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APRESENTAÇÃO

O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

Um material. Um arquitecto.
Vamos estudar a matéria enquanto afirmação, enquanto proposta de expressão; como
parte do processo de transmissão de ideia e caracterização espacial.
Procuramos entender o betão armado enquanto matéria e elemento expressivo do
espaço. A sua história e vínculos culturais, que possibilitaram o seu uso como elemento
de composição e expressão espaciais.
Vinculamos-mos nas obras de um arquitecto, cuja poética muito própria procurou o
despojamento como fim.
Lemos criticamente e relacionamos Pedro Cid, nos principais elementos da sua obra,
alguns dos quais vieram a influenciar outros arquitectos cujas obras procuraram a
expressão última através do uso do betão armado.

Palavras-chave: Betão armado, Pedro Cid, Matéria, Expressão, Espaço.
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The Space In the Metter – The Reinforced Concrete in the Work of Pedro
Cid

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

A material. An Architect.
We will study the matter as an affirmation, as a proposal for expression; as part of the
idea transmission and spatial characterization process.
We try to understand reinforced concrete as a material and an expressive elemento of
space. Its history and cultural ties, which enabled its use as an element of spatial
composition and expression.
We are linked in the works of an architect, whose very own poetics sought stripping as
an end.
We read critically and related Pedro Cid, in the main elements of his work some of which
came to influence other architects whose works sought the ultimate expression through
the use of reinforced concrete.

Keywords: Reinforced concrete, Pedro Cid, Matter, Expression, Space.
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O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho está dividido em três partes: Matéria; Betão Armado/aparente; Pedro Cid.
Cada um destes capítulos é organizado em três partes.
Temos como objectivo principal o estudo do betão aparente enquanto expressão
material. A nossa pretensão é a de procurar o entendimento do sentido de expressão
no uso do betão aparente, em particular na obra de Pedro Cid.
Este estudo incide sobre o processo de investigação, que aparenta revelar uma
inquietação particular com este material e sistema construtivo. Pretendemos chegar ao
seu sentido a partir da fenomenologia, no tempo, e contribuir para uma melhor
compreensão dos processos de investigação deste arquitecto.
Iremos estudar o modo e por que processos os materiais – em particular o betão
armado/aparente – são instrumentos de caracterização espacial.
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2. MATÉRIA
2.1. MATÉRIA E EXPRESSÃO
“Nenhum material se deixa trabalhar e aplicar de maneira tão versátil como o betão. É
económico, de qualidade assegurada sob normas, e pode, graças ao seu estado líquido
inicial e às cofragens utilizadas, adquirir qualquer forma desejada. Mediante o
adicionamento de cimentos policromos e pigmentos, dentro da mistura usual do betão,
este pode ser empregue de maneira aparente, transformando-se assim num importante
elemento de desenho.” (apud PALMA, 2010, p. 9).

Matéria, significa tudo o que ocupa espaço, que se torna objecto e que possui expressão
própria. Existem infinitas possibilidades de a trabalhar sendo elemento fundamental nos
modos de expressão.
No caso do nosso material de estudo – o betão – as suas características singulares,
tornam-no num material versátil de trabalhar. É um material que passa por um estado
pastoso e que ao solidificar, consegue adquirir formas e expressões variadas
contribuindo decisivamente no processo de expressão espacial.
O potencial do betão a nível estrutural, foi a característica que levou ao seu rápido
desenvolvimento e que mais tarde, de modo progressivo, levou à exploração das suas
capacidades plásticas por parte dos arquitectos. A sua manipulação é conseguida a
diferentes níveis:
– a sua utilização explora as potencialidades plásticas do betão através da manipulação
da forma dos elementos da construção (enquanto forma escultórica) associada ou não
ao tratamento da sua superfície;
- a sua utilização explora a expressividade do seu acabamento através da manipulação
da composição dos seus elementos constituintes e/ou manipulação do tratamento da sua
superfície; (Palma, 2010, p. 9).

Inicialmente, o betão era visto como um material sem poesia, mas desde o século XX
que começou a ser gradualmente visto como um material com uma marcada expressão
arquitectónica.
A imagem global que se pretendia do betão é uma questão constantemente debatida
pelos críticos, sendo o carácter universal deste material observado como uma antítese
da ideia de uma arquitetura nacional que possa promover a identidade de um país. A
realidade definia-se por um património cultural, social e um imaginário coletivo muito
conservador, que se representava por intervenientes que exprimiam impetuosamente a
banalidade e a indelicadeza destas construções sem carácter. (Gomes, 2015, p. 31).
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A cultura da arquitectura industrial era caracterizada pela sobriedade expressiva, “em
consequência da simplicidade funcional e das formas puras com que se erguiam as
construções” (Gomes, 2015, p. 39). O momento de afirmação desta matéria composta,
coincide com o período em que se procuravam mudanças na expressão arquitectónica.
“Segundo Le Corbusier, a geometria era uma linguagem natural e essencial para o
Homem nesta época, sendo a base da construção da máquina e de uma nova estética.
A exploração da geometria na nova modernidade industrial e a capacidade plástica do
betão eram referências constantes nos primeiros textos do arquiteto suíço.” (apud
Gomes, 2015, p. 40).

O modo de pensar e reflectir de Le Corbusier, perante as características do betão e a
flexibilidade na definição da forma arquitectónica, baseia-se na invocação da geometria
como reguladora da estética projectual. Na época isto representou uma revolução no
modo da concepção da arquitectura.
Precisamente numa época em que a plasticidade está na moda. Perret vai expressar nos
seus edifícios, um novo conceito estrutural: a obra realizada segundo o princípio de
árvore em oposição à estrutura piramidal que expressava a tradicional construção
maciça de pedra ou ladrilho. Expressão que virá reforçada pela desmaterialização do
piso térreo, em alguns dos seus edifícios, que apoia ou sugere os edifícios sobre “pilotis”
que mais tarde viriam a ser realizados por Le Corbusier. (Palma, 2010, p. 6).

A flexibilidade formal do betão advém de três factores principais: o uso de cofragens
que permitem uma flexibilidade quase total na forma, métrica, e em alguns casos
textura; a adição de pigmentos que permite diferentes tonalidades; os diferentes tipos
de tratamento das superfícies;
O betão, teve a capacidade de evoluir tornando-se um material contemporâneo e
preponderante no processo de concepção arquitetónica. A expressividade deste
material, provém paradoxalmente do seu carácter amorfo, sem forma determinada à
partida. A plasticidade do betão não traça fronteiras à criatividade. É como uma pedra
líquida que se adapta a qualquer vontade espacial ou formal de quem a trabalha.
“Revela-se igualmente importante a consideração da matéria como um meio de
expressão particular, sendo que para além do conhecimento das suas propriedades e
dos seus comportamentos é imprescindível pensar na sua integração num determinado
lugar, conjugando-a com outros materiais. Neste sentido, a sua evolução resulta
essencialmente da sensibilidade dos arquitetos e engenheiros.” (Gomes, 2015, p. 16).
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Os diferentes tipos de cofragem são a forma mais usual de conferir forma e expressão
ao betão. “O facto de estas poderem ser realizadas em diversos materiais, que apenas
têm como requisito a capacidade de aguentar a pressão do betão fluido, possibilita a
exploração das mais variadas expressões, desenhos, ritmos e métricas nas superfícies
em betão aparente.” (Palma, 2010, p. 11).
No projecto Casa das Histórias Paula Rego, do arquitecto Eduardo Souto Moura, o
pigmento adicionado ao betão faz parte da expressão que o autor conferiu ao exterior
da obra em conjunto com a textura resultante da utilização de cofragens em madeira
crua (tábuas de pinho), em parte com uma estereotomia baseada nos torreões do
arquitecto Raul Lino na casa-museu dos patudos, em Alpiarça, onde se observa uma
estereotomia dos azulejos em V. “O edifício foi projectado de forma a que a altura das
duas pirâmides coincidisse com a altura das árvores ao redor. […] era necessário adotar
uma coloração que permitisse ao museu preencher uma lacuna no ambiente natural
para se integrar à paisagem local […] proporcionando um contraste entre o mineral e o
vegetal.” (Lanxess, 2019).
Ao optar por um betão com pigmento vermelho, Souto de Moura criou contraste entre o
edificado e o verde da Natureza, possibilitando uma reinterpretação do lugar como uma
arquitectura evocativa ou de um momento histórico (Palácio de Sintra) mas com
expressão contemporânea.

