (…) O homem habita quando é capaz de concretizar o mundo em 

construções e coisas”. (Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 458) 

Heidegger (apud Choay, 2002) descreve que habitar, de forma genuína, 

justifica o ser do homem. Para podermos habitar, temos que construir, mas só 

habitamos realmente quando o nosso pensamento for além do espaço, em que o 

habitar e o construído atuam coerentemente, onde o nosso sentimento de pertença 

prevalece vinculado aquele lugar.  

O autor expressa que nem todas as construções são, no entanto, habitações, 

como por exemplo uma ponte, um aeroporto, um estádio, uma central elétrica ou 

uma barragem. Mas essas construções estão no âmbito da nossa forma de habitar, 

essa que excede as construções e que não se designam como espaços para viver. 

“(…) O tratorista, em seu veículo, sente-se ali em casa na estrada; a operária sente-

se em casa na fábrica de fiação; o engenheiro que dirige a central elétrica sente-se 

ali em casa. (…)” (Heidegger apud Choay, 2002: 346) De certa forma, o homem 

habita, mas o verdadeiro significado de habitar não é apenas possuir um 

alojamento, mas incluir todas as características pelas quais o homem se sente 

próximo e identificado. 

Martin Heidegger introduz a palavra do antigo alemão bauen, que significa 

habitar, morar ou residir. O verbo bauen não significa apenas habitar, como a sua 

designação básica. Segundo o mesmo autor, bauen demonstra o que o homem é 

enquanto habita, o seu cotidiano, que exprime o seu bem-estar e permanência 

nesse mesmo lugar. “(…) O modo como tu és e como eu sou, a maneira como nós, 

homens, somos sobre a terra é o bauen, a habitação. Ser homem quer dizer: estar 

sobre a terra como mortal, quer dizer, habitar. (…)” (Choay apud Heidegger, 2002: 

347) 
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Figura 5 - Vinculação do homem com o lugar, Porto - Portugal 
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Segundo Martin Heidegger, a questão do habitar transmite-nos o nosso ser, 

bauen também significa murar e cuidar, e especialmente cultivar. É de referenciar 

que a palavra tem duas dimensões, cultivar enquanto cultura (do latim colere) e 

edificar no sentido de construções (do latim oedificare), ambos os significados estão 

compreendidos no bauen – habitação. Este conceito indica que “(…) habitar, quer 

dizer, estar na terra, é agora, para a experiência cotidiana do homem, alguma coisa 

que, desde o princípio é “habitual”. (…)” (Choay apud Heidegger, 2002: 347) 

Concretizar o Genius Loci é tornar visível todo o ambiente, através de 

construções que reúnem as propriedades do lugar e as aproximam do homem.  

“(…) A arquitetura pertence à poesia, e o seu propósito é ajudar o homem a 

habitar. Mas é uma arte difícil. Fazer construções e cidades concretas não é 

suficiente. A arquitetura começa a existir quando “faz visível todo um ambiente”.” 

(Norberg-Schulz in Nesbitt, 2008: 459)  

 

 

1.1.2 – Lugar e memória segundo Juhani Pallasmaa 

 

Para Pallasmaa (2016), o lugar não se trata apenas de um simples edifício 

ou objeto, mas é algo que nos conduz a lembranças, imagens, desejos, medos, 

passado e presente. Para se realizar o lugar, este tem de ter uma continuidade, 

que se vai construindo ao longo do tempo com os ritmos pessoais e com as rotinas 

do dia-a-dia que se vão criando, transformando o lugar numa dimensão temporal 

com um resultado progressivo da adaptação dos habitantes. 

Pallasmaa afirma que para habitarmos um lugar, temos de entender as suas 

propriedades físicas, a sua identidade e memória, o consciente e inconsciente e os 

valores condicionados pela cultura. (Fig. 5) 

 

“El acto de habitar revela los orígenes ontológicos de la arquitectura, y de 

ahí que afecte a las dimensiones primigenias de la vida en el tiempo en el 

espacio, al tiempo que convierte al espacio insustancial en espacio personal, 

en lugar y en última instancia, en el domicilio proprio.”1 (Pallasmaa, 2016:7) 

 

 
1 Tradução do autor: O ato de habitar revela as origens ontológicas da arquitetura, e é por isso que afeta as 
dimensões primordiais da vida no tempo e no espaço, ao mesmo tempo em que transforma o espaço 
insubstancial em espaço pessoal, em lugar e em última instância no próprio domicílio. 
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Figura 6 - Torre dos Clérigos, Porto – Portugal 
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Segundo Pallasmaa a noção de lugar vai muito para além da essência física 

e dos seus limites, é necessário algum acontecimento, uma qualidade mental e 

experiencial, uma ligação material, funcional e técnica, mas também, as nossas 

necessidades físicas e corporais de forma a podermos habitar as nossas mentes, 

lembranças, sonhos e desejos. 

A nossa identidade é resultado daquilo que vivemos. Deste modo, 

entendemos que para habitar é necessário existir uma ligação com o lugar, em que 

o habitante se adapta ao espaço e esse espaço incorpora-se na sua consciência.  

Só assim o lugar se torna uma parte do ser do habitante, tanto do ponto de 

vista mental como físico.  

Sobre habitar, Pallasmaa (2016) diz-nos que é uma conexão que temos com 

o lugar, uma forma de controlar o espaço, mas também, de perceber o tempo e 

compreendermo-lo, pois, estas dimensões devem articular-se e dotar-se de 

significados. Como por exemplo as cidades e os edifícios antigos são acolhedores 

e estimulantes, porque nos situam e localizam num determinado tempo. (Fig. 6) 

Pallasmaa, descreve o lugar em três tipos de elementos mentais ou 

simbólicos: 

1- Espaços comuns e inconscientes, definido por telhados, paredes, portas; 

2- Espaços relacionados com a vida pessoal e a identidade dos habitantes, 

como lugares de memórias e equipamentos; 

3- Símbolos sociais que oferecem a verdadeira imagem e mensagem 

daquele lugar aos forasteiros, como a identidade e educação.  

Na organização de lugar, “o espaço existencial e vivenciado estrutura-se 

com base em significados, intenções e valores (…)”, onde “possui uma 

característica única interpretada por meio da memória e da experiência de cada 

sujeito.” (Pallasmaa, 2018: 23) 

 Deste modo, a arquitetura é referida como uma forma artística, um elemento 

de reconciliação e mediação que nos insere no espaço e no lugar, onde as 

paisagens e edificações constituem uma importante externalização da memória 

humana, onde entre as popularidades do passado e do futuro articulam as nossas 

experiências. 

 São as diferentes culturas do passado, através dos vários tipos de 

arquitetura  que  foram  produzidos,  que  fornecem  as  narrativas  da  cultura  e da  
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tradição que tem uma tarefa existencial e mental significativa, onde “(…) 

domesticam o espaço para a ocupação humana ao transformarem espaços 

anónimos, uniformes e indefinidos, em lugares distintos e com significância humana 

(…)”, (Pallasmaa, 2018: 14) ao contrário do que acontece com as construções 

atuais, o autor refere que estas despertam curiosidade pela ousadia e pela 

criatividade, mas não exaltam nenhum significado do mundo ou da nossa 

existência.  

Assim, as construções, as lembranças e as metáforas são importantes 

instrumentos da memória, pois materializam e preservam a passagem do tempo e 

tornam-nas visíveis, preservando as memórias, inspirando-nos a recordar e a 

imaginar aquele lugar, possibilitando relacionar o presente com o passado e o 

futuro.  

“Memória e fantasia, recordação e imaginação, são relacionados entre si, e 

as relações sempre têm conteúdo situacional e específico. (…) A memória também 

é o terreno da identidade pessoal: somos o que lembramos.” (Pallasmaa, 2018:16) 

Logo, Pallasmaa (2016) defende que a memória que temos de um lugar é 

mais do que algo pessoal, é uma junção entre a vida pública e a nossa intimidade, 

que se materializa com os habitantes e as suas personalidades para com o mundo.  

 

“A linguagem da arte é a linguagem dos símbolos que podem ser 

identificados com nossa existência. Se lhe falta um contato com as 

memórias sensoriais que vivem em nosso subconsciente e ligam nossos 

vários sentidos, a arte fica inevitavelmente reduzida a mera decoração sem 

significado. A experiência da arte é uma interação entre nossas memórias 

corporificadas e nosso mundo.” (Pallasmaa in Nesbitt, 2008: 484)  

 

Segundo o autor (2018), a memória e a identidade de cada lugar estão 

interligadas, de modo que a memória pessoal de cada indivíduo se remete à sua 

identidade e consequentemente à identidade de cada lugar, compreendendo que 

nas mesmas condições, diferentes indivíduos têm diferentes comportamentos. Tal 

como Pallasmaa (in Nesbitt, 2008) refere, certas lembranças são mantidas em toda 

a nossa vida, identificando na nossa memória como cheiros, sons e imagens que 

nos levam a identificar determinados lugares. 
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Juhani Pallasmaa destaca também os sentimentos transmitidos na 

arquitetura, pois esta não é somente um jogo de formas. Os elementos criados pelo 

homem se não preencherem os requisitos e condições básicas da fenomenologia 

como símbolo da existência humana, não são capazes de transmitir sentimentos e 

emoções que a nossa alma cria desse espaço. Logo, a arquitetura resulta da 

presença humana no mundo baseando-se na linguagem corporal, da qual nem o 

utilizador nem o seu criador são conscientes. 

Segundo Pallasmaa, a sensação de solidão, o silêncio e a luz são elementos 

básicos criados pela arquitetura, também referidos por Louis Kahn e por Raúl 

Hestnes Ferreira (Saraiva, 2011). Independentemente do som produzido e do 

número de pessoas presentes, o que nos leva a vivenciar e diferenciar aquele 

espaço na nossa memória é sentir que estamos perante um lugar único, capaz de 

nos transmitir sensações e emoções, isolando-nos de tudo o resto que nos rodeia. 

Esta é talvez a mais importante experiência que podemos viver através da 

arquitetura. 

 

 

1.1.3 – O valor da arquitetura popular 

 

No passado, para a construção de edifícios de cariz popular eram usados 

materiais naturais e processos artesanais, em parte pela inexistência da tecnologia 

e dos equipamentos necessários a execução dessas construções. Essas 

construções tinham uma grande conexão com o lugar e a sua envolvente, tornando-

se elementos significativos e relevantes da intervenção humana na paisagem. E 

variam ao longo de todo o território consoante os grupos sociais, como também os 

fatores geográficos, económicos, históricos e culturais.  

 Segundo Paulo Simões Rodrigues (in Arquitectura Popular, 2016), a 

arquitetura popular inclui outras categorias, como a arquitetura vernacular, 

tradicional, rústica ou regional, sendo que todas elas exprimem uma arquitetura de 

saber empírico, vinculados as experiências humanas e às características naturais 

de cada lugar. São construções com carácter local e anónimas, construídas com 

os materiais da região, com uma enorme durabilidade, tornando-se mesmo 

atemporais.  
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Figura 7 - Detalhe de parede e vão, Janeiro de Cima, Fundão - Portugal 
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Estas construções, criam uma relação com o território, com modos de 

construção originais que são transmitidos de modo informal, passados de geração 

em geração, definindo uma coerência de estilo através de técnicas de construção 

tradicionais. (Fig. 7) 

Como descreve Oliveira e Galhano, a casa popular: 

 

“(…) pode considerar-se um produto imediato das relações do homem com 

o meio natural que o rodeia; e, como tal, traduz este último na sua 

diferenciação regional, já directamente, pela utilização dos materiais locais 

(…).” (Oliveira; Galhano, 2003:13) 

 

A arquitetura popular surge como resposta às necessidades da população, 

com características genuínas onde revelam uma mestria na arte de saber construir 

através da transformação dos materiais, de forma altamente eficaz e ao mesmo 

tempo económica. 

Segundo os mesmos autores a casa popular, é principalmente rural, 

concebida para servir de habitação como também para apoio agrícola, adequando-

se as necessidades de várias funções, tais como estábulos, espaços de arrumação 

dos produtos e ferramentas agrícolas. 

A diversidade na arquitetura popular pode ser definida por fatores naturais, 

culturais e históricos, pois a sua construção pode variar devido a divulgação de 

influências de outros tipos de edificações, elementos sociais e familiares, como 

financeiro e profissional, tradição e gosto pessoal. Porém, essas diferenças podem 

ser notadas consoante a região em que se encontram, mesmo com climas e 

constituições geográficas similares, a sua cultura é distinta. Desse modo, mesmo 

sendo construídas com os mesmos materiais e para servir as mesmas 

necessidades, estas, apresentam diferenças nas suas construções, como por 

exemplo o número de pisos.  

Os fatores culturais, como já referidos anteriormente, são fundamentais na 

edificação das construções, como na escolha dos materiais, transmitindo uma 

identidade, determinando o estilo da construção de uma determinada região. 

Assim, ligada à arquitetura popular surge a conexão com o lugar, conceito 

amplamente analisado pela teoria da arquitetura. (Fig. 8)  

No final dos anos cinquenta, do século XX, surgiu o interesse em estudar a 
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Figura 8 - Apropriação ao lugar e a sua materialidade, Região da Beira Interior – Portugal 
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arquitetura popular em Portugal. Tendo sido publicado em 1961, pelo Sindicato 

Nacional de Arquitectos (SNA), a primeira edição onde se identificam vários 

modelos e tipologias de todo o país. Este inquérito foi impulsionado pelos arquitetos 

Francisco Keil do Amaral, Fernando Távora e Nuno Teotónio Pereira, entre outros, 

trabalhando distribuídos por seis equipas. A cada grupo foi atribuído o estudo de 

uma zona/região de Portugal, ordenada por zonas: Minho, Douro Litoral e Beira 

Litoral (Zona 1); Trás-os-Montes e Alto Douro (Zona 2); Beiras (Zona 3); 

Estremadura (Zona 4); Alentejo (Zona 5); Algarve (Zona 6). Estes arquitetos 

consideraram existir uma própria identidade em cada uma destas zonas. Só mais 

tarde, é que foi analisado e publicado, o estudo sobre os Açores e a Madeira. 

Esta investigação dá-se num período de extremas mudanças no nosso país, 

onde o Governo vigente, pretendia “encontrar um estilo Português” evitando as 

novas correntes internacionais do Modernismo.  

Com o desenvolvimento da economia a população começou a abandonar o 

interior para o litoral, principalmente para as grandes cidades, Porto e Lisboa, onde 

se fez notar um maior desenvolvimento. Este inquérito acabou evidenciar esta 

transformação, e mostrar a perda da população nas aldeias.  

A riqueza deste inquérito, foi determinante e ainda hoje é uma obra de 

referência, que incluía informações detalhadas das habitações, dos interiores e 

exteriores, como a sua ocupação no território e estruturação urbana, os materiais 

e processos de construção, as influências climáticas, económicas, sociais e os 

fatores de evolução dos edifícios e os seus agrupamentos.  

No entanto, este estudo, acabou por ter um papel contrário ao pretendido 

pelo Estado, tendo sido evidenciado pela produção arquitetónica dos arquitetos da 

época, que serviu para salientar que não existia um Estilo Português único. 

Reunindo as contribuições dos arquitetos Fernando Távora, Octávio Lixa 

Filgueiras, Viana de Lima, Napoleão Amorim, Arnaldo Araújo, Carlos Carvalho Dias 

e Alberto Neves, arquitetos da Escola de Belas Artes do Porto, apresentado uma 

comunicação no X Congresso CIAM, em Dubrovnik, intitulado Aldeia Nova, por 

Octávio Lixa Filgueiras (in Arquitectura, 64, Lisboa, 1959). 

Deste modo, podemos afirmar que não existe um tipo de Arquitetura 

Portuguesa, mas de certa forma, completam-se e influenciam-se frequentemente 

através de expressões locais, que surgem da adaptação de condições particulares 

de cada região.  



46 

Deparamo-nos com uma expressividade construtiva que apresenta 

verdadeiras lições sobre a arte de construir, tendo em conta os métodos e princípios 

que são utilizados atualmente, em que passou de um não-objeto para um objeto 

reconhecido e apreciado. A sua construção indissociável dos materiais naturais 

usados transmite uma relação com o espaço bastante robusta, que nos transmitem 

sensações muito próprias como as que nos refere Peter Zumthor.  

Entendemos desta forma que a arquitetura popular expressa diferentes 

vínculos, tais como a importância da relação do edifício com o lugar e a paisagem, 

onde o construído se harmonizava de forma quase natural com a sua envolvente; 

a sua capacidade expressiva, nos materiais utilizados que nos transmitem 

sensações e emoções; e no modo como a construção era pensada para responder 

as necessidades e as vivências dos seus habitantes. 

 

 

1.2 – Dissolução contemporânea do lugar 

 

Segundo Fernando Távora existe um fenómeno de universalização da 

cultura, numa escala nunca vista, mas “(…) não levará (…) a uma uniformidade 

cultural pois ela encontra por todo o lado valores culturais autóctones, alguns deles 

muito vivos, outros em fase decadente.” (Távora, 1996: 29) Tendo ocorrido uma 

generalização da cultura no mundo contemporâneo, separado por barreiras físicas 

e espirituais. 

 Fernando Távora (1996) afirma que o mundo contemporâneo está a sofrer 

uma drástica evolução, onde os bens materiais se estão a sobrepor ao espírito. 

Uma característica relevante desse espaço é a descontinuidade que tem como 

resultado consequências condenáveis e negativas, que partem do pensamento que 

está na sua origem. 

  

“A cidade contemporânea atinge assim uma forma dominadora, uma escala 

visual cujo domínio o homem não pode controlar, e domina e absorve no 

seu crescimento todo o espaço que a envolve, quer o espaço horizontal 

onde assenta, quer o espaço vertical que as possibilidades da técnica lhe 

permitem ocupar.” (Távora, 1996: 34) 
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É percetível que o problema da descontinuidade e desordem é mais visível 

na cidade, por causa das suas dimensões, pelo desenvolvimento demasiado 

rápido, e através da mobilidade e da facilidade de construção inexistente no 

passado. 

Este crescimento descontrolado é definido pelo autor como uma espécie de 

monstro que o homem criou para o servir, onde arrasa tudo, desde a paisagem 

natural aos espaços produzidos pelo homem. Trata-se de um espaço caracterizado 

pelas suas dimensões que chegam a ser afrontosas na relação com os cidadãos. 

Estes espaços continuam a desenvolver-se sem que seja possível criar um 

sistema de relações entre os lugares organizados, reunindo uma série de espaços 

onde se misturam e confundem funções, existem vazios amorfos, rasgos na malha 

urbana, construções aleatórias como prédios ao lado de casas, as fábricas 

espalhadas pelas zonas habitacionais, poucos espaços verdes e até poucas 

árvores. Desta forma, com o elevado crescimento das cidades “(…) o que hoje era 

espaço vivo pode ser amanhã espaço morto, o que ainda hoje era ordem amanhã 

pode ser desordem. “(Távora, 1996: 35) 

Távora define a cidade como antissocial, porque apesar da mobilidade que 

pode ocorrer pela rede viária esta é mais orientada para aqueles que não a habitam. 

Não existem condições de habitabilidade, nem espaços destinados às pessoas, e 

assim, arruínam o suporte de uma vida social em harmonia. 

Segundo Nuno Portas (2011), devido ao desenvolvimento económico vão 

surgindo alterações no espaço físico, que apenas tratam de elementos que alteram 

a paisagem habitada, tornando essas zonas habitacionais, de lazer e educação 

cada vez menos definidas, ficando a cidade geralmente mal fundamentada no seu 

planeamento urbanístico.  

O espaço público, tem sido inundado de alterações contraditórias que tem 

invadido o campo de arquitetura, onde surgem construções que não contribuem 

para o lugar e o seu significado. Isto leva a uma construção em massa, ocupando 

o território aleatoriamente, com malhas urbanas, sem um estudo urbanístico 

concreto e do possível crescimento funcional (residencial, serviços e 

infraestruturas) do território. Esta apropriação não faz com que os cidadãos se 

queiram separar das práticas sociais, mas exige uma nova forma de habitar. 

Assim como também refere François Ascher (2012) é necessário acabar com 

a ideia que uma cidade deve ser densa e contínua. A velocidade e o uso das  
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Figura 9 - As novas dinâmicas da cidade, Nova Iorque - EUA 
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telecomunicações tornam impossível novas formas urbanas, embora a cidade não 

seja a soma de interesses particulares. Ao pensar a cidade deve-se ter em 

consideração a diversidade de situações de espaços e modos de vida.  

Segundo Ascher, nestes últimos séculos, a sociedade tem sofrido diferentes 

transformações devido a dinâmicas como a individualização, a racionalização e a 

modernização. (Fig. 9) A individualização está associada à socialização, onde os 

indivíduos têm uma maior autonomia, mas ao mesmo tempo são dependentes de 

redes sociais, onde o indivíduo tem facilidade em conhecer mais pessoas, mas com 

relações mais fracas. A racionalização deve-se à perda das tradições, costumes, 

rotinas e à mobilização, onde a sociedade procura um maior conhecimento através 

das ciências e da investigação. A modernização está relacionada com a 

mercantilização, que aumenta as relações comerciais em virtude de novos 

produtos, “(…) mas o seu desenvolvimento torna necessário o reforço da regulação 

pública, por um lado para promover, garantir ou proteger o mercado, por outro lado 

para compensar ou para corrigir alguns dos seus efeitos.” (Ascher, 2012: 104) 

Montaner descreve que os lugares atualmente são definidos como “(…) 

intensos focos de acontecimentos, concentrações de dinamismo, torrentes de 

fluxos de circulação, cenários de fatos efémeros, cruzamentos de caminhos, 

momentos energéticos.” (Montaner,2001: 44) 

O espaço público define as características da cidade, porque indica a 

qualidade de vida e da cidadania dos seus habitantes. Mas quando esta perde 

qualidade de autorrepresentação, a cidade fragmentada torna-se desprezada, com 

exclusão social, fraca económica e culturalmente. 

 

 

1.2.1 – Espaço mediático 

 

Segundo Montaner (2001) os espaços mediáticos são espaços físicos, 

dinâmicos, facilmente adaptáveis e mecanizados, onde a arquitetura e o espaço 

não têm valor, sendo que o mais relevante é a possível adaptação a várias 

situações.  
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Figura 10 - Arquitetura iconográfica, maquete do edifício Nacional College Hall of Fame, New 

Brunswick - Canadá 

Figura 11 – Cidade de Nova Iorque - EUA 
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Montaner (2001) indica como exemplos: os museus da ciência, da técnica e 

os infantis, porque para estes a forma do espaço e a luz natural não são elementos 

determinantes. São contentores com focos de luz artificiais precisos, apenas para 

destacar certos pontos de informação, experimentação e interação, onde os 

espaços físicos se tornam indefinidos e limitados em torno das áreas iluminadas, 

dos monitores, dos mecanismos, das instalações e das virtualidades. Ao contrário 

dos museus contemporâneos, onde os interiores são constituídos por espaços 

fluidos, definidos pela luz natural e por objetos reais. 

Como exemplo podemos referir o projeto realizado para o concurso do 

National College Hall of Fame em New Brunswick no ano de 1967, (Fig.10) de Robert 

Venturi, em que projeta uma parede bastante mais alta que o restante edifício, onde 

são projetadas imagens e mensagens transmitidas, tal como no seu interior.  

O objetivo destes espaços é apenas transmitir a informação através dos 

meios tecnológicos, de modo a que o visitante tenha experiências de informação e 

cultura através do entretenimento, em oposição ao benefício concreto do conteúdo. 

 

 

1.2.2 – Não-lugares 

 

Os Não-Lugares acabam por surgir devido às grandes mudanças que 

ocorrem no mundo, devido aos novos meios tecnológicos, à aceleração dos meios 

de transporte, as alterações físicas e à velocidade a que acontecem, deixando para 

trás os vestígios da sociedade e as suas histórias, a comunicação e a informação, 

a perda de referências espaciais e temporais ao que Marc Augé propôs chamar de 

“sobremodernidade”.  

Os lugares antropológicos que são aqueles onde se cria uma relação tanto 

de proximidade como de coletividade, que proporcionam um lugar social, ao 

contrário dos Não-Lugares, que apesar de poderem ter mais pessoas, estas apenas 

praticam as suas ações. (Fig. 11) 

Augé define os Não-Lugares como espaços efémeros e de transição rápida 

por parte das pessoas e bens, como por exemplo os meios de transportes, os 

grandes centros comerciais, os aeroportos, espaços culturais e estádios de futebol. 

As  cidades  desaparecem  e  a metrópole propagada que  surge  é  constituída  de 
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Figura 12 - Estação Ferroviária de São Bento, Porto - Portugal 

Figura 13 - Times Square, Nova Iorque - EUA 
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lugares sem vivências, em que se efetuam mobilidades entre estes através de 

outros não-lugares, proporcionados pelo objetivo de alcançarem todos os lugares 

no menor tempo possível, e que tudo o que seja para lá das suas atividades seja 

considerado como espaço inútil, tornando-se indiferente e anónimo. (Fig. 12) 

Tal como refere Augé (1998) as três principais características das 

transformações ocorridas na sociedade que é explicada como “sobremodernidade” 

são definidas pelo excesso de tempo, de espaço e de individualismo.  

O excesso de tempo é caracterizado pela velocidade da sociedade 

sobrecarregada de acontecimentos, o que aumenta a procura de um sentido para 

o presente. Essa procura em compreender o presente é resultado da dificuldade 

em atribuir um sentido ao passado próximo, o que pode tornar-se uma crise do 

sentido.  

O excesso de espaço é caracterizado pelas mudanças de escala, que ocorre 

devido à velocidade dos transportes, pelo fácil acesso de informações que chegam 

pelos meios de comunicação do outro lado do planeta. Estas ocorrências fazem 

surgir alterações físicas devido às transferências de população, originando 

concentrações urbanas, multiplicando os Não-Lugares.  

O excesso de individualismo é caracterizado pela reflexão antropológica de 

cada indivíduo e pelo carácter e identidade que este sente, por cada espaço. Esta 

individualização e falta de referências acontece devido aos dois excessos referidos 

anteriormente, tempo e espaço.  

Encontramo-nos assim numa sociedade onde os não-lugares são 

consequência da velocidade, do tempo e do consumo individual, caracterizados 

pela “(…) superabundância de acontecimentos, a superabundância espacial e a 

individualização de referências”. (Augé, 1998: 48) (Fig. 13) 

Augé relaciona o lugar e o não-lugar, argumentando que estes não existem 

sob uma forma pura. O autor descreve que estes são considerados através das 

relações e das vivências do quotidiano, retirando sensações e perceções, criando 

uma relação que varia de pessoa para pessoa. 

 

“(…) O lugar e não-lugar são, sobretudo, popularidades esquivas: o 

primeiro nunca se apaga completamente e o segundo nunca se 

realiza   totalmente   –   palimpsestos   onde,   incessantemente,   se 
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Figura 14 - Cidade de Las Vegas - EUA 
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reinscreve o jogo ambíguo da identidade e da relação.” (Augé, 1998: 

84-85) 

 

Segundo este autor, não-lugar contrapõem a ideia de lugar, mais 

precisamente o lugar antropológico, que é definido como lugar identitário, relacional 

e histórico.  

O lugar identitário é aquele onde o indivíduo nasce e cresce, estabelecendo 

uma identidade e uma relação com respetivos lugares, criando vínculos de 

referência em que se relaciona e cria conexões com outras pessoas. Assim sendo, 

o não-lugar é o espaço não-identitário, o não-relacional e o não-histórico. (Fig. 14) 

O desenvolvimento das cidades está ligado aos comportamentos sociais de 

uma determinada época, refletindo-se diretamente nos espaços públicos. Desta 

forma, para entender e adaptar os lugares à sociedade contemporânea temos 

primeiro de compreender os seus comportamentos individuais e coletivos. 

Não-Identitário expressa uma sociedade que está numa rápida 

transformação e sempre em constante movimento, o que faz com que o lugar perca 

a sua herança social, afastando-se dia-após-dia dos seus interesses. Esta 

indeterminação é um dos dilemas que não se encontram nas antigas sociedades, 

nas quais a identidade era socialmente atribuída e imposta. No entanto, atualmente 

devido à mobilidade, quase nenhum cidadão cria uma identidade com o lugar, 

sendo apenas uma situação temporária, e desta forma, essa falta de identidade cria 

um sentimento de indiferença, que proporciona uma escassez de relacionamento 

com os espaços públicos. 

Não-Histórico é caracterizado por não ter uma história de forma contínua ou 

por um longo período. A história de um lugar é a sua memória em que se identificam 

as propriedades concretas do respetivo lugar, de forma a que todo o ser humano 

possa criar uma identidade com esse ambiente.  

Não-relacional é o espaço existente usufruído pelos cidadãos, mas não 

existe qualquer tipo de relação entre os utilizadores como os espaços existentes. 

São as práticas socias que fazem a diferenciação dos lugares e dos não-lugares, 

como o lugar que habitamos, os cruzamentos com outras pessoas e as relações 

socias, os percursos e o destino, em que vivemos todos juntos, mas de forma 

isolada.  

Segundo  Lippolis, os não-lugares  são  a negação das relações  sociais  das 
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Figura 15 - Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto - Portugal 
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cidades históricas, delineando uma cidade difusa, sem espaço para a memória e 

socialidade. Assim sendo, os não-lugares surgem da “sobremodernidade”, “(…) 

criando lugares despersonalizados, ele impede que as pessoas se detenham a 

pensar, se percam em atividades anti utilitárias e iniciem relações sociais.” (Lipollis, 

2016: 71) 

Este problema ocorre devido à transformação da relação entre espaço e 

tempo. A sociedade atual habituou-se, que o tempo deve ser cada vez mais 

comprimido e otimizado, de maneira a possibilitar o alcance de todos os lugares o 

mais rápido possível, e os espaços resultantes entre eles tornam-se cada vez mais 

anónimos, como também refere Marc Augé (1998). (Fig. 15) 

As cidades atualmente são constituídas por edifícios de escritórios, centros 

comerciais e lugares propícios a transferências, como autoestradas e aeroportos. 

A aceleração do tempo e do espaço é produzido através da comunicação e pela 

falta de identidade da cidade e das pessoas que a habitam. Lipollis (2016) descreve 

que face a este processo de indiferenciação, procura-se reafirmar um sentimento 

de identidade e carácter de forma ilusória nos monumentos históricos e em 

testemunhos culturais do passado. 

Desta forma ocorre a musealização dos centros históricos, sem produzir uma 

revitalização da vida social da cidade, pois apenas são habitados em pequenos 

núcleos isolados, onde prevalece um misto de especulação turística e comercial, 

isto leva a perda das dinâmicas das cidades, transformando-se em não-lugares. 

“(…) a cidade é um aglomerado de não-lugares do efémero, que ainda não dão 

espaço à memória, à experiência e a socialidade. O objetivo de quem lá vai consiste 

em fazer parte do cenário numa suspensão pseudolúdica do tempo.” (Lipollis, 2016: 

75) 

 

 

1.2.3 – Espaço virtual 

 

Espaço virtual ou ciberespaço define espaços geridos pela internet, pelos 

quais os cibernautas se podem conectar a qualquer lugar do mundo através de 

aparelhos eletrónicos. São cada vez mais frequentes estes lugares impalpáveis 

para o desenvolvimento de atividades através de redes virtuais, sem que haja a 
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necessidade de recorrer a espaços tradicionais, em que cada atividade necessitava 

de um espaço físico. 

 

“Em dez anos deixamos de falar das qualidades do lugar e da magia das 

heterotopias, e passamos a aceitar o anonimato dos não-lugares, a frieza 

da realidade virtual, a promessa de um ciberespaço que é presente 

absoluto.” (Montaner,2001:47) 

 

 Segundo Montaner (2001), o espaço virtual é considerado a maior criação 

humana, cada vez mais tentador pela possibilidade de transformações possíveis, 

mas também se destaca sobre inúmeros aspetos ocultos e negativos. É um mundo 

novo, onde se rejeita contactos corporais, baseando-se em desconfiança, no 

individualismo utilitarista e no consumo, através da comunicação eletrónica 

pensada para o habitar isoladamente, impondo-se sobre as culturas do espaço 

urbano tradicional e da comunicação física.  

Vivemos num mundo individualista, consumista e fragmentário, gerido pela 

anti espacialidade, pela telepresença, sistemas eletrónicos e de telecomunicações, 

em que se está a colocar em causa a socialidade, contactos humanos e costumes, 

perdendo identidade e carácter das cidades, e dessa forma, devem ser 

desenvolvidas novas perspetivas para esta problemática. 

 

 

1.2.4 – Arquitetura da era da global 

 

A globalização, trouxe-nos alterações económicas, sociais, políticas e 

culturais, levando-nos a um processo de mudanças contraditórias. Trata-se de um 

fenómeno complexo que atravessa as mais variadas áreas sociais, os sistemas 

produtivos e financeiros, a revolução nas tecnologias e práticas de informação e de 

comunicação, desigualdades sociais, grandes movimentações de pessoas e novas 

práticas culturais e identitárias.  

Com a intensificação de fluxos de bens, capital, trabalho, pessoas, ideias e 

informação tem originado convergências entre as diferentes culturas, em que o 

pensamento é dominado pelas imagens da comunicação social, onde a vertente 

económica foi realçada em detrimento da cultura. 
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Com a globalização surgiram repercussões significativas, atualmente 

vivemos perante uma cultura mediática, onde as distâncias são reduzidas através 

de vários métodos em todo o planeta.  

Habitámos um mundo onde tudo está interligado, compactado 

espacialmente e temporalmente, em que a velocidade se tornou um dos princípios 

organizadores das nossas sociedades, propagando assim os sectores e os grupos 

sociais facilmente, criando uma homogeneidade cultural.  

Esta contração do espaço e tempo, a atração pela velocidade caracteriza a 

globalização, onde o interesse de viajar é maior que a localização do destino e a 

sua cultura, desvalorizando dessa forma o lugar. 

Também na arquitetura é percetível uma maior procura para a realização de 

obras icónicas, executadas por arquitetos de todo o mundo, não obstante, 

separados por contextos culturais e políticos completamente distintos. 

Os países rivalizavam para ter uma obra monumental idealizada por grandes 

arquitetos, ao qual Kenneth Frampton descreve como efeito Bilbao, quando várias 

cidades construíram edifícios projetados pelo arquiteto Frank Gehry, devido ao 

mediatismo da sua obra do Museu Guggenheim em Bilbao, no ano de 1995. Como 

consequência, a arquitetura atual é tanto local como global. (Fig. 16) 

Kenneth Frampton (2009) sublinha o exemplo de Pequim, capital da China, 

onde vários arquitetos competem entre si para a realização do edifício mais 

espetacular, como o Grande Teatro Nacional da China, com destaque para a sua 

cúpula de titânio, realizado pelo arquiteto Andreu Paul, ou o Estádio Nacional de 

Pequim, com a sua sobredimensionada estrutura, dos arquitetos Herzog e De 

Meuron, ou ainda, a Sede de Televisão da China (CCTC), com setenta pisos, de 

forma trapezoidal, coroado por uma saliência de setenta metros a uma altura de 

duzentos e trinta metros. (Fig. 17) 

Esta disputa também acontece com os arranha-céus, que todas as grandes 

cidades pretendem construir, como o maior edifício do mundo. Este recorde 

comporta atualmente cento e sessenta andares, está localizado no Dubai tendo 

sido projetado pela empresa de arquitetura SOM (Skidmore, Owings and Merrill). 

Esta situação deve-se à comunicação mediática, pois fez elevar o nível da 

arquitetura, onde é visível o aumento de obras excecionais e de maior qualidade, 

com grandes  níveis  de  sofisticação  técnica em constante  aperfeiçoamento,  além  
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Figura 16 - Museu Guggenheim Bilbao – Espanha 

Figura 17 - Sede de Televisão da China 
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dos caprichos da moda, as melhorias arquitetónicas são difundidas em trabalhos 

locais de pequena escala como também internacionais. 

 

 

1.2.5 – A tecnologia  

 

A arquitetura da alta tecnologia ou arquitetura High-tech, como designa 

Montaner (2001), é definida através do uso de novos materiais e também de novas 

disponibilidades tecnológicas que tem possibilitado a construção de grandes 

edifícios. Nos últimos anos, os materiais têm vindo a sofrer grandes 

transformações, são compostos por formas moleculares, mais leves, flexíveis, de 

menor tamanho e de fácil manejamento. Para Montaner (2001), isto transpôs uma 

arquitetura mais experimental, em que as obras desenvolvidas tornaram-se 

elementos agressivos, duros e anti-humanos, pensados apenas em torno da sua 

função, da fácil realização e da forma construtiva, perdendo-se desse modo os 

aspetos poéticos da construção. 

Os exemplos dados por Montaner, são ambos projetados em Chicago, o 

edifício State of Illinois Center (1980-1985), do arquiteto Helmut Jahn, que é um 

grande volume de vidro com dezassete andares, onde se desenvolve no seu interior 

um pátio em que são visíveis todos os andares de escritórios dispostos em seu 

redor, ou ainda, o Erewhon Center (1980), projetado por William Le Messurier com 

207 andares, construído com um sistema sofisticado de pórticos e travamentos 

diagonais metálicos ligados as grandes colunas exteriores em betão. Mas também 

arquitetos japoneses como Shin Takamatsu, utilizam uma arquitetura agressiva 

com referências maquinistas e cinematográficas. E o caso do arquiteto Arata 

Isozaki, que se baseia sempre na combinação de volumes e contrastes com 

suporte no uso tecnológico. 

A arquitetura tecnológica tem um papel cenográfico e visual da arquitetura 

denominada pós-moderna, em que define uma imagem comercial, como um ícone 

daquele lugar, ou como símbolo de expressividade e de poder. Este tipo de 

arquitetura, através dos mecanismos utilizados e do impulso da civilização 

mecânica veio distanciar o homem “(…) de uma possível situação de plenitude 

pessoal e de felicidade coletiva.” (Montaner, 2001: 258) 
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Figura 18 - Casa Hemeroscópio, Las Rozas – Espanha 

Figura 19 - Centro Georges Pompidou, Paris – França 
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Segundo Frampton (1998), o que preocupa Heidegger, não são os 

benefícios que a tecnologia oferece, mas o facto de ter poder para transformar tudo 

sem pensar nos aspetos da degradação ambiental. Como consequência da 

tecnologia industrial, um simples rio poder ser transformado numa reserva 

potencial, numa fonte de energia hidroelétrica ou num produto de turismo.  

Heidegger considerou a tecnologia perturbadora, porque desapropriava o 

respeito pela natureza intrínseca das coisas, fundamentando que nada poderia 

resistir a um impacto inumano da tecnologia se esta se dispersasse por todo o 

planeta. Heidegger defendia uma junção produtiva entre o construído e o natural, 

pois estes elementos tornam-se influenciados um pelo outro.  

Assim, o problema da utilização da tecnologia não está no seu uso, mas na 

sua apropriação sobre a arquitetura, sobrepondo-se a valores essenciais como o 

respeito pelo lugar, a sua paisagem, o carácter e a tectónica. (Fig. 18 e 19) 

A arquitetura atual deve desenvolver-se utilizando a disponibilidade 

tecnológica, mas sem esquecer a memória e as referências locais, concebendo a 

cada obra a sua finalidade sem a transformar numa construção mecânica, ou o 

oposto, numa ideologia histórica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                               CAPÍTULO 2 

A construção do lugar
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2.1 – A arquitetura com fator regenerador 

 

 Desde sempre que o lugar foi fundamental para o envolvimento do homem 

e das suas ações, descrevendo um papel de extrema importância nas mais 

variadas vivências. Os lugares que o homem distingue nos dias de hoje podem ser 

reconhecidos mediante a sua história e a arquitetura, que nos transmite as suas 

particularidades, o seu contexto social e cultural.  

 O lugar foi a referência para a afirmação do homem: “(…) antes de colocar 

una piedra sobre otra, el hombre puso una piedra en el suelo para reconocer un 

sitio en medio de un universo desconocido (…).”2 (Frampton,1998: 28) 

É ao construir que o homem está a intervir no lugar, como o castelo no alto 

de uma montanha, inspira-nos o poder e controlo de um território, ou a tenda de um 

nómade, expressa domínio por um espaço de ninguém, é desta forma que Rafael 

Moneo (apud Mansilla, Tuñon, 1995: 5) nos transmite o que entende pelo conceito 

de posse. Conceito amplamente definido ao longo da história através da 

arquitetura. Esse domínio que a arquitetura reflete e determina a presença dos 

seres humanos e a história do lugar, transmitindo-nos a sua importância, valor e 

significados. 

Como Sóla-Morales (2003) refere a noção de lugar está definitivamente 

ligada a noção de tempo. Como é percetível, as diferentes culturas ao longo da 

história mantém os seus monumentos de modo a deter a sua história e identidade, 

de forma a combater o passar do tempo. 

  A arquitetura pertence ao lugar, e pode ser realizada numa paisagem não 

construída ou já manipulada como a das cidades, mas deve ser oportuna para o 

local para a qual é pensado, reconhecendo todas as suas características, sejam 

positivas, sejam negativas, pois desempenha sempre uma ligação com o existente. 

O conhecimento do lugar torna-se extremamente importante na arquitetura, 

como refere Moneo (apud Mansilla, Tuñon, 1995) o arquiteto deve considerar o 

lugar como o primeiro material a se ter em conta, sendo este uma realidade 

expectante sempre sujeita a algum tipo de modificação, mas que devem ser 

analisadas todas as suas particularidades. 

 

 
2 Tradução do autor: (…) antes de colocar uma pedra sobre outra, o homem colocou uma pedra no chão para 
reconhecer um lugar no meio de um universo desconhecido (…). 
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“(…) aprender a escuchar el murmullo, el rumor del lugar es una de las 

experiencias más necesarias para quien pretende alcanzar una educación 

como arquitecto.”3 (Moneo apud Mansilla, Tuñon, 1995: 5) 

 

 Interpretar o lugar, o território, a paisagem, as construções, os sinais e 

significados, devem fazer parte do processo criativo de um projeto de arquitetura. 