Ilustração 1 - Casa das Histórias Paula Rego (Cascais, 2020)

A procura de uma expressão moderna, ou dos nossos tempos, foi dominada no quadro
dos anos 20 europeus, […] por uma investigação que se concentrou nos possíveis
sentidos de função ligados às possibilidades dos novos materiais, na perspectiva de
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encarar a funcionalidade como dado imprescindível […] de modo a partir do zero no
combate contra os academismos. Tratou-se, de algum modo, de uma discussão
tendente ao abstraccionismo e a uma significante ruptura na relação da arquitectura com
o meio natural. (Tostões, 2015, p. 94)

“Nos nossos dias o betão armado transforma completamente os problemas […].
Milhares de formas são permitidas e nascem silhuetas imprevistas, quantas vezes
estranhas, mas racionais e sinceras. […] As proporções são profundamente
modificadas, a estética não é a mesma” (apud Tostões, 2015, p. 65)
No caso do Museu do Côa, projectado por Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, verifica-se
uma marcada expressividade nas suas fachadas, nestas, os arquitetos exploram a
geometria e a textura simultaneamente.
“Se de longe o edifício se assemelha a um enorme afloramento irrompendo do solo,
uma inspecção mais próxima reforça essa percepção, uma vez que no betão foram
utilizados pigmentos minerais, tendo a fachada sido objecto de tratamento superficial
imitando as irregularidades naturais do xisto, a rocha predominante na região”
(Fundação Côa Parque, 2020).
Esta expressão transmitida pelo material, permite que o edifício se integre na paisagem
de modo subtil e sensível.

Ilustração 2 - Museu O Côa (Fundação Côa Parque, 2020)

“Conseguimos apreciar que a aproximação ao objecto permite uma percepção diferente
da forma, mas fundamentalmente da matéria.” (Gomes, 2015, p. 58).
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No que diz respeito à flexibilidade quase total da forma projectual:
Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível criada pelo homem.
O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos
nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o
universo, o universo curvo de Einstein". A frase, dita pelo próprio Óscar Niemeyer,
evidencia o interesse do arquiteto pelos traços sinuosos, característicos de suas obras
mais famosas. Os projetos inspirados em formas orgânicas revolucionaram a arquitetura
moderna, até então caracterizada por aspectos ligados à funcionalidade. (Minas e Minas,
2012).

O arquitecto Oscar Niemeyer encontrou o seu modo de expressão na forma. “Destaca
a ousadia e o pioneirismo de conceber edifícios ondulados com estrutura de betão
armado, […] Niemeyer uniu a representação do nosso cenário natural, por meio das
curvas, com a capacidade de tornar os projetos realidade” (Minas e Minas, 2012). De
todas as obras curvilíneas de Niemeyer, destaco a Igreja de São Francisco de Assis,
em Belo Horizonte no Brasil, inaugurada em 1943, que é parte integrante do projecto
arquitectónico de Pampulha e que se tornou um marco na arquitectura Brasileira.
“Sendo uma das primeiras obras do arquiteto, […] Niemeyer encontrou a oportunidade
de desafiar a monotonia que rodeava a arquitetura contemporânea, aproveitando-se da
liberdade plástica que o betão permite, dando início à sua arquitetura de curvas que o
caracteriza até hoje.” (Minas e Minas, 2012).
A Igreja passou a fazer parte da identidade de Belo Horizonte, e acabou por dar início a
uma revolução na forma de fazer arquitectura no Brasil

Ilustração 3 – Igreja São Francisco de Assis, Belo Horizonte (Renne, 2020)

"É característico o uso de betão neste trabalho, no qual se conseguiu os volumes de
grande riqueza formal, incorporando, ao mesmo tempo, valores poéticos da cultura do
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país. As curvas e linhas oblíquas, conferem um carácter assimétrico e flexível, refletindo
a exploração máxima das possibilidades plásticas e potencialidades escultóricas
oferecidas pelo material.” (Minas e Minas, 2012).

Ilustração 4 - Igreja São Francisco de Assis, Belo Horizonte (Renne, 2020)

Era a oportunidade de contestar a monotonia que cercava a arquitectura contemporânea,
a onda de um funcionalismo mal compreendido que a castrava, dos dogmas de “forma e
função” que surgiam, contrariando a liberdade plástica que o betão armado permitia. A
curva atraía-me. A curva livre e sensual que a nova técnica sugeria e as velhas igrejas
barrocas lembravam. E é com prazer que recordo o entusiasmo com que Pampulha foi
construída […]. E lá está, a desafiar eternos contestadores, a pequena igreja com suas
curvas harmoniosas e variadas, […] como a lembrar que a curva pode ser bela, lógica e
graciosa, se bem construída e estruturada. (Niemeyer, 1998).

A partir do momento em que o betão é conhecido, permite fazer outro tipo de formas e
estruturas que os materiais anteriores não permitiam. Há uma evolução tecnológica que
acarreta, como sempre na história da arquitectura, outras possibilidades de expressão
formal da arquitectura. A ideia que se baseia na vontade projectual de qualquer
arquitecto, não significa apenas uma forma contruída num lugar, mas sim a procura de
uma potencialidade que chame a atenção.
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2.2. MATÉRIA E IDEIA
A aproximação ao objecto permite uma percepção diferente da forma, mas
fundamentalmente da matéria. Esta situação revela-se ainda mais evidente na
arquitetura em betão, resultante das duas escalas deste material. Ou seja, se por um
lado um certo afastamento permite compreender a homogeneidade da matéria e,
consequentemente, uma leitura clara do volume, com a aproximação a heterogeneidade
da superfície perturba o olhar sobre este. Contudo, a dificuldade em aceitar a
heterogeneidade das superfícies do betão, fomenta uma ideia de inferioridade estética
deste material. (Gomes, 2015, p. 58).

Uma das componentes mais marcantes do processo evolutivo do betão é a
experimentação. Os arquitetos foram, de forma empírica, descobrindo novas estratégias
na maneira de trabalhar este material novo em relação à história da arquitectura, e que
apresentava possibilidades aparentemente infinitas. “Este carácter paradoxal dá
também espaço à expressão de uma intenção arquitetónica podendo, por exemplo,
potenciar-se a opacidade ou a transparência, a leveza ou a densidade, a rugosidade ou
a fluidez. Construir em betão não significa apenas a definição de uma forma num lugar,
mas sim a procura de uma materialidade sensível ao nosso olhar” (Gomes, 2015, p. 10)
e transmitindo a ideia espacial do autor.
O betão permite a materialização das vontades projectuais de diferentes modos. A
subtração ou a adição de matéria, cria diferentes espacialidades, o tratamento das
superfícies permite a criação de ambientes, mais ou menos, convidativos, luminosos ou
reflectivos. Todos estes factores e muitos outros fazem do betão o material ideal para a
expressão de ideias e conceitos, que muitas vezes seriam quase ou mesmo impossíveis
de expressar noutro material.
Um exemplo de tratamento de superfície é o betão bujardado, que resulta do
martelamento (manual ou mecânico) do betão. O betão bujardado apresenta um
acabamento

rugoso

de

aparência

semelhante a uma pedra. Uma obra
onde isso fica claro é o Magma Arte &
Congressos, em Tenerife. O arquitecto
procura

inserir

o

edifício

numa

paisagem rochosa e semi-desértica,
minimizando o seu impacto visual com
a paisagem.
Ilustração 5 - Magma Arte & Congressos (Gurak, 2015)
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Ilustração 6 - Magma Arte & Congressos (Gurak, 2015)

Assim, “a resposta a esta situação nasce da valorização da paisagem, ao prolonga-la
com as suas rochas geométricas emergentes que albergam os diversos serviços do
programa” (apud PALMA, 2010, p. 14). A utilização deste método possibilita neste
projecto, juntamente com a cobertura irregular, a analogia com o meio e a consequente
integração paisagística.
Outro método utilizado é a desactivação do betão, que resulta do tratamento da
superfície do betão com retardadores (produtos químicos). Os retardadores de
superfície utilizados, possibilitam que a camada superficial permaneça semilíquida,
facilitando o seu tratamento posterior. Deste modo,
quando se retira a cofragem, a superfície pode ser
esculpida ou lavada, fazendo aparecer os seus
agregados. “Estes tratamentos da superfície do
betão são um importante meio para transformar o
carácter bruto deste material – contrariamente à
expressividade resultante do trabalho de cofragem
– e revelar, consequentemente, as possibilidades
que induz à expressão arquitetónica de um edifício”
(Gomes, 2015, p. 65). Um exemplo, onde este
método foi utilizado, é a Igreja do Sagrado Coração
de Jesus, projectada pelos arquitectos Nuno
Teotónio Pereira e Nuno Portas, em 1967.
Ilustração 7 – Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Cavaleiro, 2013)
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Através dos materiais usados, os arquitetos “pretenderam dar uma noção de perenidade
ao edifício” (Cavaleiro, 2013). Tornou-se, através da utilização deste método, um dos
primeiros exemplos portugueses de “exposição do agregado por lavagem, nos painéis
prefabricados com brita de marmorito branco de Estremoz”. (apud PALMA, 2010, p. 15).
Outro exemplo da utilização deste método é o projecto de recuperação do Teatro Thalía,
nas Laranjeiras, em Lisboa, reconstruído pelos Arquitectos Gonçalo Byrne, Patrícia
Barbas e Diogo Seixas Lopes em 2012. A ideia dos arquitectos surgiu da vontade de
“congelar” a ruína e a sua memória, criando uma caixa envolvente em betão armado
desactivado, com uma granulometria e pigmentação controlada. O processo de
desactivação do betão permitiu, ao fim de umas horas, lavar a camada que ficou semi-fresca, fazendo aparecer o grão de areia ou britas.