As análises destas circunstâncias resultam das relações do espaço e da sua 

memória.  

O diálogo entre o lugar com a arquitetura estabelece novas qualidades para 

a habitabilidade, adquirindo identidade, tornando-se únicos e irrepetíveis, 

resultando como um suporte para uma arquitetura intimamente ligada às 

caraterísticas do lugar. Dessa forma podemos afirmar que só existe lugar onde 

existe arquitetura. 

 

“Cada lugar é certamente singular precisamente na medida em que possui 

ilimitadas afinidades ou analogias com outros lugares; até o conceito de 

identidade (…).  

Cada Lugar é recordado na medida em que se torna um lugar de afeição ou 

que com ele estamos identificados.” (Rossi, 2013: 70) 

 

A arquitetura está relacionada com as particularidades de cada espaço e 

tempo, como especifica Norberg-Schulz (in Nesbitt, 2008), fazer arquitetura é 

desvendar o Genius Loci, é dar vida aos povos e aos lugares, é a agregação do 

natural e a atividade construtiva humana, considerando as suas características e 

qualidades. A arquitetura é capaz de revolucionar as potencialidades ocultas de um 

espaço, transformando esses lugares com significado e sentido, criando espaços 

existenciais. Segundo Prieto (2011), para atingir esses fins, a atividade humana não  

deve dizimar o espaço natural nem a sua história, mas sim repeti-la, aceitando-a 

como evocativo.  

A fenomenologia tem influência nos elementos construídos e devem ser 

reconhecidos na arquitetura, através das transformações que surgem dos espaços, 

 
3 Tradução do autor: (...) aprender a ouvir o murmúrio, o rumor do lugar, é uma das experiências mais 
necessárias para quem se quer formar como arquiteto. 
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sendo que estes constituem valores antropomórficos, os quais constituem a 

experiência humana. 

 

“Si el hombre es el cuidador de las palabras y sólo de ellas emerge el sentido 

de las cosas, la arquitectura tiene un cometido preciso: hacer de las 

condiciones ya dadas de cada lugar palabras que signifiquen las cualidades 

de la existencia, y que desvelen la riqueza y los contenidos que en ellas se 

contienen potencialmente.”4 (Solà-Morales, 2003: 106) 

 

 Segundo Solà-Morales (2003) a arquitetura tem a responsabilidade de criar 

espaços para habitar, a qual deve interpretar as particulares condições de cada 

espaço, de modo a existir uma continuidade, tradição e contexto do lugar. São estas 

influências que o autor descreve como essenciais para a compreensão do lugar, o 

seu reconhecimento, delimitação e formação de limites, que através do Genius Loci 

a arquitetura expõe, e dessa forma, podermos reinterpretar o lugar, permitindo 

elementos de continuidade com ligação ao passado, mantendo novos vínculos 

através do contexto da tradição daquele local.  

Consequentemente, a arquitetura estabelece vínculos com a geografia e a 

história, determinando uma ideia de espaço e tempo, na qual cria relações com o 

existente, que descobre, enaltece raízes e significados, dos quais corresponde a 

uma conceção do processo da arquitetura contínua. 

 Desta forma, o arquiteto tem a vocação de salvaguardar os valores dos 

lugares, mesmo quando se trata apenas de uma construção efémera, deve criar 

extensões do existente, de forma a que a obra de arquitetura assuma uma atitude 

que coloque o Genius Loci presente. 

 Como refere Aldo Rossi, “(…) os lugares são mais fortes que as pessoas, 

que a cena fixa é mais forte do que o acontecimento. Esta é a base teórica não da 

minha arquitectura mas da arquitectura.” (Rossi, 2013: 84) 

A arquitetura desenvolve-se conforme os vários tipos de lugares e da sua 

memória, através de “(…) aspetos singulares, emergentes, aquelas relações que 

podemos ver nas recíprocas fronteiras.” (Rossi, 2001: 156)  

 
4 Tradução do autor: Se o homem é o guardião das palavras e apenas o sentido das coisas emerge delas, a 
arquitetura tem uma tarefa precisa: tornar as condições já dadas em cada lugar palavras que significam as 
qualidades da existência e que revelam riqueza e o conteúdo que potencialmente os contém. 



69 

Consequentemente, devemos pensar a arquitetura de acordo com o lugar, 

que nos impõe a determos sobre o estudo das relações entre o lugar e o homem, 

de forma a interpretar as suas vivências. 

 

“(…) individualidades dos monumentos, da cidade, das construções (…)”, 

mas também “(…) à relação local da arquitectura (…) às relações e a própria 

precisão do locus como facto singular determinado pelo espaço e pelo 

tempo, (…) vicissitudes antigas e novas, pela sua memória.” (Rossi, 2001: 

156-157) 

 

A arquitetura deve colocar como principal característica o lugar, as suas 

permanências e a sua história, das quais nos servimos para desvendar a 

complexidade dos factos urbanos, em que a memória da cidade é a mesma que a 

dos cidadãos, assumindo uma memória coletiva. A memória, através da arquitetura, 

ajuda a conter e a apresentar a história da cidade de modo a mantê-la, funcionando 

como intermediário e ajudando-nos a perceber o significado da estrutura urbana e 

da sua individualidade. Como descreve Rossi, a união entre o passado e o futuro 

está na própria ideia da cidade, na sua memória e na vida das pessoas, nas quais 

estas se têm de conformar com os seus factos únicos, os seus monumentos e na 

sua ideologia.  

Cada projeto de arquitetura deve ser pensado de acordo com o lugar 

(sabendo que não existe nenhum igual ao outro) e adequado a sua função. Um dos 

maiores desafios que os arquitetos têm é a integração da obra de arquitetura com 

o lugar e em particular com a paisagem, devendo estes ser a inspiração para a 

elaboração do projeto. 

Também Zumthor (2009) afirma que é impossível imaginar o lugar sem as 

obras arquitetónicas que funcionam como parte integrante do espaço envolvente. 

No caso de uma nova intervenção, é crucial um entendimento histórico, para isso, 

precisamos de entender o existente para que a obra arquitetónica consiga conciliar-

se com as características locais. 

 

“(…) Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. O 

distúrbio foi necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é 

o mesmo. Penso que os edifícios que, a pouco e pouco, são aceites pelo 
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seu espaço envolvente devem possuir a capacidade de atrair, de diversas 

formas, a emoção e o raciocínio. O nosso sentimento e compreensão estão, 

no entanto, enraizados no passado. É por isso que o significado que criamos 

com o edifício deve respeitar a memória.” (Zumthor, 2009: 17-18) 

 

Segundo Zumthor (2009), o arquiteto deve conseguir projetar as suas obras 

respeitando o tempo e de modo a se relacionarem com o lugar, unindo-se de forma 

natural no espaço, tornando-se uma figura histórica, e quase impossível de 

imaginar o espaço sem essas mesmas obras. Estes edifícios obtêm com o tempo 

significados, que nos atraem de diversos modos, quer da emoção quer da razão.  

 Projetar é essencialmente a emoção e inspiração, de forma a contribuir para 

suscitar sensações, preferências, ânsias e ambições que ganham forma consoante 

o nosso raciocínio crítico. Desta forma, devemos estabelecer novos vínculos 

através das novas construções modernizando a tradição local, propondo algo novo  

mas dentro dos princípios do lugar, de modo a respeitar o seu significado e 

memória. 

 Assim, nos seguintes pontos deste capítulo iremos efetuar uma abordagem 

a várias metodologias que servirão como ponto de partida para a projetar 

arquitetura pensada para determinado lugar, onde analisaremos algumas obras 

que permitirão demonstrar essa atitude estudada anteriormente. 

 

 

2.1.1 – Paisagem e assentamento 

 

 Este conceito refere-se a uma posição que concede a obra arquitetónica com 

o contexto urbano e cultural, defendendo a realidade do lugar, adaptando-se as 

suas características, tradições e preexistências ambientais. Ou seja, é por em 

prática o conceito do Genius Loci desenvolvido por Norberg-schulz, onde se coloca 

a cultura do lugar como elemento fundamental do processo do projeto, “(…) e 

pretende que a arquitetura volte a se situar entre os bens culturais do homem e 

seja entendida como criação e lugares significativos, no sentido concreto e 

fenomenológico da palavra.” (Montaner, 2001: 191)  

 Segundo Frampton, esta forma de projetar a arquitetura com a superfície da 

terra, inclui a paisagem tradicionalmente entendida incorporada com a obra 
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arquitetónica, de modo a que a sua integração naquele terreno seja inseparável da 

topografia envolvente. 

 O projeto deve procurar perturbar o mínimo possível a paisagem, tendo o 

dever de a acolher em vez de a explorar, preservando a beleza do espaço natural 

ou urbano, tornando a relação com o projeto essencial, isto é, um projeto que esta 

em plena sintonia com o lugar, respeitando o ambiente local. 

  

“En los últimos años hemos presenciado un cambio importante: cualquier 

ubicación ha comenzado a considerarse un paisaje, ya sea natural o 

artificial, y ha dejado de ser un telón de fondo neutro, más o menos 

decididamente escultórico, para los objetos arquitectónicos. Con este 

cambio de punto de vista, el paisaje se convierte en sujeto de posibles 

transformaciones; al no ser ya algo inerte, puede proyectarse, hacerse 

artificial. El paisaje se ha convertido en algo de interés primordial, en el punto 

focal de los arquitectos.”5 (Frampton, 2009: 352-353) 

 

Logo, através do reconhecimento do contexto e da continuidade no ato de 

construir, o lugar e a sua envolvente assumem uma grande importância, que 

influenciados por fatores geográficos, culturais e históricos contribuem para um 

melhor assentamento. Assim, o projeto arquitetónico deverá ser determinado em 

fator dessas especificidades, tendo o lugar como ponto de partida, unificando a 

construção de forma inigualável.  

A adaptação da arquitetura ao lugar é fundamental para a realização da obra 

arquitetónica, no modo que se relaciona com as características locais, sem que 

tenha a necessidade de uma modelação do terreno, mas exista uma adaptação do 

edifício ao mesmo, onde através da reinterpretação do Genius Loci e da 

continuidade topográfica faça com que esta se torne um elemento poético. Quando 

se decide fazer arquitetura esta deve ser entendida como uma obra de arte, 

tratando-se praticamente de uma escultura, que tem de ser pensada pelo seu lugar, 

procurando a rara oportunidade onde tudo se conjuga e não apenas produzir um 

mero edifício. 

 
5 Tradução do autor: Nos últimos anos, assistimos a uma mudança importante: qualquer local começou a ser 
considerado uma paisagem, quer seja natural ou artificial, e deixou de ser um plano de fundo neutro, mais ou 
menos decididamente escultórico, para os objetos arquitetónicos. Com esta mudança de ponto de vista, a 
paisagem converte-se em objeto de possíveis transformações; a não ser já algo inerte; pode ser projetado, 
tornar-se artificial. A paisagem tornou-se em algo de interesse primordial, no ponto focal dos arquitetos. 
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Figura 20 - Planta de Localização Casa de Chá da Boa Nova 

Figura 21 - O percurso até a casa 
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O edifício não deve competir com a paisagem ou com a sua topografia, mas 

de forma delicada inserir-se nela. Desta forma, ao projetarmos edifícios que se 

fundem com a paisagem e o assentamento, criamos uma junção entre o natural e 

o construído, e assim, produzimos uma harmonia perfeita com o lugar. 

 

 

2.1.2.1 – Casa de Chá da Boa Nova 

 

A casa de Chá da Boa Nova foi projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira 

no ano de 1958 e a sua construção concluída em 1963, num importante período de 

transição da Arquitetura Portuguesa. 

O edifício projetado, foi vencedor de um concurso de valorização da zona 

costeira de Leça da Palmeira organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos, 

ganho pelo gabinete do arquiteto Fernando Távora, a quem este entregou a direção 

do mesmo a Siza Vieira, na altura seu colaborador. 

Siza estava intimamente familiarizado com o lugar, e o jogo de formas e 

volumes das coberturas são resultado de um cuidadoso estudo in situ, onde o 

assentamento do edifício é desenvolvido sobre a particularidade de cada rocha. 

Dessa forma, foi possível realizar um notável edifício, cuidadosamente 

integrado numa elevação rochosa, que sem entrar em confronto com a topografia 

e a paisagem, parece em certos pontos que este espaço sempre existiu no lugar, 

devido a sua organicidade, que imerge e se mistura com os elementos naturais sem 

os ferir. (Fig. 20) 

 

“(…) Cada vez mais penso que deve haver uma certa distância entre o que 

é natural e o que é feito pelo homem. Mas o diálogo entre os dois é também 

necessário. A arquitectura provem de formas naturais, mas elas por sua vez 

transformam a natureza.” (Siza apud Jodidio, 1999:15) 

 

O acesso ao edifício é realizado por um percurso fragmentado, composto 

por escadas dispostas em diferentes direções, proporcionando diferentes 

perspetivas sobre o mar, plataformas e muros, que nos conduzem até ao alpendre, 

onde viramos as costas ao oceano para entrar no edifício. (Fig. 21) 



74 

 

 

Figura 22 - O vínculo com a paisagem 

Figura 23 - A materialidade, o betão e a madeira 
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Este alpendre, com um pé-direito relativamente baixo, cria uma espécie de 

abrigo, que nos acolhe, parecendo que estamos já num espaço interior da casa.

 Ao entrar no edifício, deparamo-nos imediatamente com duas aberturas, 

pensadas minuciosamente, a primeira sobre as escadas conseguimos ver a linha 

do horizonte em relação ao mar, e a segunda, no nível inferior, no átrio central que 

posteriormente dá acesso ao restaurante e ao salão de chá, apenas vemos as 

rochas, em que visualizadas do mesmo lugar parece criar um desfasamento, dando 

a sensação de um corte na paisagem, parecendo que se trata de um outro lugar.  

Quando descemos as escadas, no átrio de duplo pé-direito, somos 

confrontados pela horizontalidade dos espaços, onde podemos ver uma série de 

aberturas pensadas para obter vários enquadramentos com a paisagem rochosa. 

As janelas do restaurante, que deslizam para baixo do piso, permitem que o espaço 

se abra totalmente para um terraço com lajetas de pedra e uma cobertura que se 

estende e o cobre na totalidade, e assim, o espaço interior passa também a ser 

exterior, retirando os limites do construído. A cozinha e áreas técnicas ficam 

semienterradas no lado oposto, iluminada apenas por uma janela estreita. (Fig. 22)

 Ao analisarmos as soluções construtivas do edifício deparamo-nos com 

várias expressões arquitetónicas, como as óbvias influências de Alvar Aalto, como 

é percetível nos pormenores do trabalhado da madeira do teto, onde Siza se 

referência na Maison Louis Carré, ou no trabalhado das treliças da Câmara do 

Concelho e no ritmo das coberturas da Câmara Municipal de Säynätsalo, como as 

paredes brancas rebocadas da Biblioteca de Viipuri, as referências orgânicas e a 

relação do edifício com a paisagem de Frank Lloyd Wright. Bem como, em soluções 

anteriormente experimentadas por Fernando Távora, como o telhado realizado num 

sistema construtivo leve, sobre a espessas paredes estruturais em betão armado, 

com influências da arquitetura popular portuguesa. (Fig. 23) 

 A Casa de Chá da Boa Nova encontra-se num local com forte presença dos 

elementos naturais, num fascinante lugar de contemplação. O edifício integra-se na 

complicada topografia rochosa sem descaracterizar o lugar, revelando uma forte 

preocupação com a relação do edifício com a paisagem, o carácter e identidade do 

lugar. 
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2.1.2 – Interpretar o lugar 

 

A arquitetura deve expor um apego ao lugar e a sua envolvente, através da 

história, tradição e do seu espaço natural, mantendo o seu legado, mas sem pôr de 

parte a evolução tecnológica, existindo assim uma coerência entre o passado e o 

presente de modo a transmitir uma plenitude.  

Frampton propõe o regresso a tradição, “(…) como uma matriz envolvente a 

partir da qual o mundo orgânico é realizado material e conceptualmente (…)”, 

(Frampton, 1998: 48) de modo a combater um tipo de construção universal, onde 

concede valores à partida fragmentários, com a aplicação de métodos construtivos 

universais.  

Este autor afirma que a arquitetura enquanto técnica e ato de criação do 

lugar foi excluída em consequência da produção industrial. Dessa forma para se 

fazer arquitetura devemos incorporar “(…) não só a condição material de um dado 

lugar e tempo, mas também o legado de uma tradição histórica específica que, por 

muito que seja assimilada, está sempre no processo de se transformar (…)”. 

(Frampton, 1998: 48) Por conseguinte, o arquiteto ao projetar deve respeitar o lugar 

e realizar uma interpretação da cultura, tradição e trabalhar sobre este, procurando 

uma continuidade construtiva, de forma a se verificar uma harmonia entre a 

memória e a inovação.  

Este conceito opõe-se a tecnociência que vê o passado como uma série de 

monumentos obsoletos, como também, ao método universal que é visto pelo autor 

como fragmentário e instável. Para se fazer arquitetura não precisamos de recorrer 

constantemente a memórias do passado, podemos simplesmente responder as 

características do lugar, aproveitando a inovação devemos entender a história, e 

fazer uma recriação desta, fazendo com que a obra arquitetónica seja um processo 

contínuo.  

 

“(…) entendemos a história não somente porque a fazemos, mas também 

porque ela nos fez; pertencemo-lhes nos sentido que herdamos as suas 

experiências, projectamos um futuro com base na situação que o passado 

nos criou, e agimos à luz da nossa compreensão deste passado, quer tal 

entendimento seja explicito ou não.” (Frampton, 1998: 48-49) 
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Este autor, incute uma releitura do passado para gerar um desenvolvimento 

em constante comunicação com a tradição, sendo que esta só pode ser revitalizada 

através da inovação. Partindo deste pensamento, Frampton refere o arquiteto 

Álvaro Siza que disse que “(…) os arquitectos não inventam nada, transformam a 

realidade.” (Siza apud Frampton, 1998: 49) 

Fazer arquitetura não é apenas pensar nas formas que o construído terá ou 

no conceito para desenvolver o projeto, mais importante que isso é observar com 

atenção o lugar, a topografia, a paisagem e fazer com que estes fatores façam 

sentido no projetado. Consideramos que uma boa arquitetura tem de ser pensada 

pelo lugar, que respeite e integre a paisagem e não seja uma intrusa, só assim nos 

sentimos parte integrante desta. 

 

 

2.1.2.1 – Piscinas das Marés 

 

A Piscina das Marés, projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, localiza-se 

em Leça da Palmeira, relativamente próxima da Casa de Chá da Boa Nova, e 

destaca-se pela relação entre o artificial e o natural.6 

Segundo os autores Gaenshirt e Trigueiros (2004), a Piscina das Marés foi 

construída em várias etapas ao longo de catorze anos, tendo aberto ao público no 

ano de 1966. A ideia inicial era construir uma piscina de marés, onde a água fosse 

renovada a cada maré alta, mas esse plano acabaria por não resultar devido ao 

muro da piscina se encontrar um pouco mais alto que o nível do mar e também por 

questões higiénicas, porque a água teria de ser filtrada antes de ser utilizada.  

O local para a implantação foi escolhido numa área onde as rochas 

existentes já formavam um pequeno lago. Siza conseguiu integrar de forma astuta 

a piscina na topografia do local, formada por muros de betão, em que o lado voltado 

para o mar é definido pelas rochas. (Fig.24) 

Segundo Siza, era imprescindível para o construído a relação com rochedos, 

fazendo a contenção da água apenas com as paredes que fossem estritamente 

necessárias, e assim nasce uma estreita relação entre o natural e o construído. (Fig. 

25) 

 
6 Esta obra também integrou o plano de desenvolvimento da zona costeira realizada pela Camara Municipal de 
Matosinhos. 
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Figura 24 - Planta geral das Piscinas das Marés 

Figura 25 - A relação com as características existentes do lugar 
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O complexo da Piscina das Marés teve em conta toda a estrutura do espaço 

natural, mas também os elementos já construídos pelo homem, como a longa 

parede contínua que se estende por toda a praia. 

A sua presença quase não é percetível desde a marginal porque se encontra 

numa cota inferior ao nível da rua e encostada ao longo do paredão que faz fronteira 

entre a praia e a cidade. Assim a leitura do horizonte mantem-se inalterada sobre 

a subtil inclinação da cobertura.  

O complexo das piscinas é acessível por uma rampa, paralela a rua, que nos 

vai afastando da confusão da cidade, como também das vistas para o mar, 

transformando-se numa experiência sensorial, que nos encaminha para um espaço 

sombrio e contido que nos leva a um labirinto, formado por percursos e espaços 

entre as paredes de betão. Esse espaço leva-nos a um corredor que dá acesso aos 

vestiários, casas de banho, ao café e uma área técnica onde se encontra a 

maquinaria de limpeza da água do mar. Ao sair dos vestiários, encontrar-se um 

pátio parcialmente coberto e protegido do vento por outra parede frontal, mas ao 

sairmos deste espaço já nos deparamos novamente com a vista sobre o mar e com 

as duas piscinas entre as rochas, uma para crianças e outra para adultos, que se 

estende até ao oceano, separada apelas pelas rochas que a limitam.  