Ilustração 8 - Teatro Thalia (DMF, 2012)

Ilustração 9 - Teatro Thalia (DMF, 2012)
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Outro exemplo é, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, de João Luís Carrilho da Graça,
aberto ao público em 2018.
Na encosta de Alfama a cidade constrói-se em anfiteatro, olhando o ‘Mar da Palha’. Na
base da colina, na planura dos aterros da construção do porto de Lisboa no início do
século XX, o edifício do novo Terminal de Cruzeiros escoa, e devolve-lhe, esse olhar:
um pequeno anfiteatro que, aparentemente, vira as costas ao rio e olha a cidade (Vada,
2018).

Neste projecto surgiu a necessidade de se solucionar um problema pré-existente. Era
essencial desenvolver uma solução para que se conseguisse aligeirar o peso do edifício,
fase às fundações já existentes. A vontade do arquitecto era a de transmitir uma certa
solidez e um sentido monomatérico com a sensação de homogeneidade, o que levou à
procura, ao processo de experimentação e, consequentemente, à evolução. “Esta
espécie de exosqueleto, que cinge as áreas afectas ao programa do edifício, é
materializado em betão branco com cortiça, com capacidade estrutural” (Vada, 2018).
Este projecto de Carrilho da Graça, careceu de ajuda de várias entidades “no
desenvolvimento de um novo tipo de betão branco estruturalmente leve com granulado
de cortiça, para ser usado nas fachadas do edifício. Foi criado um composto que
permitiu reduzir o peso da estrutura do edifício, mantendo a resistência da estrutura, e
melhorando o seu conforto e eficiência energética, dada a capacidade térmica da
cortiça” (Portugal, 2020).

Ilustração 10 – Fachada do Terminal de cruzeiros de Lisboa (Burmester, 2018)

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

32

O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

O betão branco estrutural leve com aglomerados de cortiça, desenvolvido para este
projecto em particular, conseguiu satisfazer “todos os requisitos de projeto em termos
de equilíbrio entre a resistência mecânica e a massa volúmica do betão, além de
assegurar qualidade de acabamento, isolamento e durabilidade, bem como a cor
pretendida, já que o projeto exigia um betão de cor branca “(Portugal, 2020)
Carrilho da Graça - Portanto, temos capacidade de resistência e capacidade de
isolamento em relação ao exterior no verão e no inverno. Para além disso, o toque deste
betão é muito macio porque tem incorporação de uma grande quantidade de cortiça e
tem menos 40% de massa do que o betão corrente. […] Acho que a cortiça está
tendencialmente a ser cada vez mais utilizada, tem características únicas. Noutro dia
estive a pesquisar sobre a célula da cortiça e realmente é uma coisa espantosa.
Podemos deixar um pedaço de cortiça debaixo de um peso durante séculos e no
momento em que tirarmos a pedra, a cortiça progressivamente volta à sua forma inicial,
o que é uma coisa verdadeiramente espantosa (Portugal, 2020)

Ilustração 11 - Betão branco estrutural leve com aglomerados de cortiça do Terminal de Cruzeiros de Lisboa (Portugal, 2020)

“Os factos históricos são algo muito importante e presente na arquitectura, e eliminá-los
de um lugar seria como apagar a sua história por completo, portanto, muitos arquitetos
limitam-se a abraçar o existente e exaltá-lo, fazendo com que tudo funcione em perfeita
harmonia” (Pereira, 2017, p. 29)
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Nas obras do arquitecto Peter Zumthor, “os pormenores devem reflectir a ideia do seu
esboço” (Zumthor, 2006, p.15), permitindo assim que se completem e não se
sobreponham, existindo apenas como na ideia inicial.
“Os pormenores quando são bem resolvidos, não são decoração. Não desviam a
atenção, não entretêm, mas sim levam-nos à compreensão do todo de cuja natureza
fazem essencialmente parte” (Zumthor, 2006, p.15).

Zumthor, tratou o betão com uma projecção de fogo, “que origina o escurecimento da
superfície ou, caso o calor seja muito elevado pode levar a que os agregados derretam
ou caiam criando desta forma uma superfície rugosa” (Palma, 2010, p. 16). O arquitecto
utilizou esta técnica numa capela perto de uma aldeia alemã, Wachendorf, em 2007.

Ilustração 12 - Capela de campo Bruder de Peter Zumthor (Amoretti, 2016)

“A fim de projetar edifícios com uma conexão sensual com a vida, deve-se pensar numa
maneira que vai muito além da forma e da construção. Esta citação de Peter Zumthor
toca na verdade do seu projeto da Capela de Campo Bruder Klaus Chapel, onde um
místico e a prova de pensamento interior é mascarado por um exterior retangular muito
rígido.” (Márquez, 2012)
Esta capela, data a 2007 e é muito conhecida pela forma e materiais que estiveram em
causa para a sua construção. Para dar forma ao seu interior, para além da cofragem ter
sido feita a partir de 112 troncos de árvores, estes troncos faziam entre si um molde
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cônico para o betão. Quando toda a estrutura estava pronta, os troncos foram
queimados no local, acabando por queimar também o betão e dar-lhe esta harmonia
entre o material e a construção, transmitindo “calor e sensualidade” (Márquez, 2012)

Ilustração 13 - Exterior da capela (Amoretti, 2016)

Ilustração 14 - Interior da capela (Amoretti, 2016)
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Em confrontalidade com as técnicas já enunciadas, existem ainda outras menos
recorrentes ou experimentadas. A técnica de fotogravação em betão é uma delas, e tem
sido desenvolvida por artistas plásticos, que desenvolvem novas aplicações e técnicas
de transferência de imagens bidimensionais para as superfícies de betão. “Esta técnica
de acabamento de superfícies em betão resulta da combinação de diferentes técnicas
empregues na sua produção: fotografia, imagem digital, impressão gráfica e, a técnica
específica, ligada ao fabrico do betão.” (Inácio, 2005, p. 42)
Um exemplo notável deste método é a Biblioteca Universitária alemã em Eberswalde,
de 1996, projectada pelos arquitectos suíços Jacques Herzong e Pierre de Meuron.
“Com a colaboração do fotógrafo de arte alemão Thomas Ruff, foram seleccionadas
imagens alusivas a diversos assuntos (políticos, económicos, culturais, científicos e
históricos), representativos dos temas que preocuparam a sociedade alemã em
determinado período de tempo.” (Inácio, 2005, p. 41)

Ilustração 15 - Biblioteca da Escola Técnica Superior Fachhochschule Eberswalde, na Alemanha (Calado e Costa, 2017)

As imagens de Ruff, foram impressas nos painéis que fazem parte da fachada, tendo o
intuito de estimular e apelar à consciência histórica e social de quem as vê. Tanto os
painéis pré-fabricados de betão como os de vidro que revestem o edifício, funcionam
como um convite gráfico ao programa que se desenvolve atrás dele.
A superfície impressa é composta por dois estratos: a camada superficial, suave e
brilhante, representa as partes mais claras da imagem; e, o fundo da imagem, que é mais
escuro e rugoso, já que sofreu uma erosão, devido à acção do retardador sobre o
aglomerante. (Inácio, 2005, p. 41).
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Ilustração 16 - Biblioteca da Escola Técnica Superior Fachhochschule Eberswalde, na Alemanha (Calado e Costa, 2017)

“A simplicidade formal articula com um interesse particular o manuseamento dos
materiais, facultando a exploração do potencial plástico do betão. Conseguimos
observar uma arquitectura cuja expressão se concentra sobretudo na essencialidade,
na materialidade e na repetição, no entanto, não se reduz simplesmente à conceção de
uma pele mais ou menos complexa, havendo um compromisso com a realidade. [...] Ou
seja, é na dicotomia entre o abstracto e o real que assentam os paradigmas da
experimentação, sendo que o carácter, igualmente, paradoxal do próprio betão permite
reforçar esta intenção (Gomes, 2015, p. 73).
Outro modo de tratamento superficial do betão é o efeito camaleão (síndrome de Zelig).
O nome é dado por analogia ao comportamento da personagem Leonard Zelig num
filme de Woody Allen, “que mudava a sua personalidade conforme as conversas que ia
tendo com as pessoas” (Inácio, 2005, p. 42) assim como, o betão altera a sua aparência
consoante a sua envolvente.
Este processo, “impõe às fachadas o efeito camaleão pelo uso, na composição do
betão, de um agente químico sensível que modifica a aparência e a cor da superfície
[...] demonstrada na ampliação e renovação do edifício que alberga a colecção Oskar
Reinhart1, em Winterthur (Suiça) e na central ferroviária de Zurique (Suiça), dos
arquitectos Annette Gigon e Mike Guyer” (Inácio, 2005, p. 42). No primeiro caso, foi
adicionado o pó de uma pedra local assim como cobre, por serem dos materiais mais

1

Coleccionador de arte suiça e austriaca dos séculos XVIII e XIX (Glossario Winterthur, 2020)

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

37

O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

comuns na vila, e com o “objectivo do edifício, através do processo químico previsto e
com o passar do tempo, adquirisse uma pátina devida à oxidação destas duas
substâncias pela acção da luz” (Inácio, 2005, p. 42). No segundo caso, os arquitectos
previam a acção do pó produzido pelos comboios quando travam, acabando por criar
um betão composto por óxido de ferro com a mesma base química da substância
libertada, conseguindo acelerar a cor do betão aproximando o tom do edifico à
envolvente. A vontade dos arquitectos, ao utilizarem estes tratamentos, seria
conseguirem um melhor enquadramento com a envolvente.

Ilustração 17 - Edifício que alberga a Colecção de Oskar Reinhart, em Winterthur (Inácio, 2005, p. 42)

“Gostamos de imaginar como os materiais podem ser 'treinados' para formar espaços,
para resistir à gravidade, desafiar o tempo, para encerrar e abrigar pessoas. Pensamos
nos edifícios como 'paisagens' específicas de material na superfície da Terra composições duráveis, bonitas e precisas de materiais que podem ser permeados por ar
e luz. Arquitetura é um material permanentemente unido, em camadas, derramado,
montado em torno do espaço.” (apud Detailsinsection.org, 2014)

Ilustração 18 - Fachada camaleão da central ferroviária (Inácio, 2005, p. 42)
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Temos vindo a apreciar que o betão é um material compósito, e como tal, a
transformação e alteração da sua composição confere-lhe a possibilidade de se
transformar. “Um outro exemplo paradigmático que ilustra essa capacidade de assumir
diferentes aspectos é o sistema inventado, em 2001, pelo arquitecto húngaro Áron
Losonczi, patenteado com Litracon: Light Transmitting Concrete” (INÁCIO, 2005, p. 43)
“Este betão transparente, disponível comercialmente, é uma combinação de fibras
ópticas e betão fino. Pode ser produzido como blocos pré-fabricados. Devido ao
pequeno tamanho das fibras, estas misturam-se no betão, tornando-se um componente
do material com pequenos pedaços de agregado” (Litracon, 2020)
Exemplo da utilização desta patente é o Pavilhão Jardim em Zurique, projectado por
Gianni Botsford Architects em 2013, onde a principal vontade seria o modo como haviam
de “criar uma estrutura simples que se assentasse calmamente no jardim, mas
possuísse uma riqueza e complexidade na sua materialidade que desenvolveria várias
relações com a envolvente. Os arquitectos pretendiam que o pavilhão criasse um abrigo,
mas que ao mesmo tempo permitisse uma percepção subtil do jardim e da luz do sol
[…] este material permitia que as cores, formas, movimentos e sombras ao redor fossem
percebidos do interior. […] Com essas qualidades, o betão translúcido permite que o
pavilhão também tenha vida. Como as condições de luz que mudam com o tempo, as
superfícies mudam e variam de pesadas a leves, de sólidas a translúcidas, de
monocromáticas e uniformes. Respira com o ambiente. À noite, as paredes e lajes são
iluminadas, criando uma sensação de leveza e qualidade quase de tecido. Este é o
primeiro edifício autoportante de concreto translúcido.” (Litracon, 2020)

Ilustração 19 – Pavilhão Jardim (Morris, 2013)
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Ilustração 20 - Pavilhão Jardim (Morris, 2013)

A regularidade e homogeneidade pretendidas através da aplicação de um revestimento,
representavam uma alteração significativa na perceção do edifício. Ou seja, o recurso a
uma fina membrana eliminava a ideia de massa e espessura inerente da utilização do
betão, ao mesmo tempo que impedia uma valorização da expressividade da matéria.
Fundamentalmente, esta solução procurava a abstração e o purismo das formas,
realçando o jogo de planos e transmitindo os ideais de uma nova conceção arquitetónica,
sendo Le Corbusier uma das principais referências (Gomes, 2015, p. 60).

Podemos reflectir que o uso deste material, através de inúmeras maneiras de produção
e finalização, chega a ser espelho de uma vontade e consequentemente de uma ideia
transmitida pelo criador. Estes tratamentos de superfícies de betão, tem vindo a revelarse preponderantes na hora da expressividade arquitectónica de cada projecto, dada a
capacidade experimental desde material.
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2.3. MATÉRIA E ESPAÇO
“O ESPAÇO definido pela Forma, que traduz certeiramente a IDEIA e que é tensionado
pela LUZ, é o resultado material, palpável, tangível da Arquitectura” (Campo Baeza,
2013, p. 38).

A luz é um dos elementos qualificativos na caracterização espacial, juntamente com a
matéria e a proporção. “A luz é matéria e material”(Campo Baeza, 2013, p. 17). É um
elemento qualificável, que permite ser controlado e que tensiona o espaço. É uma
matéria em constante movimento.
No início da espécie humana, a racionalidade em desenvolvimento, fez o Homem viver
na subtração de matéria que a Natureza oferecia – as cavernas. Deste modo, era
possível abrigarem-se de variadas condições climatéricas e do ataque de animais
selvagens, “ ou seja, antigamente a subtração não era algo meramente superficial, era
algo simples e valioso, era como aproveitar o que a própria natureza nos tinha dado,
como o caso das cavernas, onde o Homem criava o seu lar” (Oliveira, 2014, p. 43)
O Homem é quem e para quem se cria a Arquitectura. A sua relação com o Espaço fazse através do Tempo o que, traduzido em elementos materiais, vem desembocar na
relação com a GRAVIDADE e com a LUZ. A GRAVIDADE constrói o Espaço, que
estabelece a relação com ele, e a LUZ que constrói o Tempo, que lhe dá razão, são
questões centrais da Arquitectura (Campo Baeza, 2013, p. 26).

A percepção espacial dada pela luz, permitiu a evolução do Homem e
consequentemente da arquitectura. Inicialmente o refúgio eram as cavernas, depois “o
homem pensou que podia construir o tectónico. O pássaro fez o seu ninho e a abelha o
seu favo de mel segundo leis próprias. […] o homem compreendeu, ainda que de uma
forma inconsciente, as leis da gravidade e construiu a sua cabana. […] E, finalmente,
chegou a casa” (Campo Baeza, 2013, p. 59). A necessidade que o homem teve em se
abrigar e proteger, levou à sua progressão. A possibilidade de dominar o espaço levou
à possibilidade de o controlar e proporcionar.
“A luz, material mas sempre em movimento, é precisamente a única capaz de fazer com
que os espaços definidos pelas formas construídas com material denso flutuem, levitem.”
(Campo Baeza, 2013, p. 51)

O Arquitecto Louis Kahn defende que “nenhum espaço, arquitectonicamente, é um
espaço sem luz natural” (apud Peytaví, 2017, p. 11). Este arquitecto faz deste elemento
o essencial na sua arquitectura.
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Louis Kahn, “estudou arquitectura na escola de Belas Artes de Pensilvânia. Trabalhou
em vários ateliers […] em 1935 fundou o seu próprio estúdio […] A obra deste arquitecto
saiu da linha funcionalista marcada pela Bauhaus e relaciona-se mais com a procura de
uma nova poética associada ao Movimento Moderno, já iniciado por Le Corbusier”
(Peytaví, 2017, p. 16). Os temas principais que ocuparam a sua carreira foram a
materialidade e a luz. No exterior o uso de materiais como o betão armado à vista ou
tijolo, onde o brutalismo dos materiais e a forma que permitem construir, não se esconde
e representa-se por grandes volumes geométricos.