 

“Nestes primeiros trabalhos foi germinando a sensação irrepetível e 

determinante de que a arquitectura não termina em ponto algum, vai do 

objeto ao espaço e, por consequência, à relação entre os espaços, até ao 

encontro com a natureza.” (Siza apud Gaenshirt e Trigueiros, 2004:34) 

 

O projeto também respeita a topografia do lugar, adaptando a suas 

finalidades de forma criteriosa com a paisagem natural, onde o arquiteto através de 

uma geometria rigorosa, integra as piscinas, os caminhos, plataformas, escadas e 

zonas de repouso entre as rochas. 

 

 

2.1.3 – A tectónica 

 

O termo tectónica deriva da palavra grega tekton, que detinha um significado 

menos simbólico para algo mais físico e real, como alguém que detinha a arte da 
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construção, como o carpinteiro ou construtor, que tivesse o talento de trabalhar todo 

o tipo de materiais rígidos menos o metal. Segundo Kenneth Frampton, no século 

V a.C. este termo sofre uma alteração para algo mais específico e material como 

carpintaria, para uma forma genérica de fazer, incorporando a noção de poesia. 

 

“A tectônica torna-se a arte das junções. «Arte» aqui deve ser entendida 

como incluindo tekne, e assim indica a tectónica como montagem não só de 

partes construtivas mas também de objectos, mesmo de obras de arte nos 

sentido estrito. No que respeita à interpretação antiga da palavra, esta tende 

para construção ou produção de um objeto artístico ou artesanal… depende 

consideravelmente mais da aplicação correta ou incorreta das regras do 

artesanato e do grau de utilidade que consegue atingir. É apenas nessa 

medida que envolve um juízo de valor sobre a produção artística. (…)” 

(Borbein apud Frampton, 1998: 23) 

 

O termo tectónico aparece pela primeira vez, por meio de Karl Otfried Muller, 

na obra publicada em 1830 titulada “Archaologie der Kunst” onde é descrita como 

uma forma de arte, que se pode aplicar de várias formas como: utensílios, vasos, 

habitações e lugares habitados, que se formam devido à sua aplicabilidade, e 

também devido a sua conexão com determinados sentimentos. 

A tectónica vai para além da técnica construtiva e estética, obtendo o estado 

de arte na sua totalidade, associada a poética da construção, mas neste caso não 

é uma dimensão figurativa ou abstrata, mas toda a sua amplitude. 

Como refere Eduard Sekler (apud Frampton, 1998), a tectónica é definida 

através da expressividade originada pela resistência estática da forma construída, 

de tal forma que não é possível justificar a expressão resultante apenas como 

estrutura e construção. 

Gottfried Semper influenciado por Muller, também aborda o conceito, mas 

direcionado para a arquitetura, contrariando o pensamento de Karl Bötticher, que 

entendia a tectónica como a ligação de todas as partes de um templo grego, 

incluindo os baixos relevos. 
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Semper (apud Frampton, 1998), numa rutura com o pensamento histórico da 

Tríade Vitruviana7, da conceção neoclássica, contrapõe esta noção a partir da 

cabana das Caraíbas. 

O autor, indica que o termo tectónico é composto por quatro elementos 

fundamentais para a composição do edifício, que são as fundações, o lugar do fogo, 

a estrutura e cobertura e ainda a membrana leve de fecho ou revestimento.  

Posteriormente, relaciona-os em duas características fundamentais, a 

tectónica, que está relacionada com a estrutura/cobertura composta por elementos 

leves, e a estereotomia, relacionada com as fundações, composta por massa e 

volume formados pelo empilhamento de elementos pesados como a alvenaria de 

pedra ou tijolo, para o suporte das cargas. 

Deste modo, encontramos um contraste entre as duas categorias materiais 

da construção, o leve (com as construções em madeira têxtil ou cestaria) e o 

pesado (com a alvenaria ou como atualmente o betão armado).  

Para Semper (apud Frampton, 1998), o que fazem as formas tectónicas e 

estereotómicas variar e criar estas alterações dos atributos arquitetónicos e a 

diversidade de trabalhar os materiais para a construção, expressas nas suas 

formas tradicionais, são dependentes dos distintos climas e da disponibilidade 

material, como podemos observar na arquitetura popular portuguesa. 

A tectónica é entendida como um método construtivo que trabalha 

minuciosamente os materiais, que através dos elementos construtivos compõem o 

edifício. Desta forma, a arquitetura como arte que demonstra a tectónica é 

inseparável da expressividade artística dos métodos construtivos e do processo de 

identificação por parte do homem. 

No projeto das Piscinas, de Siza, observamos que a tectónica assume um 

papel determinante, ao relacionar-se com a paisagem, em parte conseguido pelas 

paredes, onde utilizou cofragens de ripado de madeira, para a betonagem dessas 

paredes, lajes e rampas, de cor similar, e inteiramente em conformidade com as 

rochas do terreno. 

 

 

 
7 A Tríate Vitruviana foi apresentada por Vitrúvio como os três elementos fundamentais da arquitetura, 
defendendo que esta só poderia ser assim designada quando respondesse aos princípios de Firmitas 
(estabilidade), Utilitas (utilidade) e Venustas (beleza). 
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Figura 26 - O volume compacto 

Figura 27 - A construção poética 
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2.1.3.1 – Dominus Winery 

 

A Dominus Winery foi projetada pelos arquitetos Jackes Herzog e Pierre De 

Meuron, e construída entre os anos de 1996 e 1998.  

O edifício localiza-se em Napa, na Califórnia, um vale a cerca de cem 

quilómetros de São Francisco, considerada uma importante região vinícola dos 

Estados Unidos da América. 

Foi durante os anos 60 que Christian Moueix, enquanto estudava na 

universidade da Califórnia, apaixonou-se pelo vale de Napa e pelos seus vinhos. 

Em 1981, ele descobre a histórica vinha Napanouk, com aproximadamente 

quinhentos mil metros quadrados. Em 1995, tornou-se proprietário dessa vinha e 

decide construir uma adega para produzir o seu próprio vinho. 

O edifício caracteriza-se pela sua forma volumétrica simples e funcional, 

edifica-se paralelo às vinhas, como também pela sua materialidade, que pretende 

evocar os tradicionais celeiros de pedra que existiam na região. (Fig. 26) 

O edifício retangular tem aproximadamente cento e dez metros de 

comprimento, vinte e cinco metros de largura e nove metros de altura, que é dividido 

em três unidades funcionais onde é realizado o processo da fabricação do vinho, 

por duas passagens transversais ao nível do piso térreo, tais como, a sala de 

cisterna, que contem enormes tanques onde se procede a primeira fase de 

fermentação do vinho, a camâra de barris, onde o vinho amadurece em cubas de 

madeira de carvalho durante dois anos e o armazém, onde o vinho é engarrafado 

e embalado para venda. 

Na passagem mais ampla que seciona o volume, coincide com o eixo de 

atravessamento das vinhas, e também serve como área de receção pública. Este 

espaço de duplo pé-direito faz a ligação a todo o edifício, dá acesso ao piso 

superior, onde se encontra a área administrativa e os terraços de contemplação da 

paisagem vinícola, e no piso do rés-do-chão dá acesso a adega, as salas de 

degustação e aos demais espaços que completam a adega. Na outra passagem, 

esta de menor importância, é onde é feito o carregamento do vinho embalado. 

Devido ao clima extremo do vale de Napa, onde as temperaturas oscilam de 

muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite, os arquitetos tiveram de 

projetar uma estrutura que fosse capaz de combater essas condições climatéricas. 
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Figura 28 – A expressividade dos Materiais 
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Dessa forma, para a fachada exterior, os arquitetos exerceram uma notável 

estratégia, revestindo o edifício com paredes formadas por gabiões de aço 

inoxidável, preenchidos com pedras basálticas recolhidas do local. (Fig. 27) 

A dimensão das pedras usadas permitia tornar as paredes mais ou menos 

permeáveis, conforme o ambiente que pretendiam dar aos diferentes espaços 

interiores. Permitindo um controlo sobre as oscilações de temperatura e bem como 

o controle da intensidade da luz do dia. No primeiro piso as pedras são maiores 

para permitir passar alguma luminosidade para os escritórios, enquanto no rés-do-

chão as pedras são menores para garantir a escuridão dos porões. 

 

“En cierto sentido, la fachada de las bodegas Dominus es la inversión del 

muro tradicional, ya que el peso está soportado realmente por la jaula de 

acero de la fachada y por los tabiques de hormigón que tienen detrás. Las 

propias piedras funcionan como una pantalla natural. Es más, las 

expectativas habituales con respecto a la expresión de la carga están 

invertidas, puesto que las piedras grandes están arriba y las pequeñas 

abajo.”8 (Herzog, De Meuron, 2005:42) 

  

À distância, a perceção que temos do edifício é simplesmente um bloco 

rígido sobre a sua forma longitudinal. No entanto quando nos posicionamos numa 

localização mais próxima, verificamos que as paredes construídas com estruturas 

de gabião, tornam percetível a sua deformação composta pelas pedras, como se a 

fachada no seu topo se estivesse a fragmentar. (Fig. 28) 

O edifício é caracterizado pela sua forma simples, evocando uma poética da 

construção, através da expressão do material usado para revestimento da fachada. 

A parede de pedra, resolve de forma delicada as questões técnicas do edifício e 

ainda se enquadra facilmente com a paisagem e a fragilidade das vinhas, através 

da relação do natural e do artificial. 

 

 

 
8 Tradução do autor: Em certo sentido, a fachada das caves Dominus é a inversão da parede tradicional, uma 
vez que o peso é realmente suportado pela estrutura de aço da fachada e pelas divisórias de concreto que tem 
atrás delas. As próprias pedras funcionam como uma tela natural. Além disso, as expectativas habituais com 
respeito à expressão da carga estão invertidas, uma vez que as pedras grandes estão acima e as pedras 
pequenas em abaixo. 
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2.1.4 – A experiência sensorial 

 

A experiência e a interação entre o construído e o corpo humano demonstra 

que a arquitetura não acaba nos elementos limitadores do espaço, como o chão, 

as paredes e o teto, a sua forma e os materiais, mas é algo que nos transporta e 

comunica sentimentos e lembranças, implicando desta forma uma consciência 

pessoal.  

O conceito de metáfora corpórea proposta por Gianbattista Vico, 

prossupõem a capacidade de o homem poder experimentar o mundo através de 

sensações físicas e psicológicas. As experiências corpóreas transmitem-nos 

sensações conforme percorremos e vivemos o espaço arquitetónico, sendo que o 

homem reconstitui o mundo através da apropriação táctil da realidade, isto é, a 

capacidade do homem em sentir o que o rodeia. 

Os materiais tradicionais como tijolo, pedra e madeira além de serem usados 

como revestimento ou como forma estrutural são também conceitos culturais cujo 

significado pode ser associado a uma única paisagem, a um caráter ou a um valor 

ético. Nos dias de hoje isto não é percetível porque os materiais foram substituídos 

por outra apreciação mais direta de superfícies naturais e industriais, ou então são 

apenas utilizados para enfatizar a obra arquitetónica. 

Frampton (1998), relaciona o conceito da metáfora corpórea com o conceito 

Shintai, desenvolvido por Tadao Ando, que considera um processo pelo qual se 

entende e estrutura os diversos domínios da experiência humana, isto é, a conexão 

do corpo com o espaço arquitetónico habitado, em que pelas características dos 

materiais que compõem o espaço transmitem a dimensão sensorial da arquitetura. 

Desta forma, percebemos que a arquitetura não acaba nas superfícies dos 

elementos que limitam o espaço, nem na sua forma, mas nos sentimentos que nos 

fazem sentir. 

Este pensamento leva-nos ao conceito de atmosfera, que Peter Zumthor 

define como algo que nos toca enquanto habitantes aquele ambiente ou espaço 

construído, sendo que cada pessoa pode concluir diferentes opiniões, porque 

resultam da sua perceção individual.  

Como Peter Zumthor refere, a “(…) Qualidade arquitetónica só pode 

significar que sou tocado por uma obra. Como se podem projectar coisas assim, 
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que têm uma presença tão bela e natural que me toca sempre de novo.” (Zumthor, 

2006: 11)  

Podemos reconhecer a atmosfera como uma capacidade emocional e 

intuitiva, apenas com um primeiro contato, percebemos o que o espaço transmite. 

É através da perceção da atmosfera que guardamos na nossa memória a 

experienciamos a qualidade do espaço, as sensações e emoções que são 

transmitidas através da perceção tátil e acústica. 

Zumthor faz ênfase a aplicabilidade dos materiais num projeto de arquitetura, 

e de que forma, estes podem ser utilizados para nos transmitir as suas 

caraterísticas sensoriais e significativas para além do seu estado natural, da sua 

estética ou função. O autor (2009) aprofunda esta matéria, dizendo que estes 

materiais podem assumir qualidades poéticas, em que atuem em coerência de 

forma e sentido, contribuindo para a interação dos utilizadores. 

 

“O sentido, que se deve criar no contexto dos materiais, encontra-se para 

além de regras de composição; e também a sensibilidade, o cheiro e a 

expressão acústica dos materiais são apenas elementos de linguagem que 

temos de utilizar. O sentido nasce quando se consegue criar no objecto 

arquitectónico significados específicos de certos materiais que só neste 

singular objecto se podem sentir desta maneira.” (Zumthor, 2009: 10) 

  

Tudo que compõem a atmosfera de um lugar é o que nos toca, o ar, a 

temperatura, ruídos, sons, cores, a luz, as texturas dos materiais, as pessoas, mas 

também os sentimentos de quem vive o lugar. Como refere Zumthor, quando se 

consegue criar significados específicos através de certos materiais aquela obra 

arquitetónica torna-se em algo único para o utilizador, transmitindo-lhe através das 

suas características, sentimentos. 

A atmosfera não é algo palpável fisicamente, é mais do que conseguimos 

sentir e perceber, é a interação sensorial entre o corpo e a forma arquitetónica. O 

mais importante num edifício não são as divisões ou a organização dos espaços, o 

mais importante é como nos sentimos, é a atmosfera, tudo o resto é secundário. 

Dessa forma a arquitetura não deve ser feita para impressionar pela sua 

grandiosidade ou tecnologia, mas pensada para criar ambientes com ligação ao  
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Figura 29 – Corte transversal  

Figura 30 – A inserção com a paisagem  
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espaço que a envolve para se poder sentir o lugar na sua forma dramática e 

sentimental. 

 

 

2.1.4.1 – Termas de Vals 

 

 Vals é uma pequena vila, situada no cantão de Grisões, na Suíça, num vale 

a mais de 1200 metros de altitude. O local, é caracterizado pelas típicas 

construções em madeira, que se estendem ao longo do vale conhecido pelas suas 

águas termais.  

Em 1893 foi inaugurado o primeiro hotel spa, mas após várias alterações de 

proprietários, em 1956, o hotel acabaria por ser abandonado. Por volta de 1960 

surge um novo proprietário que constrói um novo hotel, com instalações 

terapêuticas. 

 Em 1986, surge o concurso para a construção do novo edifício termal em 

que o vencedor é o arquiteto Peter Zumthor. O desenvolvimento do projeto teria 

início em 1990 e levaria quatro anos a finalizar e dois anos a construir, acabando 

por ser inaugurado em 1996.  

 As Termas de Vals, localizam-se entre os edifícios existentes do complexo 

hoteleiro, onde se encontra parcialmente enterradas, com cobertura ajardinada, 

onde a relva desce pela encosta e envolve o edifício. O edifício é caracterizado 

como um monólito que se estende para fora da encosta, onde estabelece uma 

relação de forma natural com a paisagem, transmitindo um sentimento de pertença 

com envolvente, parecendo um edifício que sempre habitou e sempre existiu 

naquele lugar. (Fig. 29 e 30) 

 

“In keeping with this idea, it pleased us to think that the new building should 

communicate the feeling of being older than Its existing neighbor, of always 

having been in this landscape. Mountain, stone, water, building in stone, 

building with stone, building into the mountain - our attempts to give this chain 

of words an architectural Interpretation, to translate into architecture their 
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Figura 31 – Celeiro antigo na Vila de Vals 

Figura 32 – A técnica construtiva, vista do exterior 
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meanings and sensuousness, guided our design for the building and step by 

step gave it form.”9 (Zumthor, 1999:154) 

 

 Exteriormente, o edifício mantém o carácter de pertença ao local, através 

da materialidade, onde as paredes de betão armado são revestidas com finas 

camadas de pedra de gneiss10, extraídas no vale e transportadas para o local. Esta 

pedra tornou-se a referência para Zumthor projetar o edifício, onde desenvolveu 

uma técnica a que os trabalhadores da construção chamaram de “composição de 

alvenaria de Vals”. A técnica construtiva é composta por estreitas pedras 

sobrepostas umas sobre as outras, e foi inspirada nos muros de contenção e nos 

celeiros existentes naquele local. (Fig. 31 e 32) Aplicado em todas as áreas do 

edifício, tais como áreas de circulação, as piscinas, as escadas, os bancos, os vãos, 

os pavimentos, as paredes e os tetos, parecendo literalmente um lugar monolítico 

ou uma caverna. 

 Apesar de parecer um edifício independente, o acesso é feito por uma 

passagem subterrânea a partir do hotel, através da encosta. No piso da entrada 

situam-se as instalações sanitárias e vestiários, em que no espaço de circulação 

surgem fontes de água potável que indicam as entradas, e o acesso ao piso inferior, 

onde se encontram as áreas de serviços, maquinaria e espaços para terapias e 

massagens.  

Este primeiro espaço, numa zona mais elevada, possibilita uma visão total 

dos diferentes ambientes abertos. No nível inferior encontram-se várias áreas de 

banhos ao redor das duas piscinas principais, uma maior externa e uma menor 

interna. O espaço interno conta com uma composição de espaços secundários 

como áreas de massagem, de repouso, banhos quentes e banhos frios. 

 As suas formas internas produzem uma espécie de um labirinto, que vai 

sendo descoberto enquanto percorrido, onde o contacto do homem com a água, a 

pedra e a luz difusa caracterizam os vários espaços e criam uma atmosfera propícia 

para se afastar da vida agitada do quotidiano. 

 

 
9 Tradução do autor: De acordo com essa ideia, agradou-nos pensar que o novo edifício deveria comunicar a 
sensação de ser mais velho que o vizinho existente, de sempre ter estado nessa paisagem. Montanha, pedra, 
água, construindo em pedra, construindo com pedra, construindo na montanha - nossas tentativas de dar a 
essa cadeia de palavras uma Interpretação arquitetónica, de traduzir em arquitetura seus significados e 
sensualidade, guiaram nosso projeto para a construção e passo a passo sua forma. 
10 caracterização do quartzito de Vals 
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Figura 33 – A luz determina os diferentes espaços 

Figura 34 – Planta do piso superior 



93 

O edifício caracteriza-se pela sua simplicidade geométrica e pela sua 

composição exterior discreta integrando-se com a paisagem. As aberturas, de 

diferentes tamanhos, estão relacionadas com as funcionalidades interiores, 

proporcionando a cada espaço diferentes sensações, e de forma controlada, 

através da entrada de luz, quer da iluminação artificial, quer de entrada de luz 

natural, como também a relação com a paisagem. 

O edifício está dividido por blocos e cada volume suporta uma laje em betão 

em balanço, permitindo um afastamento entre os blocos e assim criar uma fissura 

de modo a que a luz natural seja conduzida através da cobertura. (Fig. 33) 

 O seu interior assemelha-se a uma gruta escavada na montanha e permite 

a liberdade de transições, sem definir um percurso pré-estabelecido. Toda a 

experiência do edifício é caracterizada por propriedades que diferenciam os 

espaços, como a materialidade, a cor, a luz, a temperatura e o som, neste caso a 

ausência de ruído e a sonoridade da água. (Fig. 34) 

 A importância da pedra no edifício, a sua continuidade do exterior para as 

superfícies interiores transmite uma tranquilidade visual e mental, numa ilusão de 

estar num lugar que é um verdadeiro refúgio, um lugar intocável. Desta forma, 

Zumthor procura relacionar o edifício com a paisagem natural da montanha, e 

assim, através da materialidade fornecer uma tranquilidade visual e estabelecer 

uma relação que gere experiências concretas com o lugar. 

Peter Zumthor, neste edifício cria um lugar que reconcilia o corpo e a mente, 

através da perceção de diferentes sentidos concretizados na arquitetura, criando 

uma atmosfera que comunica com as pessoas de forma a sensibilizar ou transmitir 

sensações. 