Ilustração 21 – Indian Institute of Management / Louis Kahn (Morris, 2020)

Kahn evidenciou nos seus escritos a intenção de conceber uma arquitectura capaz de
expressar os seus desejos presentes na natureza humana que, se materializados de
forma correcta, poderiam fazer da cidade um espaço verdadeiramente representativo
destas aspirações. Relatou a intenção de imprimir nas suas obras o contraste entre luz
e silêncio: para ele, o silêncio refere-se ao questionamento e à necessidade de expressar
determinado desejo onde a natureza humana estaria presente; e a luz, o campo onde
este desejo estaria materializado (Cabral de Oliveira, 2018, p. 10).

Um dos exemplos é a Assembleia Nacional de Bangladesh, de 1959, onde grandes
blocos de betão armado, com diversas formas geométricas, são rodeados,
maioritariamente por um lago. As gigantes formas geométricas que furam o betão,
provocam um contraste de luzes e sombras entre as partes de betão iluminados e as
aberturas escuras que se criam.
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Ilustração 22 - Assembleia Nacional de Bangladesh / Louis Kahn (Meier, 2014)

Para o arquitecto, “a luz era a energia do real” (Peytaví, 2017, p. 17), e uma das suas
maiores preocupações foi a inserção desta no edifício, para dar vida às suas superfícies
interiores, já que só assim é que “o silêncio se iluminava com a verdade” (Peytaví, 2017,
p. 17)
“A arquitectura cria-se num ponto que se situa entre o silêncio do ideal e a iluminação do
real, um lugar que denominou de “limite” onde se encontra o silêncio e a luz, o silêncio
com o seu desejo de ser e a luz como arquitecta de toda a presença” (Peytaví, 2017, p.
17)

De certo modo o arquitecto Louis Kahn, introduziu a luz nas suas obras por meio de
grandes aberturas, tanto laterais como superiores e até mesmo através de elementos
estruturais, estudadas de maneira a proteger o interior de raios solares. “A luz é um dos
temas mais frequentes no seu trabalho, tanto no campo teórico como na prática
projectual. É notória a importância dada pelo arquitecto ao contraste entre luz natural e
sombra nos edifícios, ressaltada pela composição geométrica dos espaços.” (Cabral de
Oliveira, 2018, p. 10)
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Neste ponto, é importante recordar a sua viagem a Luanda, onde lhe chamou a atenção
o facto de todos os trabalhadores trabalharem virados para a parede, em vez de se
virarem para as janelas, para que conseguissem receber luz indirecta. À medida que
estava a observar, descobriu que, a população fazia isso porque a luminosidade era
insuportável. Assim, Kahn procurou analisar esse problema até que conseguisse
encontrar uma solução e expressão arquitectónica sem ter de adicionar qualquer
engenho complementar às janelas.
A solução que estudou foi a colocação de um muro à frente das janelas, como uma
segunda pele da fachada, com aberturas pontuais que permitisse a vista para o exterior.
“Assim, o muro que envolve o edifício absorve a luz directa e diminui o efeito de
encadeamento no interior. Este conceito de rodear o edifício de ruínas foi utilizado em
grande parte das suas obras, dando valor ao espaço intermedio que se cria e serve
como espaço de transição entre a grande luminosidade exterior e o escuro do interior.”
(Peytaví, 2017, p. 18)

Ilustração 23 – Assembleia Nacional de Bangladesh (Boekhoff, 2007)
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Ilustração 24 - Assembleia Nacional de Bangladesh (Arbuckle, 2015)

Em arquitectura, “o espaço deveria revelar a sua concepção através do próprio espaço,
e não por uma estrutura geral posteriormente fragmentada ou indeterminada, elevando
a técnica construtiva à própria ideia de lugar” (Cabral de Oliveira, 2018, p. 10). Assim,
as obras de Kahn foram concebidas de maneira a que as espectativas da luz se revelem
na estrutura da obra, através das partes integradoras do edifício.
Cada matéria e cada espaço transfere características e pensamentos diferentes de
modo a que a arquitectura não expresse o espaço em si, mas a vida que o habita. “Esta
vivência, em que consiste o trabalho do arquitecto, de dar vida a um espaço e matéria,
para que este consistentemente se torne vida para os que nele habitam” (Oliveira, 2014,
p. 45)
O facto da luz poder ser controlada, pensada e desenhada, permitiu que o arquitecto
Peter Zumthor criasse as suas atmosferas, “porque a luz não é apenas um elemento
que ilumina e nos permite ver as coisas, a luz permite percepcionar a textura dos
materiais, os brilhos e a temperatura destes” (Rodrigues, 2017, p. 85)
Zumthor, trabalha a luz de maneira a que no fim seja misteriosa, ao invés de utilizar o
seu poder de iluminar todo o espaço e conferir-lhe algo sem qualquer interesse. A
maneira como o arquitecto trabalha a luz nos seus projectos, permite-lhe elogiá-la,
desenhando os espaços com luz controlada de modo que se torne fundamental,
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conseguindo transformar um raio luminoso num elemento espantoso. Juntamente com
materiais e texturas, que coloca à luz e observa como reagem.
A ideia criada na relação entre a luz e os materiais, pode ser observada na sua obra das
Termas de Vals, na Suíça e datada de 1996.

Ilustração 25 – Therme Vals / Peter Zumthor (Guerra, 2004)

“A sombra vive da luz e vice-versa, a sombra é um contraste da luz” (Rodrigues, 2017,
p. 87) e é o que está presente na maioria dos seus projectos. A necessidade de criar
uma luz indirecta e mística é constante, “no fundo, essa ausência de luz, esse louvor à
sombra, presente na maioria das obras de Zumthor, propõe esse ambiente de
protecção. Também é nessas zonas de escuridão, que o arquitecto cria efeitos
extraordinários, criando momentos onde a luz na escuridão é o elemento principal no
espaço” (Rodrigues, 2017, p. 87)
A luz, material mas sempre em movimento, é precisamente a única capaz de fazer com
que os espaços definidos pelas formas construídas com material denso flutuem, levitem.
Ela faz voar, desvanecer a Gravidade. Vence-a. O insuportável peso da matéria
inevitável e imprescindível só pode ser vencido pela luz. (Campo Baeza, 2013, p. 51)

Nesta obra os elementos água e pedra, de forma controlada, foram expostos à luz solar,
transmitindo uma sensação de suspense e drama, tal como numa caverna dos
primórdios da humanidade, onde a luz e a água entram e criam um ambiente húmido.
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O reflexo da água que se projecta na pedra, destaca-se no meio da escuridão criada
nesta atmosfera. “Estabelecendo um paralelismo, com as cavernas naturais […] do
ponto de vista espacial, as termas são muito semelhantes, quando distinguimos os
reflexos da água nas termas, o vapor da água (devido à amplitude térmica com o
exterior) naquele ambiente escuro, de carácter misterioso, remete-nos para os
ambientes de cavernas naturais […]. A iluminação espacial transforma-se ao longo do
dia, isto é, quando o sol transmite luz, o espaço é iluminado por ele […] quando a noite
sobe, a iluminação é maioritariamente feita pela água vinda de baixo. Este jogo de
diferentes sensações que Zumthor explora permite aos projectos terem um potencial
emocionante.” (Rodrigues, 2017, p. 118)

Ilustração 26 – Therme Vals / Peter Zumthor (Guerra, 2004)

“La arquitectura consiste en establecer relaciones emotivas mediante el uso de
materiales en bruto. La arquitectura es un hecho plástico. (…) Como la arquitectura es
el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz, el arquitecto
tiene por misión dar vida a las superficies que envuelven esos volúmenes”2 (apud
INÁCIO, 2005, p. 40)
No caso do nosso arquitecto de estudo – Pedro Cid – que juntamente com os arquitectos
Manuel Lajinha3 e Vasconcelos Esteves4, projectou os blocos habitacionais da Av.
2