 

 

  



 

 

CAPÍTULO 3 

O caso de Ermesinde
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Figura 35 - Planta área de análise 
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3.1 – Escolha e justificação da área de análise 

 

 No âmbito do tema desenvolvido, O lugar como fundamento construtivo, foi 

desenvolvida uma proposta para a Cidade de Ermesinde. Este local foi escolhido 

para o estudo prático na Unidade Curricular de Projeto III, no ano letivo de 

2016/2017. 

Como a cidade de Ermesinde é composto por um vasto território, surgiu a 

necessidade de delimitar uma área de intervenção de modo a encontrar um espaço 

onde as problemáticas relacionadas com o tema estudado fossem mais 

significativas, visto que uma análise na totalidade do território não permitiria o nível 

de detalhe apropriado para a realização do diagnóstico do local. (Fig. 35) 

Desta forma, a limitação da área de análise corresponde ao centro da cidade 

de Ermesinde. Neste espaço, é percetível a inexistência de espaços apropriados 

para as vivências do lugar, que permitam a permanência dos cidadãos, para além 

da falta de espaços verdes, e de espaços descaracterizados, por outro lado, é onde 

encontramos mais elementos identitários abandonados e em ruínas. 

A área limitada é composta por um aglomerado de construções, composta 

por edifícios habitacionais, de uso público e infraestruturas de várias escalas, como 

a estação de comboios, um ponto nevrálgico para o desenvolvimento da cidade. 

A análise desta área tem como objetivo compreender e interpretar as suas 

necessidades e carências ao nível o espaço público, de forma a alcançar uma 

solução que permita colmatar as necessidades existentes. E assim, através da 

adoção de uma estratégia, procuramos recuperar as vivências do lugar, a sua 

história e identidade. 

 

 

3.2 – O Lugar 

 

Ermesinde é uma freguesia do concelho de Valongo, distrito do Porto. 

Pertence a Grande Área Metropolitana, encontrando-se a 9 km do centro do Porto, 

faz fronteira com Gondomar, Maia, Santo Tirso, Paços de Ferreira e Paredes. As 

freguesias  circunvizinhas  a  Ermesinde  são  Alfena  e  Valongo, estas do mesmo 
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Figura 36 - Localização territorial de Ermesinde 
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concelho, Rio Tinto e Baguim do Monte do Concelho de Gondomar e Folgosa, Silva 

Escura, Águas Santas e São Pedro de Fins do Concelho da Maia. (Fig.36) 

Ermesinde, foi denominada até 1910 por S. Lourenço de Asmes, ano da 

implantação da República e pertencia ao Concelho da Maia. No ano seguinte, com 

a formação do concelho de Valongo, passou a integrá-lo. Em 12 de junho de 1938 

e foi elevada a categoria de Vila, em 13 de junho de 1990, aprovada por Assembleia 

da República foi elevada a cidade. 

É a menor freguesia do concelho de Valongo, com 7,65 km2 de área, e cerca 

de 38798 habitantes correspondendo à freguesia mais populosa do município. 

 Ermesinde caracteriza-se por ter uma variação significativa de cotas 

altimétricas, que variam desde as altitudes mínimas de 75 metros, desde o Rio 

Leça, onde se encontram grande parte das construções, até valores máximos de 

225 metros numa das extremidades da Serra de Valongo. No entanto na zona 

urbana o terreno é pouco acidentado em oposição às zonas florestais. 

Como recurso hídrico possui o Rio Leça, que nasce em Monte Córdova, no 

concelho de Santo Tirso e tem 48 km de distância, atravessando os concelhos de 

Valongo, Maia e Matosinhos e vai desaguar no Oceano Atlântico pelo Porto de 

Leixões, onde viria a sofrer alterações no seu leito com a construção nos finais do 

séc. XIX. O Rio Leça tem como principais contribuidores a Ribeira do Arquinho e a 

Ribeira de Leandro, em que este último desagua na freguesia de Ermesinde. Este 

rio percorre um vale aberto, com encostas suaves, destacando-se na paisagem 

com variedades cromáticas ao longo das suas margens, devido aos terrenos 

agrícolas circundantes. 

A construção dos caminhos de ferro, em 1875, e a linha de elétrico em 1916, 

veio contribuir para o desenvolvimento urbano de Ermesinde. Estes meios de 

transportes permitiam uma fácil movimentação de pessoas ao centro da cidade do 

Porto. 

Como infraestruturas rodoviárias, existem as estradas nacionais que ligam 

Porto - Guimarães (N105), a estrada (N208) que transpõe a freguesia e faz o 

acesso à estrada Porto - Vila Real (N15)11, permitiram a instalação de grandes 

indústrias.  

 
11 Mais recentemente, foram também construídas as autoestradas A3, A4 e A41 que rodeiam Ermesinde. 
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Figura 37 - Planta de usos 
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Pelo facto de Ermesinde ter valores de renda de habitação mais baixos, permitiu a 

fixação da população.  

Como consequência das boas acessibilidades, começaram a surgir as 

primeiras fábricas como a de cerâmica em 1910, relativamente próxima a ferrovia. 

Em 1928 surge a Fábrica de Sá, de fabrico de algodão. Um ano mais tarde é 

inaugurada a iluminação elétrica, também devido à indústria que se ia 

desenvolvendo e necessitava da rede de eletricidade.  

Com as melhorias nas infraestruturas da cidade e coincidentemente, devido 

às boas acessibilidade com todo o norte do país, com a rede pública de 

abastecimento de água (desde 1973) e também com as ocorrências políticas como 

o 25 de abril de 1974 em que se dá a descolonização, possibilitou que muitas 

pessoas pudessem voltar para Portugal, e com a oferta de trabalho na cidade 

proporcionou um crescimento populacional bastante significativo. 

Atualmente, a cidade de Ermesinde evidencia-se funcionalmente pelo uso 

habitacional, onde apresenta o valor de 90,5% do edificado. E também apresenta 

o valor de 0,2% de edifícios não residenciais, sendo o mais baixo do concelho. (Fig. 

37) 

É fora da cidade de Ermesinde que grande parte dos seus habitantes 

trabalham, estudam e também encontram respostas para as suas necessidades e 

ocupação de tempos livres. Devido a falta de espaços com condições especificas, 

cria-se um distanciamento entre os seus habitantes e as vivências proporcionadas 

pelo lugar. 

A área de Ermesinde que revela maior vivência localiza-se junto a Estação 

de caminhos de ferro, considerada o “centro da cidade”, devido aos vários usos que 

ocorrem em seu redor, como comércios e serviços, e onde existe uma maior 

atenção sobre o espaço público. Onde nos deparamos com um número reduzido 

de ruas de uso pedonal e espaços de lazer adequados e em bom estado de 

conservação. Em oposição, no restante território, os espaços públicos são 

escassos e não existe uma ligação entre estes, encontram-se sem condições de 

fruição e, por conseguinte, apresentam-se maioritariamente desabitados. (Fig. 38) 

Como a cidade está estruturada para o uso do automóvel, surge a 

problemática da ligação entre os diferentes espaços, o que não permite aos  
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Figura 38 - Área mais vivenciada e Praças 
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cidadãos deslocarem-se livremente, colocando em causa a sua segurança. Quem 

se desloca a pé pela cidade é confrontado por constantes limitações, como trajetos 

bloqueados por automóveis, ruas sem saída ou pela linha de caminhos de ferro.  

O estacionamento de automóvel é insuficiente para o elevado número 

veículos que circulam pela cidade, acabando por obstruir e congestionar o espaço 

do peão. Sendo mais percetíveis estas problemáticas na zona central da cidade, 

na Rua Rodrigues de Freitas e na Rua José Joaquim Ribeiro Teles. 

A cidade foi desenvolvendo-se por ruas confusas, sendo percetível a falta de 

coerência na articulação com os espaços públicos, em que o uso do automóvel 

prevalece sempre sobre o peão, sendo este, totalmente desrespeitado na 

organização do espaço urbano.  

À medida que nos afastamos dessa centralidade, deparamo-nos com um 

assentamento composto predominantemente por habitações, marcado pela falta de 

sociabilidade, desprovido de vivências que mantenham o espaço público vivido. 

 Dessa forma, a falta de elementos identitários e de lugares com vivências 

torna a cidade de Ermesinde vazia de significado. Como não existem outros fatores 

que levem as pessoas a percorrer e utilizar esses lugares, estas não se identificam  

com o espaço e acabam por não o habitar, caracterizando-se dessa forma a cidade 

por apática, confusa, insegura e impessoal. 

 

 

3.3 – Carácter 

 

Podemos analisar o carácter de um lugar através da sua constituição 

material e formal, mas esta poderá ser uma incógnita, pois é uma função do tempo, 

o que hoje pode ser uma coisa, amanhã poderá ser outra. Assim, o carácter do 

lugar depende das coisas que o compõe, como os elementos naturais e os criados 

pelo homem. 

Ermesinde é atravessada pelo Rio Leça e pelos seus afluentes, começou 

por ser um espaço rural. As suas características levaram a que o homem se 

estabelecesse neste lugar para aproveitar os seus terrenos férteis desenvolvendo 

a agricultura, como também do seu recurso hídrico, a pesca, e tirando partido do 

caudal do rio, através dos moinhos que existiam ao longo das margens. 
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Também era um lugar muito procurado pela sua beleza natural, onde as 

pessoas da cidade vinham passar férias e descansar ao longo do ano, onde 

algumas acabariam por construir as suas residências de veraneio (palacetes e 

vilas). Assim era utilizada como uma estância balnear pelas pessoas da região, que 

procuravam este espaço para lazer por ser sossegado, pelas suas paisagens, as 

águas cristalinas e margens arborizadas, chegando a ser apelidada por “Sintra do 

Norte”. 

 

“De margens deliciosas, pela arborização, variedade de paisagens, 

irregularidade do percurso constantemente cortado de açudes mais ou 

menos importantes, o Leça é conhecido já como um dos mais pitorescos rios 

de Portugal, de margens mais formosas, de campos mais belos, de pontos 

de vista mais atraentes.” (Beça apud Dias; Pereira, 2001:66) 

 

Em 1895, com a construção da bifurcação das linhas do Minho e do Douro, 

Ermesinde foi fortemente transformado e o carácter do lugar mudou totalmente.12 

Ocorreu um crescimento a vários níveis, o lugar perdeu o seu carácter rural e 

transforma-se num espaço industrial, centralizado pela estação, tornando-se a 

nova referência da cidade, concentrando-se numerosos edifícios industriais e 

habitacionais em seu redor. A estação ferroviária veio permitir o transporte mais 

rápido de pessoas e mercadorias, com ligação a todo o norte do país, o que fez 

suscitar um maior interesse pelo local, tornando-se das estações mais 

movimentadas. 

Mais tarde, a cidade sofre novamente outra transformação, desta vez 

impulsionada pela revolução industrial. Com a substituição do trabalho artesanal 

dos assalariados pelo uso das máquinas, com produção em larga escala, levou a 

que se construíssem novas instalações de forma a satisfazer as necessidades e 

obter melhores condições de trabalho. Posteriormente com a globalização, a 

facilidade de construção e com custos mais reduzidos levou a que se construíssem 

novas zonas industriais na periferia da cidade, deixando os antigos edifícios 

industriais esquecidos e ao abandono. 

 
12 A estação ferroviária tem ainda uma extensão de linha até o Porto de Leixões, que é a maior infraestrutura 
portuária da Região Norte de Portugal e uma das mais importantes do País. 
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É na década de 70, do século XX, que Ermesinde quase duplica os seus 

habitantes passando de 15111 para 29555. Face a esse crescimento espontâneo 

da população pelo interesse do lugar, devido às suas acessibilidades e proximidade 

ao centro do Porto, dá-se um crescimento urbano, desordenado e incontrolável. 

Sem uma política urbanística, destrui-se grande parte do seu património, natural e 

histórico, para dar lugar a novas construções, edificadas aleatoriamente. Essa 

tendência de crescimento populacional manteve-se nas décadas de 80 e 90, 

atenuando na primeira década do século XXI.  

Quase nada escapou ao forte crescimento populacional, demoliu-se 

praticamente todo o património industrial, perdendo novamente o seu carácter, 

passando a ser apenas um território definitivamente urbano.  

Atualmente, podemos considerar Ermesinde um assentamento recente, que 

cresceu sobre a centralidade que foi gerada pela estação de caminhos de ferro e 

se foi desenvolvendo através de uma malha urbana irregular, dando origem a um 

território fragmentado e desorganizado. 

A cidade foi-se delineando aleatoriamente, transformando-se numa manta 

de retalhos, com percursos entre cheios e vazios que ficaram à especulação e que 

não promovem a articulação entre os diferentes lugares onde o uso do automóvel 

prevalece sobre o peão, em que é permanentemente desprezado na organização 

do espaço público. (Fig.39) 

Nas edificações dispostas pela cidade também é percetível essa 

irregularidade, com edifícios de habitação coletiva construídos entre as habitações 

unifamiliares, apresentando uma indeterminação tipológica, o que não proporciona 

uma leitura integral de cidade. Isto também é percetível com os espaços que se 

encontram expectantes ao longo da cidade, evidenciando a falta de uma 

continuidade construtiva. Pelo exposto, verificamos que a cidade de Ermesinde tem 

falta de uma verdadeira centralidade, direção e ritmo. 

 

 

3.3.1 – Paisagem e Fronteiras 

 

Com uma paisagem maioritariamente urbana, Ermesinde é composta por 

edifícios de várias escalas e bastante dependente do automóvel.  
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Figura 39 - A complexa divergência do construído 

Figura 40 - O Rio Leça desprezado pela cidade 
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A sua paisagem mudou consideravelmente, ficando quase todo o seu 

espaço natural e agrícola absorvido pela construção arbitrária, provocando áreas 

inadequadas como vazios urbanos e terrain vagues. 

O único espaço natural que encontramos na cidade é o Rio Leça e as suas 

margens, mas este encontra-se completamente omisso no território, onde a única 

coisa que podemos observar neste local são tardozes dos edifícios, espaços 

agrícolas ou terrenos baldios. (Fig. 40) 

A cidade foi completamente influenciada pela chegada do comboio e mais 

tarde com a primazia atribuída ao automóvel. 

Ermesinde é um espaço extremamente marcado pelas suas fronteiras, nos 

seus extremos Norte e a Sul pelas autoestradas, mas a sua estrutura que causa 

maior impacto é a linha de comboio. 

A linha de comboio é uma barreira física que separa Ermesinde em duas 

áreas e não permite aos habitantes da cidade a fácil circulação nem a relação entre 

ambas. Com poucos pontos de atravessamento e desqualificados dá a ideia que 

são duas áreas diferentes, onde se percebe facilmente pelas vivências que são 

criadas pelos serviços e comércio do lado do edifício da estação e do lado aposto 

maioritariamente habitacional. (Fig. 41) 

Esta fronteira cria no espaço público condicionamentos à circulação pedonal 

porque não existem passagens adequadas, prejudicando as deslocações entre os 

dois lados. Este atravessamento só é possível ser realizado na zona central, pelo 

edifício da estação, que é onde se pode realizar a passagem de forma qualificada. 

As outras passagens são realizadas por dois acessos subterrâneos e dois de nível, 

efetuados sobre a linha, mas tornam-se pouco convidativos devido à perigosidade.  

A barreira que é causada pela linha férrea cria grandes dificuldades de 

deslocação pedonal aos habitantes, que são obrigados a percorrer grandes 

distâncias para realizar a sua passagem por acessos desqualificados, 

potencializando o uso do automóvel e dos transportes públicos, ou optando por 

realizar essas tarefas fora da cidade. (Fig. 42) 
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Figura 41 – Diagrama das fronteiras existentes  

Figura 42 - A fonteira gerada pela linha de caminho de ferro 
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3.4 – Espírito do Lugar 

 

O “espírito do Lugar” ou “Genius Loci” é a identidade de cada espaço que é 

refletida através das suas vivências. Logo, “Genius Loci” está relacionado com as 

características sociais, culturais, simbolismos e tradições, onde inclui todas as 

características pelas quais o homem se sente próximo e identificado. Interessa-nos 

apenas estudar os elementos arquitetónicos, pois são estes que perduram como 

prova da história local.  

Ermesinde tem algumas construções que nos podem orientar no lugar, 

através de alguns edifícios que contrastam com o elevado número de edifícios 

habitacionais, servindo como elementos de referência. Contudo, a confusa malha 

urbana, a ausência de percursos pedonais e falta de sinalização que nos guie a 

esses edifícios leva-nos a eventuais perdas de orientação, principalmente aos 

cidadãos que não residem na cidade.  

De certa forma, o que pode tornar a cidade reconhecida e diferenciada é o 

seu edificado com valor arquitetónico, transmitindo a sua história de forma a 

desenvolvermos imagens mentais que nos demonstrem significados e o seu 

carácter. (Fig. 43) 

Em Ermesinde o património era particularmente rico, mas devido à “política 

de tábua rasa” que ocorreu com evolução da cidade, foram destruídos muitos 

edifícios com carácter patrimonial perdendo assim grande parte da sua história. No 

entanto mantem-se uma minoria, mas em estado bastante degradado, devolutos 

ou em ruínas, dispersos na malha urbana. Desta forma, são poucos os elementos 

que retratam a história e a sua evolução ao longo do tempo. 

No entanto escaparam alguns moinhos e casas senhoriais, como património 

público o Cineteatro e o Hotel da Travagem, como património militar o Castelo do 

Calvário, como património religioso a Capela de S. Silvestre e a Igreja de Santa 

Rita, e apenas um edifício do património industrial, a Fábrica de Fiação e Tecidos 

de Sá. 

Estas construções poderiam contribuir para a orientação e identificação dos 

cidadãos e ajudar a formar uma organização funcional do lugar, suportando o 

Genius Loci. 

Atualmente, podemos encontrar na cidade elementos de referência, como a 

nova  Igreja  Matriz  e  a  Igreja  do  Bom  Pastor,  a  estação  ferroviária,  o  Mercado 
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Figura 43 – Elementos identitários em Ermesinde 
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Municipal, o Fórum Cultural (que se surge de uma requalificação da antiga Fábrica 

da Telha) e os dois espaços naturais: o Parque Urbano Dr. Fernando de Melo e o 

Parque da Resineira. 

É através da arquitetura que foi produzida noutras épocas que é possível 

entender a sua memória, cultura e tradição. Consideramos que os elementos 

criados pelo homem são importantes porque materializam e preservam a memória 

e identidade de um lugar. 

 

 

3.5 – Não-Lugares  

 

Em Ermesinde desenvolve-se de forma irregular, e facilmente se tornar num 

não-lugar. Desde a construção da estação ferroviária o lugar começou a 

transformar-se drasticamente, repleto de infraestruturas e de habitações. (Fig. 44) 

A cidade é um exemplo claro da caracterização de Marc Augé de um não-

lugar, composto por espaços não-identitários, não-relacionais e não-históricos.  

A malha urbana é constituída por não-lugares como por exemplo a estação 

de comboios, que é entendida apenas como um espaço de transição, os espaços 

adjacentes à linha ferroviária, as autoestradas, o Rio Leça e os terrenos adjacentes, 

as praças rodeadas por ruas, que criam lugares de insegurança, sem conforto e 

que não promovem a socialização, sendo apenas espaços de transição.  

Com o passar dos anos e com as alterações ocorridas surgiram outros 

espaços que podem ser entendidos através dos conceitos Terrain Vague e vazios 

urbanos. Estes vazios constituem espaços amorfos e sem usos definidos. 

O lugar não-identitário foi reforçado com a transformação da cidade para o 

uso habitacional, perdendo o seu carácter rural e posteriormente industrial, 

promovendo a perda da identidade e carácter, levando a que as pessoas não se 

identifiquem com o lugar que habitam. Também não existem espaços que 

incentivem os habitantes a se tornarem utilizadores da cidade e a se identificar com 

ela, pois os poucos edifícios marcantes que restam encontram-se abandonados e 

em ruínas, o que afasta ainda mais as pessoas do lugar. 

O lugar não-relacional na cidade de Ermesinde é notado através dos 

espaços públicos que começaram a ficar desumanizados, a perder o seu valor 

enquanto zona de convívio, como as praças e espaços culturais. Estes locais, são  
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Figura 44 - Heterotopias em Ermesinde 
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caracterizados como espaços sem dinâmicas e sem vivências, são apenas lugares 

de circulação, levando os cidadãos a não criem vínculos com a cidade e dessa 

forma nunca se identificarem com o espaço onde residem. 

O lugar não-histórico ocorre desde logo pela falta de continuidade da sua 

história durante um largo período de tempo. Devido as transformações que 

ocorreram no território de Ermesinde com a “política de tabua-rasa”, a cidade 

perdeu grande parte do seu património. O que persistiu em maior número foi o 

património residencial (casas senhoriais), onde algumas acabaram por ser 

modificadas para responder a outras funções, e outras encontram-se ao abandono. 

Os restantes edifícios existentes na cidade caracterizam-se por não ter uma 

história, por serem construções recentes, o que também se traduz em ausência de 

significado. 

As necessidades do gradual crescimento da população, impuseram a 

necessidade de mais alojamentos, levando a cidade a desenvolver-se rapidamente 

e sem um plano específico. Para construir os novos edifícios habitacionais, e pela 

ausência de solo livre, houve a necessidade de construir sobre os espaços 

edificados, mas sem uso ativo, perdendo-se maior parte dos edifícios industriais, e 

que eram a imagem da cidade, perdendo a sua história e a identidade. 

Ermesinde tem várias locais expectantes no interior da sua malha urbana, 

como edifícios abandonados, caminhos de ferro e lugares residuais. Segundo Solà-

Morales devemos alterar estes espaços de forma a que estes voltem a se integrar 

na cidade, mas nunca devemos desfazer-nos desses edifícios, pois relatam uma 

história. 

A cidade foi-se deteriorando conforme se expandiu, e estes lugares 

obsoletos causam insegurança à população e criando uma má imagem, devido ao 

seu abandono e deterioração. Estes edifícios surgem na malha urbana rompendo 

a sua leitura, mas são elementos com memória que podem servir como solução 

para o futuro do lugar. 

Também podemos reparar que a cidade de Ermesinde encontra-se bastante 

fragmentada, devido à expansão da malha urbana, que foi crescendo conforme a 

cidade também se ia desenvolvendo, mas sem um plano, o que levou a que essas 

áreas ficassem como espaços fragmentados e anónimos. 
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Segundo Nuno Portas e Solà-Morales estes lugares têm grande valor para 

a regeneração, desenvolvimento e transformação das vivências da cidade, através 

da sua requalificação. 

Com o crescimento do território a acontecer de forma descontrolada, 

destruindo espaços e construções históricas para dar lugar a novos edifícios 

habitacionais o lugar tornou-se fragmentado e deu origem ao espaço não habitado. 

Mas não podemos considerar Ermesinde como um absoluto Não-lugar, pois ainda 

podemos recuperar parte de sua identidade e da sua história, trazendo-a de volta 

a vida da cidade, como também ainda podemos encontrar alguns lugares onde são 

percetíveis vivências e comunicações.   

 

 

3.6 – Diagnóstico 

 

Com base na análise territorial aplicada à cidade de Ermesinde 

apresentamos um diagnóstico que incluiu pontos negativos, permitindo identificar 

as problemáticas e fraquezas, e pontos positivos, que evidenciam as oportunidades 

e potencialidades verificados, de forma a criar uma estratégia para a resolução das 

questões levantadas. 

 

 

3.6.1 – Pontos Negativos 

 

 Ermesinde é uma cidade-mono-funcional, onde a sua função dominante é a 

habitação. Devido a ausência de outros tipos de usos torna o lugar frágil, porque 

não expõe condições que proporcionem interesse, acabando por se refletir na falta 

de vivências no espaço público.  

Com a ocorrência de uma “política de tabua-rasa” que aconteceu na cidade 

devido as necessidades habitacionais, levou à perda de grande parte do seu 

património arquitetónico. Ainda assim, podemos encontrar alguns edifícios 

históricos, embora abandonados ou em ruínas, como as casas senhoriais, moinhos 

ou a Fábrica de Fiação de Tecidos e Sá. 

 



115 

Devido ao crescimento arbitrário da cidade, podemos encontrar diversos 

vazios urbanos e terrain vagues ao longo da malha urbana. Esses lugares residuais 

acabam por transmitir uma imagem negativa a sua área envolvente, prejudicando 

as relações e vivências nesse lugar. 

É bastante significativa a presença do automóvel na cidade, onde 

constatamos que esta se desenvolveu para servir a mobilidade em prejuízo do 

peão. As ruas encontram-se sempre congestionadas de automóveis, tanto em 

circulação como estacionados, o que cria vários conflitos com o peão. 

A cidade dispõe de algumas praças espalhadas pela cidade, mas esses 

espaços públicos não se encontram adequados e adaptados para as vivências do 

lugar, inviabilizando as pessoas a se identificarem com o lugar que habitam. Em 

parte, devido a sua degradação, desarticulação e descontinuidade, não permitindo 

relações sociais e interação dos utilizadores, conduzindo a cidade ao conceito de 

não-lugar. 

Os diversos espaços públicos, para além das problemáticas referidas 

anteriormente, também se encontram desarticulados e distantes entre si, e dessa 

forma não permitem a comunicação entre os diversos lugares e equipamentos da 

cidade, o que torna necessário uma rede pensada que os articule e seja propícia 

para a circulação do peão. 

Relacionado com a ausência de espaços públicos está também a falta de 

lugares que permitam a urbanização e humanização, através de elementos e de  

atividades que possam fixar permanentemente a população. Devido ao facto das 

atividades se encontrarem principalmente junto a estação de caminhos de ferro 

prejudica a vivência no resto do território.  

Ermesinde apesar de ser a freguesia de Valongo com maior número 

populacional, os equipamentos públicos não são proporcionais à população e os 

espaços existentes não são devidamente qualificados nem aproveitados, existindo 

pouca oferta cultural. O equipamento com mais evidência em Ermesinde é o Fórum 

Cultural, perto da estação ferroviária. Em termos culturais, a oferta é diminuta e a 

maior parte dos eventos estão diretamente ligados a religião, como celebrações de 

romarias em honra dos santos, como a de maior destaque a festa em honra de 

Santa Rita. 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Quadro dos pontos negativos e pontos positivos da cidade de Ermesinde 

PONTOS  

NEGATIVOS  

• Cidade Mono-funcional / cidade-dormitório 

• Perda de Identidade – Política de tabua-rasa 

• Edifícios históricos em número reduzido 

• Espaços fragmentados 

• Domínio do automóvel 

• Espaços públicos descaracterizados 

• Falta de articulações entre espaços públicos 

• Falta de percursos exclusivo ao peão 

• Falta de diversidade de usos e atividades 

• Inexistência de espaço natural 

PONTOS  

POSITIVOS 

• Existe algum património edificado 

• Espaços abandonados que se podem tornar revitalizadores 

• Espaços públicos destinados aos habitantes 

• Relevância da estação ferroviária 
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Também é evidente a falta de contato com o espaço natural. Não existe em 

Ermesinde nenhum espaço natural integrado na densa malha urbana. Com a 

urbanização da cidade ao longo dos tempos esta afastou-se dos espaços naturais. 

 

 

3.6.2 – Pontos Positivos 

 

Ermesinde possui vários edifícios de interesse arquitetónico e patrimonial de 

diferentes épocas, como os moinhos, o património religioso, casas senhoriais e 

edifícios industriais. No entanto a sua recuperação e introdução na restante malha 

urbana era importante para recuperar alguma da memória, identidade e caracter. 

Devido ao crescimento descontrolado, são percetíveis vários espaços como 

terrain vagues e vazios urbanos inseridos no interior da estrutura da cidade, mas 

podem se tornar importantes para o processo de estruturação urbana, através da 

inserção de novos usos e atividades. 

Apesar de serem poucos os espaços que se encontram com condições para 

as vivências do lugar, é notório que existe alguma preocupação com o espaço para 

as vivências dos habitantes, como é percetível junto a estação ferroviária e no 

parque urbano. 

A estação ferroviária desempenha uma função importante para a cidade 

atual, mas também se poderá tornar um auxílio para a recuperação das vivências 

locais, da identidade e da sua história, porque permite a fácil mobilidade das 

pessoas da região. 

 

 

3.7 – Estratégia de intervenção urbana 

 

A estratégia urbana concentra-se na colmatação das carências e valorização 

das potencialidades do lugar descritas anteriormente no diagnóstico. A estratégia 

urbana encontra-se dividida em três objetivos. (Fig. 45) 

O primeiro objetivo foca-se na requalificação do património edificado da 

cidade de Ermesinde. Está intervenção será concretizada em não-lugares que se 

encontram abandonados e expectantes (terrain vagues), e em outros edifícios que 

se encontram degradados ou inadequados. (Tabela 2) 
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Figura 45 – Planta da estratégia de intervenção urbana 
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As ações e objetivos passam por recuperar e requalificar estes edifícios de 

modo a que surjam como oportunidade de regeneração, permitindo criar vínculos 

entre o presente e o passado, proporcionando dessa forma memórias fundamentais 

para o desenvolvimento da identidade e historia do lugar, e assim conseguir 

recuperar o espirito do lugar (Genius Loci) e as vivências da cidade. A 

requalificação destes edifícios é importante para a regeneração da cidade porque 

vinculam-nos a memórias passadas. 

Assim, na requalificação dos moinhos (ação A1), como na requalificação da 

Fábrica de Fiação e Tecidos de Sá (ação A2) as propostas são a criação de 

equipamentos sociais e culturais, de forma a recuperar os edifícios e integrá-los 

novamente no normal funcionamento da vida da cidade. São edifícios importantes 

na história de Ermesinde, que marcam duas fases distintas do seu 

desenvolvimento, os moinhos numa fase rural, e a Fábrica de Fiação e Tecidos de 

Sá na fase industrial. Estes edifícios encontram-se em estado avançado de 

degradação e a sua requalificação seria importante para a valorização da 

identidade e história de Ermesinde.  

É proposto a reabilitação do Cineteatro (ação A3), um dos edifícios de maior 

destaque na cidade e de carácter cultural, bem como a restruturação do Polo 

Bibliotecário Vila Beatriz (ação A4), que apresenta fracas condições para acolher  

funções como uma biblioteca, salas para exposições e palestras. O Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental, a reabilitação do Palacete do Mesquita 

(ação A5) em Casa Museu das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras a que o edifício já 

pertenceu, e ainda a requalificação do Mercado Municipal e o espaço de feira (ação 

A6), sendo que este é praticamente o único lugar onde se realiza comércio de 

proximidade, mas o seu edifício vem-se a degradar de dia para dia.  

O segundo objetivo, humanização do lugar, consiste em interligar os espaços 

já construídos com os novos espaços propostos nos vazios urbanos dispersos na 

malha urbana. Na análise verificou-se a existência de vários vazios urbanos e de 

espaços públicos com fragilidades, e dessa forma, pretende-se a requalificação 

destes lugares degradados, de formar a dinamizar os fluxos da cidade. (Tabela 3) 

 A criação de um parque urbano nas margens do Rio Leça (ação B1) seria 

importante porque permitiria um lugar com contexto diferente dos restantes lugares 

recuperando memórias e tradições locais. Este parque urbano, iria permitir às 

pessoas estar em contacto com a natureza, num contexto de cidade. 
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Objetivos  Ações Descrição Problemática 

 

Requalificação do 

património edificado 

 

A1 

Requalificação dos Moinhos 

existentes nas margens do Rio 

Leça, em um Centro-

Interpretativo e outros com outras 

atividades de carácter público. 

Edifícios com valor histórico para 

a cidade encontram-se 

maioritariamente em ruínas. 

 

A2 

Requalificação da Fábrica de 

Fiação e Tecidos de Sá com 

funções Sociais, de modo a 

preservar a identidade do lugar. 

É o único edifício referente ao 

património industrial mas 

encontra-se bastante degradado. 

 

A3 

Reabilitação do Cineteatro. Um dos edifícios com maior 

importância cultural, encontra-se 

atualmente abandonado. 

 

A4 

Restruturação do Polo 

Bibliotecário Vila Beatriz. 

O edifício para além de biblioteca 

também é um centro cultural, mas 

não se apresenta adaptado para 

essas funções. 

 

A5 

Reabilitação do Palacete do 

Mesquita em Casa Museu. 

Um dos edifícios de maior valor 

arquitetónico de Ermesinde 

encontra-se desprezado. 

 

A6 

Requalificação do Mercado e 

espaço da feira 

O edifício do Mercado e a sua 

envolvente encontram-se em 

péssimas condições 

 

Tabela 2 – Quadro de ações do objetivo A 
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 De modo a criar zonas de permanência e de vivências (ação B2) propõe-se 

a introdução de novas atividades que promovam o interesse da população pelo 

lugar, com o intuito de gerar habitabilidade no espaço urbano. Estas ações são 

realizadas maioritariamente em não-lugares e surgem da necessidade de trazer 

novas vivências e dinâmicas para o uso do espaço público. A cidade deverá ser 

entendida como um lugar dinâmico e dessa forma para regenerar o espaço urbano 

é proposto a introdução de atividades e a criação de pequenos equipamentos ao 

longo dos percursos para que a população e promova os relacionamentos sociais.  

 De forma a complementar o objetivo anterior, propõe-se a consolidação e 

articulação entre esses espaços públicos através de percursos pedonais e de uma 

ciclovia (ação B3), criando um espaço destinado exclusivamente ao peão de modo  

a melhorar as acessibilidades, a sua segurança e bem-estar, auxiliando na 

integração das vivências em todo o território. Devido a necessidade de criar um 

espaço público contínuo, que integre também as ações do objetivo A considerou-

se fundamental que essas intervenções também se encontrassem relacionadas 

com esses percursos, de modo a permitir uma lógica de continuidade. 

 Como o território deve ser entendido como um todo, esta ação permitirá 

também uma melhor permeabilidade na densa malha urbana e a circulação entre 

os dois lados da cidade, permitindo um melhor atravessamento da linha ferroviária. 

 O terceiro objetivo foca-se na renovação do espaço público, de modo a 

dinamizar as vivências do lugar e os espaços de transição em função dos peões. 

Este objetivo pretende solucionar a problemática das inúmeras situações de 

obstruções e descontinuidade que o automóvel e a rede viária proporcionam. (Tabela 

3) 

 A cidade por ter sido pensada para o automóvel restringe o peão a utilização 

do espaço público porque é pouco atrativa para a vida urbana e para as vivências 

do lugar. 

Dessa forma, propõe-se a alteração da estruturação viária na Rua José 

Joaquim Ribeiro Teles e Rua Dom António Castro Meireles (ação C1), com o 

reperfilamento das ruas, passando a se realizar apenas um sentido do trânsito 

automóvel, dando uma maior importância a área pedonal, com passeios mais 

generosos, com a inclusão de ciclovia e linha arbórea, transformando esses locais 

em espaços de permanência e interação social. 
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Objetivos  Ações Descrição Problemática 

 

Humanização do 

lugar 

 

B1 

Criação de um parque urbano 

nos terrenos agregados ao Rio 

Leça. 

As margens do Rio são definidas 

por traseiras dos edifícios e por 

terrenos baldios. 

 

B2 

Criação de zonas de 

permanência e de vivências ao 

longo do território 

A cidade apresenta diversos 

espaços descaracterizados, sem 

vivências, que quebram a leitura 

de espaço urbano. 

 

B3 

Consolidar e articular os diversos 

espaços públicos em todo o 

território através de percursos 

pedonais e ciclovia. 

Não existe uma articulação entre 

os vários espaços públicos da 

cidade e os percursos pedonais 

localizam-se apenas junto a 

estação ferroviária. 

 

Renovação do 

espaço público 

 

C1 

Reperfilamento da Rua José 

Joaquim Ribeiro Teles e Rua 

Dom António Castro Meireles, 

com aumento da largura do 

passeio, introdução de ciclovia e 

implementação arbóreas. 

Estas ruas por serem os principais 

eixos de circulação automóvel da 

cidade e pelas atuais condições 

prejudica a interação da 

população com os diferentes 

espaços. 

 

C2 

Encerrar parte da Rua Rodrigues 

de Freitas e Rua Presas de Sá ao 

trânsito automóvel e passa a ser 

apenas de circulação pedonal 

Ocupação do automóvel em 

espaços de grande circulação 

pedonal não favorecem a vivência 

do lugar. 

 

C3 

Criação de parques de 

estacionamento na Rua Miguel 

Bombarda e na Rua José 

Joaquim Ribeiro Teles 

Automóvel ocupa grande parte do 

espaço público 

 

Tabela 3 - Quadro de ações dos objetivos B e C  
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 De modo a dinamizar o lugar em função dos peões propõem-se encerrar 

uma fração de ruas ao trânsito automóvel (ação C2), como a Rua Rodrigues de 

Freitas, junta a Praça da Estação e que cruza a Rua 5 de Outubro, esta última uma 

rua pedonal, e também, a Rua Presas de Sá, frente a Vila Beatriz. Estes dois 

espaços são de grande relevância para a habitabilidade do lugar porque 

correspondem a dois dos espaços públicos mais utilizados na cidade. 

 Devido ao elevado número de carros estacionados no centro da cidade, que 

quebram constantemente as articulações entre os diferentes espaços propõem-se 

a criação de parques de estacionamento (ação C3) nas várias entradas para o 

centro da cidade, e assim permitir uma maior liberdade do espaço público como 

também promover a circulação pedonal. 

Deste modo, a estratégia de intervenção foca-se na importância de 

requalificar o lugar, recuperando o seu carácter, identidade e vivências urbanas, de 

forma a dinamizar os espaços públicos. 

Depois de apresentarmos uma estratégia urbana, composta por objetivos e 

ações, podemos então optar por qual o local para a intervenção. 

 

 

3.8 – Local de intervenção 

 

 A escolha do local de intervenção para desenvolver a estratégia à escala 

urbana dependeu dos benefícios que este lugar pode oferecer à cidade. 

  O objetivo é de revitalizar e reintegrar uma área do território que foi em 

tempos o lugar mais importante para Ermesinde. 

Desse modo, iremos desenvolver as ações A1 e B1 propostas na estratégia 

urbana, que propõe para este lugar um parque urbano e a requalificação dos 

moinhos, e consequentemente as ações B2 e B3, com a criação de espaços que 

promovam as vivências do espaço público e com a conexão do território através de 

percursos pedonais e ciclovia. (Fig. 46) 

 A finalidade desta intervenção é tornar o lugar novamente como ponto 

atrativo da cidade e da região metropolitana do Porto, com a criação de 

equipamentos e espaços para o desenvolvimento de atividades desportivas, lazer 

e turismo. 
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Figura 46 - Diagrama da estratégia do local de intervenção 



125 

A proposta torna-se importante pela criação de novas vivências para o 

território, como também promove a revitalização do Genius Loci. Como esta área 

apresenta várias construções com valor cultural, a sua recuperação é importante 

para readquirir significados que vinculem sentimentalmente a população, e assim 

estabelecer uma identificação com o lugar. 

Esta necessidade também surge por a cidade não ter um espaço de lazer 

em ambiente natural, e desta forma poder-se-ia incorporar um lugar com dinâmicas 

e vivências diferentes num espaço que se encontra aparentemente esquecido.  

 Como a cidade esta dividida em duas partes, pela linha de caminhos de ferro, 

e o local de intervenção está localizado na área em que predomina o uso 

habitacional, onde existe falta de equipamentos e espaços para diferentes 

atividades, a proposta do Parque Urbano será importante para consolidar e 

dinamizar esse lado da cidade e assim conseguir um equilíbrio.  

 Esta escolha é reforçada pelo facto deste local estar classificado pelo PDM 

de Valongo como área de interesse paisagístico, logo surge também daí a 

importância para a necessidade de intervenção nessa área.  

 

 

3.8.1 – Projeto urbano 

 

Após analisarmos o território entendemos que o local escolhido para a 

intervenção urbana poderia funcionar como espaço de consolidação e regeneração 

da cidade de Ermesinde, por se tratar de um terreno peculiar. Além disso, não existe 

na cidade uma experiência específica ou atividades diversificadas que sejam 

realizadas num espaço natural.  

Este lugar é importante devido a possibilidade de podermos recuperar 

alguma da sua identidade e história. Dessa forma, tentaremos colocar em prática 

as ações que formalizamos anteriormente, para que esta proposta possa refletir a 

temática estudada. 

O objetivo é tornar este espaço habitável, integrando-o na cidade, fazendo 

com que se torne um lugar atrativo, com identidade, para que recupere e valorize 

as vivências da cidade e a interação social. Para isso é proposto a reabilitação de 

dois moinhos, de modo a recuperar a memória que transmitem ao lugar, onde 

através da implementação de novos programas se possa criar ao longo do parque  
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Figura 47 – Planta projeto urbano 
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urbano um sistema de espaços e de usos diversificados de forma a responder a 

atividades das várias faixas etárias, promovendo um ambiente intergeracional. 

Na proposta de recuperação dos moinhos serão reabilitados o Moinho da 

Travagem, por se tratar do único em bom estado de conservação, seria então 

convertido num espaço museológico, com o objetivo de preservar a memória dos 

ofícios tradicionais inerentes a este património sociocultural. O Moinho do 

Alexandre, é onde será realizado o ensaio projetual.  

O programa para o parque urbano pretende proporcionar várias atividades 

ao longo do território, como hortas comunitárias, um edifício de ateliers e 

exposições temporárias, um bar/cafetaria, uma plataforma infraestruturada para 

multiusos, campo de jogos, ginásio ao ar livre, uma piscina natural, skate park, 

parque infantil e uma área de campismo. Para as vivências do parque funcionar de 

forma equivalente, estes programas são distribuídos em duas áreas, de modo a 

criar várias zonas de interesse e de convívio, evitando a setorização do lugar. Uma 

das áreas é composta por parques desportivos, do bar/cafetaria e do Centro 

Interpretativo, e na outra, hortas comunitárias, plataforma para multiusos e o edifício 

das galerias e ateliers. (Fig. 47) 

No parque urbano também são propostos novos percursos pedonais, que 

funcionam como complemento dos percursos existentes na malha urbana. A 

passagem do espaço urbano para o espaço natural é marcada pelo passadiço em 

madeira maciça. De modo a respeitar a paisagem em que se insere, este eleva-se 

em relação ao terreno permitindo uma melhor adaptação a sua topografia, 

deixando-a intacta, como também se integra facilmente com a envolvente devido 

as suas características. 