A Arquitectura consiste em estabelecer relações emotivas mediante o uso de materiais em bruto. A
arquitectura é um eixo plástico (…) Sendo a arquitectura um jogo sábio, correcto e magnifico entre os
volumes reunidos sobre a luz, o arquitecto tem a missão de dar vida às superfícies que envolvem esses
volumes
3 Manuel Lajinha (1919-1985) foi um conceituado arquitecto modernista português
4João de Barros e Vasconcelos Esteves (1921 – 2014) conceituado arquitecto modernista português que
durante vários anos, esteve associado aos arquitectos Manuel Maria Laginha e Pedro Cid, com os quais
manteve atelier
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Estados Unidos da América, onde conseguiram estabelecer relações com a vida
envolvente. Desde cedo, estes volumes apresentaram uma agradável leveza e
transparência, não obstante às grandes dimensões das fachadas. Com a sobrelevação
dos primeiros andares em relação ao terreno, “ […] do que resulta o rés-do-chão ser
formado apenas pelos núcleos de entrada e pelos pilares, […] a proporção harmoniosa
dos volumes e o tratamento cromático dos alçados, pensando como um todo em relação
aos três prédios que formam cada bloco, o qual é sóbrio e extremamente equilibrado”
(S. Duarte, 1957, p. 19).
Os arquitectos neste projecto, conseguiram tirar partido das fachadas verticais, nas
zonas pensadas para estendais e caixas de escadas, onde com marcações de grelhas
de cores diferentes, resultante do recuo das zonas de estar e de serviços de habitações,
os arquitectos fizeram “acentuar a transparência do todo e estabelecer contrastes
nítidos de luz e sombra” (S. Duarte, 1957, p. 19). No pormenor do estendal, pode-se
observar a inclinação das grelhas que, dificultando as vistas do exterior, permite a fácil
entrada dos raios solares., criando uma atmosfera de luz e sombra.

Ilustração 27 – Pormenor de fachada, com grelas que acusam a zona de estendal e a caixa da escada (S. Duarte, 1957, p. 21)

Ilustração 28 – Pormenor do estendal (S. Duarte, 1957, p. 21)

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

48

O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

Os arquitectos trabalham a luz e a sua interpretação, e é através do modo como a
trabalham que permitem que se confira diferentes significados e intenções espaciais, de
maneira a evidenciar a luz como um elemento integrante da ideia conceitual e da obra
arquitectónica.
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3. BETÃO ARMADO
3.1. BETÃO ARMADO E TEMPO
O desenvolvimento do betão surge há milhares de anos. A sua constituição inicia-se
num composto de aglomerados, onde o seu componente principal parte de uma mistura
de um cal ligante5 ou gesso. As suas primeiras utilizações deram-se em “construções
no Egipto, na vedação da Pirâmide de Quéops (Khufu), datado de 2.700 a.C., e na
Pirâmide do faraó egípcio Tutankhamon em 1.450 a.C., onde se fez a porta com pedras
rebocadas que estavam ligadas através de argamassa” (Namora, 2015, p. 33)
Apesar desta técnica inicialmente ter sido utilizada no Egipto, chegou anos depois ao
“Oriente e Mediterrâneo, nomeadamente à Grécia e Roma” (Namora, 2015, p. 33). O
povo romano, “com um espírito receptivo e inovador” (Namora, 2015, p. 33), tornou-se
o povo primitivo do betão, ao desenvolver novos conhecimentos e explorar diversas
maneiras de produção. Contudo, os seus estudos acabam por cair em esquecimento, e
só voltam a ser relembrados mais tarde, em tratados renascentistas.
Com óptimos conhecimentos sobre construção e nomeadamente de cal, eles foram
capazes de o explorar nas mais diversas formas, chegando a descobrir o Opus
Caementiciun, ou betão de Pozzolana constituído por uma cinza pozolânica que, ao ser
misturada com argamassa de cal, produzia uma espécie de material sólido usado em
diferentes tipologias construtivas (Namora, 2015)

Ilustração 29 - Interior do Panteão no século XVIII, pintura de Giovanni Panini (Panini, 1743)

5

Um dos ligantes mais antigos resulta da cozedura dos calcários, constituídos sobretudo
por CaCO3.(Cortesão, 2013)
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“Este material foi utilizado com grande mestria na construção de condutas de água e
aquedutos, fundações e muros de edifícios, e também em construções mais exigentes
como pontes e palácios” (Dias, 2011, p. 19), como por exemplo o Panteão de Roma,
datado de 127 a.C. onde se usou este material para a construção da cúpula, a fim de
reduzir o seu peso próprio.
“Uma vez que a descoberta e evolução do betão está directamente ligada à do cimento”
(Namora, 2015, p. 37) e às suas propriedades, é importante referir que o cimento é
identificado como a primeira manifestação de betão após o período romano. A
engenharia torna-se pioneira no que toca a este material no séc.XVIII, “segundo Sigfried
Giedion6” (Inácio, 2005, p. 8),que afirma que partiu do Engenheiro John Smeaton7, que
desenvolve um cimento hidráulico “a partir da fusão entre águas doces e salgadas, que
ao ser adicionado a uma pedra calcária este endurecia” (Namora, 2015, p. 37). Esta sua
investigação levada a cabo, veio proporcionar-lhe a construção do Farol Eddystone
(1734), “onde misturou cal viva, argila, areia e escória de ferro em pó” (Namora, 2015,
p. 37), o que lhe proporcionou uma forte resistência e o encaminhou à descoberta das
propriedades do betão.
“Os faróis construídos anteriormente nesse local haviam sido destruídos por
tempestades.” (Palma, 2010, p. 2)
“Smeaton foi o primeiro 'engenheiro' a considerar o problema de construir um farol no
mar e decidiu construir inteiramente em pedra. […] decidiu que toda a pedra exposta ao
mar seria de granito da Cornualha, com alvenaria interior de pedra de Portland. Os
blocos foram unidos com uma argamassa de cal […] inventada pelo próprio Smeaton.”
(Engineering Timelines, [s.d.])

6

Sigfried Giedion nasceu em Praga, estudou engenharia mecânica e mais tarde história de arte, vindo a
ser o secretário geral do CIAM. Foi historiador e critico na arquitectura, tendo escrito várias obras.
7 John Smeaton, o "pai da engenharia civil", projetou o novo Eddystone Lighthouse, também conhecido
como Smeaton Tower , na costa de Plymouth, depois de ter sido destruído por um incêndio em dezembro
de 1755. Havia começado sua carreira de engenharia civil quando fez o trabalho, e o sucesso do projeto o
levou-o a tornar-se um dos engenheiros civis de consultoria mais movimentados durante a segunda metade
do século XVIII. (Institution of Civil Engineers, 2018)
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Ilustração 30 - Cottager and Artisan 1882, gravura de Henry Winstanley (Cannasue, 2018)

Através desta obra, “até ao início do século XIX, tiveram lugar diversas experiências
inglesas no campo da construção”(Palma, 2010, p. 2). O interesse surge a novos
investigadores deste material, acabando por “Joseph Aspdin8 produzir o primeiro
aglomerante hidráulico que endurece por acção da água” (Inácio, 2005, p. 9), em 1824.
“Dando continuidade às experiências de Smeaton, que empregava os elementos tal
como se encontravam, em estado natural, Aspdin, ao regular a combinação dos
componentes, chegou a um material que haveria de modificar toda a cultura construtiva
do século seguinte, […] patenteando o Cimento Portland9, cimento artificial obtido pela
calcinação de calcário com argila.” (Inácio, 2005, p. 9).
Contudo, por “não existir um regulamento base sobre o modo de produção” (Namora,
2015, p. 29) de cimento, as variações entre quantidades começam a surgir, fazendo
com que o processo deste material acabe por estagnar, passando a ser unicamente
utilizado em acabamentos de alvenaria.
Segundo Carla Inácio10, a nível cronológico, a importância do cimento Portland recai
sobre a resistência deste material. Após a Revolução Francesa, com o vandalismo que
se fez notar, a alternativa ao ferro laminado era urgente para a reconstrução. O ferro já
tinha provado a sua capacidade estrutural e expressiva, contudo, veio mostrar um mau
comportamento ao fogo. Com o desenvolvimento do cimento Portland, a sua conjugação
com ferro parecia trazer justificações fundamentais em relação à nova componente

8

Joseph Aspdin patenteou o primeiro cimento artificial verdadeiro, que chamou de cimento Portland, em
1824 (Britannica, 2020)
9 “[…] nome dado ao material por a cor do cimento ser parecida com a da rocha Portland.” (Dias, 2011, p.
20)
10 (Inácio, 2005)
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estrutural da arquitectura. Uma vez que o betão apresenta um fraco poder de reacção
a esforços de tracção e capaz de ser submetido a compressões, tornava-se a
conjugação perfeita com o ferro.
Este novo desenvolvimento estrutural e arquitectónico - betão armado - coincide com o
aparecimento do Movimento Moderno. Agregado, surge a técnica pisé, que se
transforma no processo de construção de moldes, com tábuas de madeira, que vem
facilitar a execução desta nova técnica, conforme cita Filipa Namora.
O químico francês François Coignet11 (1814-1888), tornou-se o pioneiro do betão
armado, ao edificar a primeira construção, partindo “da técnica pisé, onde as paredes
eram construídas através de uma massa cal e aglomerados” (Namora, 2015, p. 41). De
seguida, decidido a investigar melhor o novo processo, constrói a sua própria casa.