A proposta do passadiço deveu-se à necessidade de criar um elemento de 

interesse a circulação pedonal, permitindo ao usuário percorrer o parque em 

contato com o meio-ambiente e com observação sobre o rio, enquanto os percursos 

secundários, conectam cada um dos equipamentos do projeto. 

O lugar pretende-se afirmar como um espaço público que dispõe de práticas 

sociais que o convida a habitá-lo. Deste modo, a criação do parque urbano vai 

permitir a cidade um espaço natural, único em toda a restante estrutura da cidade, 

transformando-se num lugar de permanência, capaz de alterar o carácter do lugar. 
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Figura 48 – Vista aérea da localização do edifício, marcado a cor vermelha sobre ortofotomapa.  

Figura 49 – Vista Oeste do edifício 
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3.8.2 – Ensaio Projetual   

 

Para o desenvolvimento do ensaio projetual, propomos a intervenção sobre 

um terrain vague, uma ruína de um antigo moinho, seguindo os critérios dos casos 

de estudo. 

O moinho de Entre-Campos, localiza-se no lado norte do Rio Leça, junto ao 

Parque Socer e é caraterizado por ser uma construção de carácter popular, 

constituído por dois moinhos geminados. O edifício de dimensões reduzidas, com 

118 metros quadrados de área de implantação, é composto por dois pisos, o rés- 

do-chão e primeiro andar, sendo que num dos lados também apresenta um 

cabouco.13 (Fig. 48) 

O edifício evidencia-se sobre a paisagem, encontrando-se construído 

transversalmente sobre o Rio Leça, rodeado por água em três das suas fachadas, 

e encostado à “Ponte das Tábuas”. Apresenta-se em estado de abandono, 

envolvido por vegetação no seu exterior como também no interior. Restam apenas 

as paredes exteriores e a parede de meação, compostas de pedras de granito, 

aparelhadas de forma irregular.  

 No interior, por causa da vegetação e devido às alterações a que foi sujeito 

não é percetível reproduzir a sua constituição estrutural. O edifício sofreu alterações 

no seu interior num dos seus espaços, pelo que aparenta, para desempenhar 

funções habitacionais, onde de forma inadequada foi construída uma estrutura que 

acabou por ruir. 

A ruína é importante para o lugar devido à sua construção popular, pelo seu 

contexto, pela sua memória e história, mas também pela paisagem que o envolve. 

Conservar este tipo de património construído é importante para a história e para a 

identidade da cidade, porque permite recuperar o espirito do lugar. (Fig. 49) 

A proposta para o edifício consiste em criar um Centro Interpretativo das 

Memórias de Ermesinde, onde se pretende dar a conhecer a história do lugar, e ao 

mesmo tempo, promover o interesse pelo património arquitetónico local, articulando 

a arquitetura contemporânea com o lugar e a sua memória. 

Esta intervenção permite por um lado a requalificação do edifício em causa, 

que se  trata  de  uma  construção  dos  inícios  do  século  XVIII, com  grande valor  

 
13 É o espaço onde tem o rodízio, que com a força da corrente da água faz rodar a mó do moinho. 
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Figura 50 – Planta perspetivada piso rés-do-chão 

Figura 51 – Planta perspetivada piso 1 
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arquitetónico, pois representa uma tipologia da arquitetura popular portugueses. 

Por outro, ao se criar um espaço museológico e exposicional, permitirá a sua 

integração nas vivências do lugar, contribuindo para o conhecimento da população, 

divulgando a história e o carácter do lugar. 

A intervenção pretende integrar-se na morfologia do local de forma subtil, de 

modo a manter a sua identidade, evidenciando a expressividade e singularidade 

que o espaço remete para as características das construções populares. (Fig. 50) 

O projeto propõe uma ligação entre o espaço construído e a paisagem 

natural, como os espaços verdes e o Rio Leça. A entrada é realizada pela extensão 

do passadiço que nos encaminha ao edifício sobre o rio, tendo a perceção sobre a 

paisagem envolvente. 

O seu espaço interior organizado em dois pisos, é definido por cheios e 

vazios, e a cada volume corresponde um espaço de exposição distinto, ligados 

através de um circuito, entre espaços abertos e fechados, apresentados em painéis 

informativos. 

O espaço museológico, no piso rés-do-chão é constituído por uma zona de 

receção e pelas instalações sanitárias. A partir do espaço de entrada, localizam-se 

as escadas que dão acesso à primeira sala de exposição, situada no primeiro piso. 

Durante o percurso superior, com a passagem entre os espaços informativos, 

apresentam-se vários pontos de observação que permitem ao público a perceção 

de diferentes espaços do interior do edifício, nomeadamente para o cabouco. 

Percorrendo os espaços do primeiro piso, entre as divisões abertas e fechadas, 

encaminhamo-nos para o segundo lanço de escadas, dando acesso ao último 

espaço informativo e que também possibilita o acesso à sala audiovisual. (Fig. 49) 

 Os espaços expositivos e informativos dividem-se em seis volumes, que 

apresentam temáticas como: o Rio Leça, as origens de Ermesinde, a agricultura, 

os moinhos, o desenvolvimento de Ermesinde, e ainda, uma sala audiovisual. A 

sala audiovisual, pretende-se que seja um espaço demonstrativo do funcionamento 

dos moinhos, localizado sobre a passagem do rio, onde é possível ter uma 

perceção visual sobre este através de um vão nesse mesmo espaço. (Fig. 51) 
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Figura 52 – Vista Sul, preservação do existente 

Figura 53 – Vista Este do edifício sobre o passadiço 
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3.8.2.1 – Paisagem e assentamento 

 

 De forma a desenvolver o projeto sobre o a realidade do lugar foi 

fundamental uma análise geral das suas características e preexistências. 

 A implantação proposta pretende preservar a ruína, como também a 

paisagem envolvente, um espaço de grande riqueza natural. O novo volume 

construído, integra-se na ruína e na topografia do terreno, apresentando uma 

adaptação as suas características, estabelecendo dessa forma um diálogo 

constante com o lugar. (Fig. 52) 

 No exterior apenas é implantado o passadiço em madeira, que dá acesso à 

entrada do edifício, e que se encontra construído sobre o Rio Leça. Este é um 

elemento que pretende recuperar um acesso que existiu no edifício, onde era 

possível controlar a abertura das comportas para a entrada de água para o moinho, 

permitindo manter igualmente, essa função para o edifício atual. (Fig. 53) 

Relativamente ao edificado, pretende-se manter a identidade da ruína 

intacta, de modo a realizar uma continuidade construtiva da reinterpretação da 

arquitetura popular, recuperando o espírito do lugar. Assim propomos no interior 

desta, a construção de uma nova estrutura que se vincula à sua forma original e 

promove uma continuidade construtiva. 

 Do interior do edifício também é percetível a relação com a paisagem, onde 

através dos vãos, que se encontram nos topos do edifício, conseguimos observar 

do lado sul uma perspetiva sobre a cidade de Ermesinde, separada pelo Rio Leça, 

e do lado norte, os terrenos agrícolas e espaços arborizados. 

Deste modo, ao projetarmos o edifício segundo as suas características 

originais do edifício do moinho, revelamos uma forte preocupação e reinterpretação 

do lugar, mantendo as características da arquitetura popular.  

 

 

3.8.2.2 – Interpretação do lugar 

 

O projeto mantém o carácter rural do edifício existente. Procurou-se um 

equilíbrio entre a ruína e os novos métodos construtivos, de modo a respeitar a sua 

envolvente, a sua história e tradição, e para não colocar em causa os valores 

patrimoniais que o edifício apresenta para a atual cidade de Ermesinde. 
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Figura 54 – Corte transversal perspetivado, perceção dos espaços interiores 

Figura 55 –  Vista alçado sul, a relevância da cobertura 
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Manter as características do edifício era crucial para a proposta de 

intervenção. O projeto desenvolve-se assim a partir da preservação da ruína do 

antigo moinho, construindo apenas no seu interior de forma a valorizar o edifício da 

arquitetura popular. Dessa forma, a construção das novas paredes em betão, além 

de servirem como estrutura para o novo volume, também servem como elemento 

de estabilização para as paredes de pedra aparelhada, funcionando como apoio 

para preservar a ruína. 

A perceção do exterior do edifício mantem-se inalterada, onde apenas é 

percetível o novo volume através dos vãos ou então pela sua cobertura, marcada 

pela sua construção contemporânea.  

Assim, o edifício projetado surge como um novo corpo construído dentro das 

paredes de pedra em granito, caracterizando-se por ser uma caixa dentro de outra 

caixa. O novo volume da proposta construído em betão, caracteriza-se pela sua 

configuração estrutural, em que as suas paredes suportam as lajes dos diferentes 

espaços. As divisões interiores organizadas por espaços pequenos e passagens 

entre os vários espaços, refletem a organização típica das casas da arquitetura 

popular portuguesa, como também a sua estrutura leve, sendo construídas em 

madeira. (Fig. 54) 

Outra interpretação surgiu também na cobertura, que se eleva sobre as 

paredes de alvenaria de pedra granítica, reinterpretando as típicas coberturas de 

duas águas como representadas na arquitetura popular. No caso do edifício 

intervencionado, este contava com cobertura de quatro águas, mas de forma a 

enfatizar a nova construção contemporânea optamos pela cobertura de duas 

águas. (Fig. 55) 

Desta forma, os diferentes materiais permitem uma relação que procura um 

equilíbrio entre o passado e o presente, com as paredes em pedra de granito 

aparelhada, com paredes de betão armado, criando uma simbiose entre a pedra 

natural e a “pedra contemporânea produzida”. 
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Figura 56 – Vista alçado norte, a homogeneidade entre a pedra e o betão 

Figura 57 – Corte longitudinal perspetivado, a materialidade no interior 
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3.8.2.3 – A tectónica 

 

 Pretendemos trabalhar com a essência dos materiais no processo 

construtivo, procurando desse modo transmitir o carácter da arquitetura popular do 

edifício. 

 Como base para a requalificação do moinho, optamos pela utilização de uma 

tecnologia contemporânea. Devido à sua semelhança com a pedra, propõem-se o 

betão como o principal material da construção, em parte pela sua resistência, 

durabilidade e capacidade expressiva. 

 Dessa forma, o volume de betão, puro, cru e maciço, promove sensações 

idênticas às da pedra, em que com o passar do tempo vai envelhecendo, acabando 

por se relacionar com as pedras graníticas. Escolhemos o betão devido a sua 

expressividade e plasticidade. Assim, através da cofragem em ripado de madeira 

com várias espessuras e dispostas de forma arbitrária, pretendemos alcançar uma 

expressão orgânica, próxima da construção popular. Para além disso, propomos a 

inclusão de inertes de pedra granítica no betão. Desta forma, o construído adquire 

uma relação com os dois materiais mais utilizados na arquitetura popular. (Fig. 56) 

 Mantemos as características das paredes grossas de pedra da construção 

popular, a justaposição do tradicional com a austeridade do betão armado. As 

paredes exteriores da ruína adotam agora uma nova funcionalidade, 

transformando-se em revestimento da fachada e ao mesmo tempo preservam a 

memória do lugar. 

 No interior do edifício, para além do betão que constitui a estrutura de todo 

o edifício, também optamos pelo uso da madeira no revestimento dos pavimentos 

e para a construção das paredes dos espaços informativos, de modo a manter uma 

continuidade da reinterpretação da arquitetura popular, neste caso, pelas 

construções ligeiras do seu interior. Os dois materiais, apesar das suas 

características distintas, interligam-se pela sua representatividade e pela sua 

configuração, exibindo uma continuidade entre o material natural e o fabricado. (Fig. 

57) 

 Assim, procuramos propor uma construção poética através da materialidade, 

onde estabelece uma conformidade entre os processos construtivos do edifício 

contemporâneo, como também cria um vínculo com o lugar e a sua história e 

carácter.  
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Figura 58 – Vista da expressividade dos materiais  

Figura 59 – Vista sobre diferentes espaços interiores no piso 1 

Figura 60 – Vista do espaço audiovisual sobre o cabouco 
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3.8.2.4 – A experiência sensorial 

 

 Desenvolvemos um lugar que permite ao homem a experiência de o poder 

explorar, de o vislumbrar e senti-lo. O espaço interior e a sua materialidade não 

foram pensados apenas para impressionar, mas também para criar um ambiente, 

uma atmosfera.  

O projeto pretende ciar uma experiência sensorial e emocional, em que as 

pessoas ao percorrerem o interior do centro interpretativo permitisse várias 

experiências corpóreas, pelas características dos materiais, como também pelo 

estímulo dos sentidos.  

Queríamos uma arquitetura baseada em materiais que transmitissem a 

passagem do tempo, que através das suas particularidades comunicassem com os 

visitantes. Dessa forma procuramos através da materialidade das superfícies 

transmitir semelhanças com a arquitetura popular. As paredes de betão, que 

transmitem a segurança, de estar em um lugar protegido, com seu aspeto pesado 

e maciço, ao contrário do seu interior, compostos com pavimentos e paredes em 

madeira, inspiram a leveza e delicadeza. O projeto baseia-se assim na história do 

lugar, e dessa forma, através dos aspetos construtivos procura despertar esses 

sentimentos aos utilizadores. (Fig. 58) 

No interior do edifício, proporcionamos diferentes perspetivas entre os 

volumes, num jogo de formas entre os espaços informativos, marcado pelo dentro 

- fora, e o escuro – claro. A luz artificial é controlada de modo a influenciar os 

espaços e as experiências do homem, em que, nos espaços informativos esta 

caracteriza-se por ser moderada, ao contrário do espaço de circulação, onde 

através do jogo de cheio e vazios se procura criar diferentes perspetivas entre os 

vários pisos. Nos topos do edifício, os vãos permitem a entrada de luz natural. (Fig. 

59) 

Os espaços interiores parecem flutuar sobre o cabouco, permitindo assim 

uma relação do espaço interior com o curso de água do rio, e o som resultante pela 

passagem deste no interior do edifício, contribuindo para a exaltação dos sentidos 

enquanto percorremos os vários espaços. (Fig. 60) 

Desta forma, pretendemos que o construído interaja com as perceções 

sensoriais dos habitantes, através do contato como as texturas dos materiais, a luz, 

os sons, manifestando no edifício uma representatividade do antigo moinho. 
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Conclusão 

 

Esta investigação incidiu na temática do lugar na arquitetura e permitiu 

perceber a importância deste elemento, a ter em conta para a conceção e 

desenvolvimento da obra arquitetónica.  

Desta forma, para a realização desta investigação foi fundamental estudar 

os principais conceitos sobre a temática do lugar, e para isso, recorrendo ao estudo 

de vários autores para sustentar o tema em análise.  

Assim, no primeiro capítulo, para compreender o encadeamento entre a 

arquitetura e o lugar, realizamos um estudo dos conceitos dos autores Christian 

Norberg-Schulz e Juhani Pallasmaa. Estes autores forem importantes para 

entendemos as noções primordiais desta temática, e dessa forma contribuir para o 

desenvolvimento e estruturação desta dissertação. Para além destes, de modo a 

complementar o tema analisado, como as problemáticas relacionadas com o tema, 

tivemos evidentemente a necessidade da leitura de obras de outros autores. 

No segundo capítulo, após a análise de metodologias construtivas, expomos 

questões fundamentais para a elaboração de uma construção poética, e 

apresentamos para cada um desses princípios um caso de estudo de modo a 

justificar essas hipóteses. As obras escolhidas para os casos de estudo foram 

selecionadas por representarem exatamente as questões analisadas, por exporem 

o assunto de forma clara às questões apresentadas na sua temática, e por se tratar 

de obras intemporais e indissociáveis do lugar.  

Para concluirmos o tema investigado, no terceiro capítulo, realizamos uma 

análise a uma área limitada da cidade de Ermesinde, onde propusemos uma 

intervenção a nível urbano, e posteriormente, um ensaio projetual, onde colocamos 

em prática os conceitos estudados nos dois capítulos anteriores. 

Como forma de validar a investigação realizada, apresentamos as respostas 

às perguntam inicialmente colocadas na introdução. 

De que forma as circunstâncias do lugar, podem atribuir singularidade a um 

edifício? 

Entendemos que para se construir num lugar, seja este natural ou urbano, 

temos de ter em atenção todas as suas particularidades. Assim, para a construção 

de uma obra é primordial um entendimento das suas características, como a sua 
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história, identidade, carácter, topografia e paisagem, e assim colocar em prática o 

conceito do Genius Loci, elemento fundamental para um projeto arquitetónico. 

Deste modo, devemos projetar obras que respeitem as características locais, para 

que esta se unifique naturalmente e se torne indissociável daquele lugar. 

Quais as motivações que pode um lugar incutir ao arquiteto? 

 A obra arquitetónica deve expor um apego ao lugar e a sua envolvente, 

através da historia, tradição e do seu espaço. Deve existir sempre por parte do 

arquiteto uma interpretação das características do lugar de modo a tirar o melhor 

proveito para a obra arquitetónica, a interpretação das particularidades locais, quer 

sejam arquitetónicas ou sociais, de modo a adaptar a obra arquitetónica à 

identidade local e às suas necessidades. É importante promover uma estratégia 

que proporcione os valores sociais, naturais e culturais, como também a sua 

identidade, historia e carácter, como uma ferramenta essencial da compreensão do 

lugar, pois cada lugar no mundo é único e irrepetível. 

Desta forma, a obra não deve ser distinta do lugar que ocupa, mas associar-

se à sua envolvente para que a solução arquitetónica funcione em conformidade. 

De que forma o lugar pode influenciar o processo de construção do projeto 

arquitetónico?  

Entendemos que o lugar deverá ser interpretado como fundamento para a 

produção arquitetónica, através da adaptação do construído com a topografia e a 

sua integração com a envolvente, de modo a criar uma ligação entre o natural e o 

artificial. 

O arquiteto deve saber analisar o passado e encontrar um equilíbrio entre o 

proposto e o existente, e dessa forma o projeto nunca será independente do lugar 

que ocupa, mas um resultado único entre a arquitetura e o lugar. A arquitetura deve 

ser pensada de forma incorporada com a topografia e paisagem, e assim tornar-se 

parte integrante do lugar, protegendo os seus valores locais, perturbando-o o 

menos possível. 

Logo, a arquitetura quando se relaciona com as características locais, 

através da topografia e assentamento esta poderá ser entendida como uma 

escultura, pensada através desse mesmo lugar, onde tudo se conjuga de forma 

natural e assim criar uma arquitetura poética. 
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A arquitetura deve ser pensada para o lugar que irá ocupar, essa questão 

que sempre foi determinante para a vida do homem ao longo da história, mas que 

nos dias de hoje tem caminhado para uma extinção progressiva, esquecendo-se 

do compromisso social que é realizar arquitetura. 

Numa altura em que a arquitetura tem sido influenciada de forma negativa 

pela globalização, e que a cultura de criação se encontra estagnada, onde a 

imagem do edifício tem prevalecido sobre o objetivo ou funcionalidade, este tema 

tem como intenção demonstrar que a arquitetura só faz sentido quando pensada 

para determinado lugar, para um objetivo ou função e para uma sociedade em 

concreto. 

Desse modo, consideramos que esta investigação foi importante para obter 

uma reflexão sobre o ato de criação do que entendemos por uma verdadeira 

arquitetura e para criar uma perspetiva sobre a capacidade de produzir soluções 

arquitetónicas estimuladas pelo lugar. 
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Apêndices
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Património arquitetónico em Ermesinde 

 

1 - Moinho do Lino 

  

O Moinho do Lino, segundo Jacinto Soares, foi construído no fim do século 

XVIII e princípios do seculo XIX, ainda antes da ponde rodoviária que liga Porto a 

Guimarães, construída em 1845. 

 Segundo o mesmo autor, a água passava por baixo da estrutura e fazia 

movimentar as pás que giravam as mós. Já no início do século XX, foi adicionada 

na parede nascente uma abertura para incluir um rodízio vertical no seu exterior. 

Com a demolição de um açude e o desvio da corrente, a água começou a 

escassear, principalmente no verão, foi então que o proprietário mandou construir 

sobre a estrutura do moinho habitações, como ainda hoje é percetível. 

 

2 - Moinho da Travagem 

  

Segundo o PDM (Plano Diretor Municipal) de Valongo, este moinho também 

conhecido por Moinho do Panelas ou Moinho do Abade, foi construído no ano de 

1802 e é o único que atualmente podemos encontrar em bom estado de 

conservação, sendo que parte deste foi transformado em habitações.  

Este moinho era servido por um canal que foi construído para encaminhar a água 

para as suas seis mós e de um muro de contenção de águas, que viria a servir de 

espaço de piscina para aprendizagem e competições desportivas de natação. 

Segundo José Pereira, com a necessidade para a prática de ações sociais e 

desportivas surgiu em 10 de setembro de 1938 o GPN, Grupo de Propaganda da 

Natação, que destacava os benefícios pela prática deste desporto. Esta ação foi de 

tal forma notável, que passado um ano já existam distribuídas por todo o país 21 

delegações. 

O GPN de Ermesinde, que era uma filial do núcleo do Porto, surgiu segundo 

o mesmo autor no início do mês de outubro de 1941, com a iniciativa de um conjunto 

de moradores locais e, para a realização desta atividade, contaram com as 

condições naturais que o Rio Leça lhes proporcionava. No ano de 1944 o grupo de 

natação do Porto separa-se do núcleo de Ermesinde e esta funda o Clube de 

Propaganda e Natação. 
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Este lugar também era muito procurado pela população, como espaço de lazer. 

 

3 - Moinho de Entre-Campos 

 

 O Moinho de Entre-Campos, também é denominado por Moinho da 

Resineira ou Moinho do Alexandre, por ter sido o último moleiro a usufruir deste 

equipamento. 

 Segundo Jacinto Soares, estes dois moinhos geminados foram construídos 

em épocas diferentes e pertencia um à família Lino e outro ao Centro Social de 

Ermesinde, que foi vendido, sendo até pouco tempo propriedade da empresa 

SOCER, atualmente são ambos propriedade da Câmara de Valongo.  

 Não existe nenhuma referência à data da construção dos moinhos, mesmo 

na Câmara Municipal, mas julga-se que foram construídos no século XVII ou inícios 

do XVIII, pouco depois da construção da ponte. 

 Ao lado do moinho, existe a Ponde das Tábuas, como o seu nome indica, a 

sua primeira construção foi feita de tábuas, mas como a madeira apodrecia e 

acabava destruída pela corrente do Rio Leça, veio a ser substituída e construída 

em lajes de pedra, mas o seu nome manteve-se. Segundo o mesmo autor, esta 

ponte é referenciada nas Memórias Paroquias de 1758. 

 O moinho atualmente encontra-se abandonado e em ruínas. 

 

4 - Casa de Ezequiel Augusto Ribeiro Vieira de Castro 

  

A casa de Ezequiel Augusto Ribeiro Vieira de Castro14, é uma habitação 

centenária que serviu de residência até finais do século XIX, deixada depois ao 

abandono. 

 Segundo Manuel Cunha (apud Ribeiro, 1997) com a separação de poderes 

entre a igreja e o estado, devido o fim da Primeira Republica, foi necessário recorrer 

à procura de novas instalações para se instalar a Junta de Freguesia. O edifício 

encontrava-se à venda e devido à sua centralidade, a Comissão Administrativa 

avançou para a sua aquisição, para a instalação de serviços como Regedoria, 

Posto Civil, Posto Médico e Estação Telégrafo-Postal. Desde aí, o edifício sofreu 

 
14 Foi uma figura ilustre de Ermesinde, participava em qualquer ação cívica que tivesse o objetivo de melhoria 
de vida para a cidade. Faleceu a 9/09/1910. 
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algumas adaptações no seu interior de forma a poder responder às diferentes 

atividades que lá ocorreram. Mais tarde também teve a função de Biblioteca, 

promovida pela Fundação Gulbenkian. 

 Com o alargamento e modernização das linhas do Minho e Douro, o edifício 

foi vendido ao Nó Ferroviário do Porto, para onde a direção se transferiu 

temporariamente. 

 Desta forma, com a adaptação do edifício às várias atividades ali ocorridas 

fez com que o carácter habitacional para que foi construído fosse perdido.  

 O edifício, atualmente encontra-se completamente ao abandono, rodeado 

pelas linhas de comboio e pela passagem pedonal, pela qual é a única forma de 

aceder ao edifício.  

 

5 - Quinta Smidt 

  

A quinta Smidt, localizada face à linha do Minho, é uma propriedade 

histórica, construída nos finais do século XIX, segundo Jacinto Soares, tinha uma 

área de 13000 metros quadrados, mas durante os anos setenta devido ao 

crescimento urbano sofreu um corte drástico. 

O palacete foi mandado construir por um industrial de nacionalidade dinamarquesa, 

do qual foi atribuído o seu nome à quinta e que ainda hoje se mantém.   

 Atualmente, a casa encontra-se bem conservada mas desabitada. 

 

6 - Quinta de Ermesinde  

  

A quinta de Ermesinde, também conhecida como Quinta de Taborda, é 

definida segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, como uma casa rica de campo, 

da qual se notam influências de lavrador endinheirado ou da burguesia. 

 Segundo os mesmos autores, a quinta era composta pela casa, 

provavelmente uma das mais antigas de Ermesinde, datada no século XVII, pela 

capela da Nossa Senhora do Amparo, por espaços verdes, espaços agrícolas e 

ainda uma mata com arvores centenárias. Devido a urbanização do lugar, todos os 

terrenos foram ocupados. 

 A capela de Nossa Senhora do Amparo, pertencente a quinta de Ermesinde, 

chegou a estar aberta a população, onde era realizada a missa dominical.  
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 A habitação não tem características arquitetónicas relevantes, para além da 

escada exterior de estilo barroco. 

 O espaço atualmente encontra-se abandonado, onde podemos ver a casa e 

a Capela apenas com as paredes exteriores levantadas e cobertas de vegetação. 

 

7 - Palacete do Mesquita 

  

O Palacete do Mesquita, construído na segunda década do século XX 

segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, é provavelmente o edifício habitacional de 

maior valor arquitetónico. 

  Este imponente edifício, com a sua fachada principal voltada para a linha de 

caminho de fero, apresenta um alpendre em casa um dos seus pisos, embelezados 

por colunas, arcos e varandins, no lado esquerdo, virado para a Rua Professor 

Sebastião Pereira, também apresenta uma galeria aberta composta por uma 

colunata e a unir estas duas fachadas o elementos de maior destaque, um torreão 

quadrangular rematado por quatro jarrões, com um miradouro de 2 pisos, sendo 

um deles coberto. As outras fachadas de menor esplendor, estavam direcionadas 

para o jardim, composto por jogos de água e diversas estatuas, que viriam a ser 

removidas quando o edifício foi vendido às Irmãs Franciscanas Hospitaleiras. 

Embora muito próxima à linha de comboio e do viaduto, que fez diminuir a 

sua beleza e grandiosidade, este edifício mantém-se bem conservado. 

 

8 - Vila Beatriz 

  

Este palacete, mandado construir por Amadeu Vilar nos inícios do século 

XX, apresenta características da casa portuguesa. Composta com uma arquitetura 

de estilo nobre, é composta por painéis de azulejos que retratam temas rurais.  

 Depois de vários diálogos entre a Câmara Municipal de Valongo e o 

Governo, este espaço foi adquirido em 1985 pelo município e passou a ser o Centro 

Social e Cultural de Ermesinde, com salas para exposições e palestras. 

Compreende ainda no edifício principal um polo de leitura da Biblioteca Municipal 

e um Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, para consciencialização 

da população para as questões ambientais. 
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 Nos terrenos adjacentes foram construídos equipamentos desportivos de 

apoio à população, tais como as piscinas municipais, campos de ténis e ainda um 

pequeno skate park. Na frente do palacete, foi colocado algum mobiliário urbano e 

arruamento que permitissem usufruir do espaço ajardinado.  

 

9 - Palácio Julião 

  

O Palácio Julião foi um dos edifícios que foi alterada a sua função, 

atualmente é conhecido como Casa do Colégio Santa Joana. 

 Em 23 de junho de 1936, tornou-se um Colégio Missionário, com a 

Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição comprou o palácio 

para receber em segurança as alunas do Colégio Seráfico de Tuy, visto que em 

Espanha decorria a guerra civil. Este colégio missionário tinha como função 

preparar espiritualmente e intelectualmente mulheres para futuras hospitaleiras e 

missionarias religiosas. 

 No ano de 1942, foi fundando o Patronato de S. Lourenço, junto ao Colégio 

Missionário, ao qual foi criada um centro de educação cristã e cívica. 

 No ano de 1957, com a entrada de alunas externas e alunos do Patronato, 

o Colégio ganhou uma maior importância e foi elevada a Casa Provincial, e assim 

foram necessárias novas obras para cumprir com as carências que se faziam sentir. 

Dessa forma, foi necessário a demolição dos salões existentes  do Patronato para 

construção de salas de aulas, uma cantina e copa. O Palacete também viria a sofrer 

alterações de forma a se adaptar ao uso educacional, passando em 1973 a ser 

designado por Externato de Santa Joana. 

 

10 - Cineteatro 

  

O Cineteatro, foi um dos edifícios mais importantes para a cidade de 

Ermesinde, devido a sua relevância cultural. 

Segundo Jacinto Soares, o edifício foi mandado construir por um grupo de 

empresários locais, na data de 29 de julho de 1946, e obedecia a um estilo muito 

vulgar da época para este tipo de equipamentos. A sua construção demorou dois 

anos e, apesar de começar a funcionar em 1948 a sua inauguração só foi realizada 

no ano seguinte, com teatro de revista e filmes.  
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Com a morte do fundador, que já antes tinha desfeito a sociedade dos quatro 

empresários, o espaço passou a ser gerido pelos filhos, mas como a atividade era 

pouco rentável, estes acabaram por alugar o edifício à empresa Lusomundo, que 

passou a gerir o espaço desde 1984. Como esta empresa não cumpriu com uma 

clausula disposta que obrigava a conservação do edifício o acordo foi anulado. 

Atualmente este edifício encontra-se ao abandono, onde inclusive já surgiram 

algumas propostas para a sua requalificação, mas nunca passaram de intenções. 

 

11 - Capela de S. Silvestre 

  

A Capela de S. Silvestre, é segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, o 

monumento mais antigo da cidade de Ermesinde. Esta capela serviu durante muito 

anos de igreja matriz, ainda à Paroquia de S. Lourenço de Asmes. 

 Apesar de no seu lintel apresente a data gravada de 1711, esta supõe-se 

que seja relativa a uma reconstrução, pois existe alusões a esta capela no Catálogo 

dos Bispos do Porto, que datam o ano de 1625. 

 Este templo, que durante os finais do seculo XIX se encontrava ao 

abandono, chegou mesmo a ser pensada a sua demolição, como é exposto nas 

atas da Junta de Freguesia segundo os autores. Atualmente, com as obras de 

restauro a que tem sido sujeita, esta construção antiguíssima apresenta-se muito 

bem cuidada e tratada. 

 

12 - Castelo do Calvário 

  

Segundo Jacinto Soares, o castelo do Calvário ou Castelo de Marques de 

Sousa, foi mandado construir por este no ano de 1915. 

 É um torreão construído em pedra com aspeto militar, de formato retangular, 

com 11 metros quadrados e composto por dois pisos.  

Este mirante, apesar de relativamente conservado, encontra-se rodeado por 

garagens que foram construídas posteriormente, retirando-lhe a sua beleza e o seu 

valor. 
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13 - Fábrica de Fiação e Tecidos 

  

A Fábrica de Fiação e Tecidos é uma das mais antigas fábricas de 

Ermesinde e é a única que resistiu a política de tabua-rasa que ocorreu na cidade, 

porventura por se encontrar mais afastada da estação de comboios. 

 Fundada nos inícios do século XX, tornou-se uma das mais importantes 

unidades industriais de Ermesinde, pelas dimensões das suas instalações, onde 

trabalhavam mais de duas centenas e meia de trabalhadores.  

Segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, o seu fundador foi Manuel Pinto de 

Azevedo e como sócio Amadeu Vilar, este último com preocupações sociais, 

fundou uma padaria na fábrica, exclusiva para os funcionários, criou uma 

cooperativa de consumo, onde se poderiam abastecer com bens de primeira 

necessidade a preços mais baixos que os preços do mercado.  

 Este equipamento teve grande impacto no processo de desenvolvimento 

social e tecnológico da economia, mas com a evolução das tecnologias e a 

globalização levaram ao seu encerramento, encontrando-se agora ao abandono. 

 

14 - Hotel da Travagem 

  

O Hotel da Travagem, também conhecido por Hotel Sobral existiu junto à 

ponte rodoviária que liga o Porto a Guimarães. Segundo Jacinto Soares, o hotel foi 

registado na Câmara Municipal de Valongo no ano de 1907 e fechou por volta dos 

anos 30.  

 O Edifício que hoje tem função habitacional, possui também tem alguns 

comércios no piso de rés-do-chão, e embora tenha sofrido algumas modificações, 

encontra-se bem conservado. 

 

 

Elementos construídos importantes na cidade atual 

 

A - Estação Ferroviária  

  

A estação foi inaugurada no dia 29 de julho de 1875, e desde logo tornou-se 

o ponto central da cidade, em que em seu redor começaram-se a construir edifícios 
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e abrirem-se ruas, para além do elevado fluxo de passageiros que por ali passam 

diariamente. 

 Pouco tempo depois o edifício começava a sofrer algumas modificações, em 

1882 surge a construção da cobertura metálica, em 1930 com a ligação ao Porto 

de Leixões e com a instalação da sinalização elétrica. No início de julho de 1997 

surge a intervenção de remodelação da estação, que foi praticamente demolida 

para obras de modernização das linhas, eletrificação da linha férrea e construção 

de um novo edifício, concluindo-se em maio de 2001. 

 Com a construção da nova estação ferroviária, não resistiu qualquer parte 

do edifício antigo. A estação é marcada pela sua cobertura em estrutura metálica, 

que forma duas abóbadas de estilo gótico sobre as quatros linhas férreas e por um 

edifício de dois andares, que possibilita o atravessamento da estação, ligando os 

dois lados da linha ferroviária por duas praças. O edifício é composto ainda por uma 

galeria comercial subterrânea. 

Sem a Estação Ferroviária, muito provavelmente, Ermesinde nunca tinha 

chegado à cidade que encontramos hoje. 

 

B - Fórum Cultural 

  

O edifício do Fórum Cultural foi construído sobre as ruínas que restavam da 

antiga ou Fábrica da Cerâmica Lusitânia ou também conhecida por Fábrica da 

Telha, situada junto a Estação Ferroviária. 

 Segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, a Fábrica da Cerâmica Lusitana foi 

fundada no ano de 1910, em 1920 mudou o seu nome para Empresa Industrial de 

Ermesinde, Lda., e produzia telha e tijolo, e posteriormente fornos, lares, figuras 

decorativas, tubos, vasos, botijas, grades entre outros. Depois de um período de 

grande esplendor, em que foi considerada umas das maiores e melhores do ramo 

no país, onde chegaram a trabalhar duzentas pessoas, a fábrica caiu em 

decadência e acabou por encerrar no ano de 1982,  por motivos financeiros. 

 Mais tarde, a Câmara Municipal de Valongo obteve a fábrica, que por estar 

numa zona central e se encontrar ao abandono e degradada, tornava o lugar 

indesejável e tinha um impacto prejudicial para a imagem da cidade. 

Com a construção do fórum Cultural nas instalações da antiga fábrica, 

inaugurado na data de 19 de maio de 2001, Ermesinde passou a contar com um 
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espaço cultural, com espaços diversificados, como uma galeria museológica, uma 

sala de espetáculos e galerias multimédia, onde se relaciona o novo com a pré-

existência mantendo a sua memória e a  identidade. 

 

C - Mercado Municipal de Ermesinde 

  

O Mercado de Ermesinde, foi projetado pelo Arquiteto José Quintão15 e 

construído entre os anos de 1984 – 1986, segundo documentos da Câmara 

Municipal de Valongo. 

 O Mercado funciona diariamente (exceto ao domingo) e nas suas imediações 

também se realiza a feira municipal. Segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, a feira 

de segunda-feira foi inaugurada no dia 12 de setembro de 1927, tratando-se na 

época de uma melhoria muito importante para a cidade de Ermesinde. Mais tarde, 

a pedido da população, também foi criada a feira das sextas-feiras, no dia de 17 de 

novembro de 1957. 

 O espaço exterior, onde se realizam as feiras, como o edifício do Mercado 

encontram-se bastante degradados. 

 O mercado, que a Junta de Freguesia considera de enorme potencial para a 

organização de atividades, onde até já organizaram alguns eventos, foi alvo de um 

concurso público para a construção de um novo espaço, mas até hoje continua 

esquecido e a degradar-se.  

 

D - Parque Urbano Dr. Fernando de Melo 

  

O Parque Urbano Dr. Fernando de Melo, localizado no terreno adjacente ao 

Fórum Cultual foi inaugurado em 11 de julho de 1998.  

Numa zona problemática no centro de Ermesinde, este parque alterou 

completamente o seu centro urbano, contrariando a densa construção habitacional. 

Este espaço trouxe a cidade condições que não existiam, transformando 

assim a cidade mais atrativa para os seus habitantes. O espaço é composto por 

uma área superior a 20000 metros quadrados e contém um pequeno espelho de 

água, um anfiteatro ao ar livre com capacidade para trezentas e cinquenta pessoas, 

 
15 Arquiteto José Carlos Vasques Quintão 
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um parque infantil, campos de minigolfe, zonas pedonais e áreas ajardinadas com 

equipamentos como um café, restaurante e ginásio. Mas o elemento de maior 

destaque que distingue este espaço é a chaminé industrial da antiga Fábrica da 

Cerâmica. Este espaço, tornou-se o principal ponto de convívio para os habitantes 

de Ermesinde. 

 

E - Parque da Resineira 

  

O Parque da Resineira, ou também conhecido por Parque Socer, foi 

inaugurado no dia de 16 de Agosto de 2009. É um espaço de lazer e recreio em 

pleno contato com a paisagem natural, situado nas margens do Rio Leça. Este 

espaço em ambiente natural, o único de Ermesinde, é composto por alguns 

equipamentos como um campo de futebol, uma estrutura para a prática de 

desportos radicais e um parque infantil.  

 O parque tem este nome devido a antiga industria que existiu naquele lugar. 

A industria resineira, segundo Manuel Dias e Manuel Pereira, surgiu em abril de 

1903 e trabalhava com a resina extraída dos pinheiros de Ermesinde, passando 

depois a explorar uma vasta região que ia da Beira Alta até à Beira Litoral. Na 

década de 1920 a empresa foi vendida à União Resineira Portuguesa, onde mais 

tarde com a fusão dada com a Companhia de Produtos Resineiros e com a 

Companhia Industrial Resineira viriam a criar a empresa SOCER – Comércio e 

Industria de Resinas S.A., tornando-se uma das melhores fábricas do sector. 

 Com a concorrência de países como China, Indonésia, Brasil e Venezuela, 

que conseguiam uma mão-de-obra mais barata a resineira de Ermesinde acabou 

por falir. Em 1993, a resineira tornou-se numa empresa de reciclagem e anos mais 

tarde, após o abandono das fábricas, estas acabaram por ser demolidas.  

 Portanto, este local é importante para a população de Ermesinde, porque 

possibilita um espaço de lazer com ligação a elementos naturais. 

 

F - Igreja Matriz 

  

A Igreja Matriz, dedicada a S. Lourenço, segundo Manuel Dias e Manuel 

Pereira, levou 13 anos a construir, sendo inaugurada no dia 20 de dezembro de 

1981 por D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto nessa data. 
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 Este templo de grandes dimensões, foi erguido no lugar da antiga Igreja 

Matriz, que contava já com mais de 250 anos. A antiga igreja foi considerada 

pequena e inadequada para cidade de Ermesinde, e dessa forma foi necessário 

construir um novo templo que correspondesse às necessidades da comunidade 

religiosa. 

 

G - Igreja do Bom Pastor 

  

Iniciada a construção em 14 de julho de 1957 e concluída em 21 de abril de 

1966, este importante templo religioso para a cidade, contrasta com o que é usual 

ver-se neste tipo de templos. 

 Como referência nacional de peregrinação, neste templo católico, encontra-

se num tumulo, o corpo à vista devidamente conservado da Irmã Maria do Divino 

Coração, pela qual esta igreja foi consagrada em cumprimento dos seus votos 

evangélicos. 

 

H - Igreja de Santa Rita 

  

O edifício da Igreja da Nossa Senhora do Bom Despacho da Mão Poderosa 

é mais conhecido pelo nome de Igreja de Santa Rita. Pela veneração a esta santa 

ocorrem todos os anos peregrinações que vêm de várias partes do país e até 

mesmo estrangeiro.  

 Embora pouco rica arquitetonicamente, a construção de estilo barraco, 

iníciou-se no ano de 1749. Entre 1832 e 1834, serviu de hospital às tropas dos 

confrontos que ocorreram nas imediações por parte das forças absolutistas que 

defendiam D. Miguel contra as forças liberais de D. Pedro. Com a extinção das 

Ordens Religiosas, a igreja e o convento passaram a ser propriedade do estado. 

Mais tarde, depois da venda das propriedades adjacentes e do convento, 

que sempre manteve funções ligadas à educação, a igreja permaneceu domínio 

do estado. Com a implantação da República tornou-se internato e posteriormente 

Colégio de Ermesinde, como se encontra atualmente. 

É um dos lugares de culto mais importantes da região.  
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(Fotografias do autor) 
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Levantamento fotográfico do Moinho de Entrre-Campos 
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