Ilustração 31 – La Maison Coignet (La maison Coignet, 2020)

Em 1861, cria a Societé Centrale des bétons agglomérés e lança a revista Bétons
Agglomérés, onde tenta levar esta técnica à revolução da arquitectura. Contudo, a partir
de uma outra obra, a da Igreja de Sainte-Marguerite, a visibilidade da nova técnica
começa desde logo a ser descredibilizada devido a “problemas relacionados com o fraco

11

François Coignet, nascido em Paris e químico, herdou a fábrica de produtos químicos da família, em
Lyon, em 1846. Mais tarde, patenteou um cimento com agregados (argila). Para fazer publicidade do seu
material, decidiu fazer a sua própria casa.
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acabamento da fachada, resultante da tentativa de imitação de pedra.” (Namora, 2015,
p. 43).
Apesar de Coignet paralisar no seu desenvolvimento, em Inglaterra e nos Estados
Unidos, tal não aconteceu, com o Engenheiro Joseph-louis Lambot12 ao prosseguir com
o seu trabalho.
Desde 1845, Lambot confeccionava caixas para laranjeiras em viveiro e pequenos
reservatórios, em “fer-ciment”, sistema idêntico ao de Monier, e com o qual constrói em
1849 a sua primeira canoa de remos, que porá a flutuar com êxito no pequeno lago da
propriedade de Miraval, registando a patente da “invenção” a 30 de Janeiro de 1855.
(Namora, 2015, p. 43).

Assim como, com Joseph Monier13, que ao ser jardineiro de profissão e a procurar uma
técnica que lhe permitisse construir vasos resistentes, encontra na Exposição universal
de Paris uma possível solução ao ver a embarcação de Lombot, construída em betão.
Acabando por evoluir a sua técnica ao introduzir uma armadura no betão, “ligada através
de nós […] devidamente calculados, em 1867.” (Namora, 2015, p. 43).

Ilustração 32 - Embarcação Lambot, (Appleton, p.3),

Mais tarde, outro dos nomes associado a este material é François Hennebique14(18421921), “começou a sua carreira na construção aos 25 anos como aprendiz de pedreiro,
e tornou-se o “inventor da construção em betão armado”. Hennebique quando foi à

12

Joseph-louis Lambot, foi o criador do cimento armado, que levou ao desenvolvimento do betão armado
Joseph Monier, foi um jardineiro francês e um do principais inventores do betão armado
14 François Hennebique foi um engenheiro francês que, ao ver as construções de Monier na Exposição de
Paris de 1867, começou a experimentar maneiras de aplicar este material à construção civil, acabando por
inventor o seu próprio sistema de construção em betão armado.
13
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exposição de Paris de 1867, observou as obras de Joseph Monier, […] feitos com betão
e reforçados com malha de aço, desde logo começou a imaginar como é que poderia
aplicar este novo material à arquitectura.” (Dias, 2011, p. 22).
“François Hennebique teve um papel essencial no desenvolvimento da construção com
betão e ferro, tendo basicamente eliminado os pontos fracos da construção realizada, na
época, com esses materiais.” (apud DIAS, 2011, p. 22).

François Hennebique, desde sempre fascinado por este material e com conhecimentos
sobre as diferentes características do ferro e do betão, “fez o seu primeiro registo em
betão na residência do seu amigo Madoux, num pavimento onde fez a substituição das
vigas de madeira, por vigotas” (Namora, 2015, p. 43), em 1879. No ano seguinte, repete
o mesmo procedimento na construção da casa do jardineiro de Madoux, novamente a
convite do seu amigo, na qual ensaia a utilização de estribos. Hennebique “sabia a forma
de os combinar e como dispor as barras de ferro para armar o betão conforme as
solicitações de carga” (Inácio, 2005, p. 11).

Ilustração 33 - Sistema Hennebique (Dias, 2011, p. 23)

Em 1886, a fábrica do seu amigo teria sido incendiada e Madoux volta novamente a
convidar Hennebique, desta vez para a reconstrução. “Este convite acabou por se tornar
numa excelente oportunidade para usar betão, uma vez que este era resistente ao fogo,
constituindo assim uma obra de referência para o reconhecimento deste material”
(Namora, 2015, p. 45).
Anos mais tarde, Hennebique constrói a sua própria casa, com o intuito de “mostrar e
explorar ao máximo todas as potencialidades e vantagens do uso do betão armado”
(Namora, 2015, p. 47). Nesta obra “estavam representadas formas de discurso da
arquitectura moderna, como o terraço jardim, partes da fachada em consola e a
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estrutura em betão armado. Com o seu sistema, conseguiu tornar a arquitectura mais
ligeira, através da diminuição da espessura das paredes, conseguiu também maior
transparência, com a facilidade de abertura de vão de grandes dimensões” (apud DIAS,
2011, p. 23).

Ilustração 34 - Maison Hennebique (John-Roe Luna, 2018).

Com ambição de projectar o seu sistema construtivo a nível mundial, lançou a revista
mensal Le Beton Armé, vindo a revelar-se um forte instrumento de divulgação dos seus
métodos construtivos. “François Hennebique, constatava de forma explicita que o seu
sistema vinha pôr em causa a construção metálica que, no seu entender, já atingira o
potencial de máximo desenvolvimento técnico. […] Neste quadro, Hennebique
posicionava o seu sistema segundo uma perspectiva empresarial e de conquista de
mercado, atacando directamente o ferro, em aplicações construtivas precisas” (Ravara,
2017, p. 77)
“O desenvolvimento de materiais artificiais, como o ferro e o cimento, bem como o
aperfeiçoamento dos engenhos de suspensão e das várias máquinas de obra,
transformaram radicalmente as técnicas de construção. Depois da “descoberta” de um
cimento de grande resistência (Portland), graças á utilização de uma forte temperatura
de calcinação, a passagem da tecnologia da cal á do betão trouxe francos progressos
no domínio da solidez das construções” (Tostões, 2020, p. 2)
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3.2. BETÃO ARMADO E REFERÊNCIAS
Como estudámos anteriormente, o betão enquanto matéria mostrou-se um material
bastante resistente e maleável na sua fase inicial. Como tal, e após a crise que se fez
sentir, os arquitectos e engenheiros começaram a realizar experiências, por este ainda
se encontrar em estudos para grandes infraestruturas, apesar de ter sido descoberto
em séculos anteriores, na era romana.
“A partir de meados dos anos 20 surge o primeiro ciclo do betão armado que coincide
com o ciclo modernista apoiado já nas possibilidades estruturais e plásticas do betão
armado. E assim rompendo claramente com os sistemas oitocentista. […] é sobretudo
August Perret que desenvolve desde os primeiros anos do século uma obra que postula
a emergência de uma estética a partir do uso do novo material. Por outras palavras,
Perret formula a sua doutrina arquitectónica baseada na ideia de que o betão armado
possui uma qualidade estética própria.” (Tostões, 2020, p. 8)

Para além de François Hennebique, referido anteriormente, August Perret15 também se
torna um dos pioneiros em construções em betão armado e conseguiu transpor algumas
das experiências mais interessantes ao domínio da arquitectura. Perret, começou as
suas construções cedo e seguiu sempre “a argumentação de que a construção é a
língua do arquitecto, mas a arquitectura é mais do que construção, requer harmonia,
proporção e escala” (Vasconcellos, [s.d.], p. 273). Entendia que o betão era o material
que poderia possibilitar o prosseguimento da tradição académica francesa, desfigurada
pelo ecletismo do século XIX.
Uma das referências é o edifício “O 25 bis” construído na Rua Benjamin Franklin, em
Paris, por August Perret em 1903. Este edifício construído e com estrutura em betão
armado, que é visível do exterior, tornou-se o primeiro edifício onde se utiliza o betão
como elemento expressivo da fachada. É um edifício residencial de 10 andares e “pode
ser considerado como um dos trabalhos canónicos da arquitetura do século XX, não só
pelo seu uso explicito e brilhante da estrutura em betão armado, mas também pela forma
como a sua organização interna, antecipou o posterior desenvolvimento de Le Corbusier
sobre a planta livre.” (Vasconcellos, de, 2014, p. 2)

15

August Perret estudou na École de Beaux-Arts em Paris. Foi uma das grandes influências da arquitectura eclética
que se refere a um estilo de arquitectura que predominou desde meados do séc. XIX até inícios do séc. XX. Este estilo
era uma junção de vários estilos passados com combinações de elementos que podiam surgir da arquitectura clássica,
medieval, renascentista, barroca e neoclássica
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Ilustração 35 - Edifício “O 25 bis” construído na Rua Benjamin Franklin, em Paris, por August Perret em 1903 (Carvalho, 2009)

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

59

O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

O tradicional sistema construtivo usado até então, dava lugar à nova técnica suportada
pela utilização de betão armado. Os muros de pedra portantes são substituídos por uma
transparência visual no piso térreo, ao serem substituído por pilares que suportavam
todo o edifício. “A desmaterialização ocorrida, é um grande avanço no que diz respeito
à inovação da imagem do edifício. Ao envidraçar o piso térreo (como propõe Perret) ou
ao colocar todo o edifício sobre “pilotis” (como fará Le Corbusier uns anos mais tarde) é
conferida uma permeabilidade à arquitetura.” (Palma, 2010, p. 7). Perret, elabora de
maneira ponderada, as paredes divisórias de forma não estrutural, que possibilitava
espaços amplos com a sua demissão parcial, simplesmente pontuado por uma série de
pilares.
Para Perret, “a estrutura era um esqueleto composto por elementos formalmente
independentes e articulados entre si” (Vasconcellos, de, 2014, p. 2), como acontece na
ordem clássica. A relação entre viga e pilar - presente em quase todas as patentes
registadas até então e já faladas anteriormente - desaparece, reforçando a
independência formal de ambos os elementos.
Este edifício de Perret, apresenta terraços planos no segundo, oitavo, nono e décimo
andar e que estão “indissoluvelmente ligados à difusão do betão armado, implantados
com os mesmos princípios higienistas que marcam o betão como uma alternativa à vida
suburbana. Ao contrário das lajes internas, que se projetam e suportam os terraços, não
possuindo vigas no bordo frontal, configurando dessa forma um plano leve e delgado da
fachada. A utilização deste método, utilizado até hoje, impressiona pelo adiantamento e
maturidade que a técnica do betão armado adquiriu no início do século XX.”
(Vasconcellos, [s.d.], p. 280)

Ilustração 36 - Edifício “O 25 bis” construído na Rua Benjamin Franklin, em Paris, por August Perret em 1903 (Carvalho, 2009)
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Partindo desta referência, da história do betão armado, podemos sublinhar que os
cuidados com a composição e proporção da estrutura do edifício, expressamente
detalhadas e estudadas, já anunciavam que, apesar da tradição clássica estar
consolidada, o betão armado apresentava-se como um material pronto a ser explorado
em altura e resistência.

Ilustração 37 -Edifício “O 25 bis” construído na Rua Benjamin Franklin, em Paris, por August Perret em 1903 (Carvalho, 2009)

Anos mais tarde, em 1908, Le Corbusier16, parte em direção a Paris, com o intuito de
realizar diversas viagens, a fim de se enriquecer de cultura artística, onde irá trabalhar
com August Perret. Durante o período em que se encontrava na capital francesa, teve
a oportunidade de “aprofundar os seus conhecimentos técnicos a respeito do betão
armado, levando o jovem arquiteto a que se convencesse de que este material deveria,
de certo modo, tornar-se o seu próprio material” (Palma, 2010, p. 19)
Durante o seu período de formação, Le Corbusier desenvolveu o sistema Dom-inó17,
que serviu de base para as suas futuras obras. Este sistema “consiste num esqueleto

16

Charles Edouard Jeanneret, conhecido por Le Corbusier, foi um dos arquitectos com grande
reconhecimento do século XX e um dos pioneiros da arquitectura moderna.
17 “Sistema construtivo, desenvolvido pelo arquitecto Le Corbusier entre 1914 e 1917, constituído por lajes,
pilares e fundações em betão armado” (Neves, 2015, p. 26)
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estrutural versátil (laje/pilar), onde já era possível observar a preocupação futura de Le
Corbusier em definir os elementos de uma nova linguagem para a arquitetura,
nomeadamente ao tirar partido da alta resistência do betão armado, realizando
elementos esbeltos e simples, mostrando através da ausência de massas, um carácter
mais depurado e ligeiro da nova arquitetura” (Palma, 2010, p. 20).

Ilustração 38 - Perspectiva do sistema Dom-inó, desenvolvido por Le Corbusier. (Palma, 2010, p. 20).

Le Corbusier, juntou no seu sistema todos os conceitos e características ligados entre
diferentes campos do conhecimento. O seu sistema é constituído por lajes planas e
pilares, com uma comunicação livre através de escadas. Os pilares ao estarem
ligeiramente recolhidos em relação à fachada, permitiam que esta se tornasse livre, sem
interrupções, permitindo janelas em fita, bem como a última laje permitia a utilização
para terraços. Esta ordem que estabeleceu, permitia uma fabricação rápida e em série,
necessária nos tempos que viviam. Este princípio estrutural foi fundamental para a
formulação dos seus cincos pontos, para uma nova arquitetura.
Le Corbusier acaba por se apaixonar por este material: o betão armado. Através do seu
“estudo pretendia encontrar um sistema pré-fabricado acessível que pudesse resolver
a falta de moradias, deixada pela brutal destruição da Primeira Guerra Mundial.” (Sadia
Quddus, 2014)
Em 1930, começa a mostrar a sua grande vontade de passar da sua fase “purista” a
uma fase “brutalista”, ao projectar o Pavilhão Suiço na Cidade Universitária de Paris,
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erguido sobre fortes pilares de betão armado aparente e com uma forma curva e
complexa que suportava uma caixa de aço e vidro. É nesta altura que “assume a
vontade de tirar partido da plasticidade do betão” (Palma, 2010, p. 22). Rapidamente
deixou-se fascinar pela adaptação do material, a sua maleabilidade permitia-o explorar
o seu potencial escultural, ao assumir qualquer forma.

Ilustração 39 - Pavilhão Suíço, Cidade Universitária de Paris, 1930 (Ragot, [s.d.])

Entre as suas muitas qualidades, o betão concedeu a Le Corbusier a capacidade de
realizar as suas primeiras ideais de projeto, como a necessidade de vincular a era da
máquina à arquitetura clássica. No entanto, a destruição mecanizada trazida pela
Segunda Guerra Mundial deu-lhe motivos para repensar criticamente, em relação à
máquina, e foi durante a era do pós-guerra que, realmente começou a explorar o
potencial significativo do betão armado. […] Le Corbusier voltou a sua atenção para a
expressividade tátil do betão, que podia evocar uma pureza primitiva e permitir que os
edifícios fossem construídos numa escala muito maior. (Sadia Quddus, 2014)

Em 1947, os efeitos da Segunda Guerra Mundial ainda eram visíveis e era necessário
recolocar os habitantes, foi quando Le Corbusier foi contratado para projectar um
conjunto habitacional para os habitantes de Marselha, “encomendado pelo estado
Francês (por Raul Dauntry, ministro da Reconstrução e Urbanismo)” (Palma, 2010, p.
23). Foi nesta altura que surgiu a oportunidade deste arquitecto representar num
projecto “o culminar de uma longa pesquisa feita ao longo de trinta anos, recebendo a
influência de muitos outros arquitectos” (apud Neves, 2015, p. 30) e ter a possibilidade

de tirar partido da plasticidade do betão, como tanto ambicionava.
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Esta unidade de habitação é também “o primeiro projecto onde são introduzidas as
medidas do Modulor18, desenvolvidas por Le Corbusier, desde 1943, tendo sido
considerada a primeira obra feita à escala humana” (Neves, 2015, p. 32).

Ilustração 40 - Modulor de Le Corbusier, 1943. (Neves, 2015, p. 28)

Este projecto, ao ser inscrito “na politica de reconstrução do pós-guerra e, para
solucionar tal problema, o arquitecto propõe um edifício que corresponde a uma enorme
infra-estrutura habitável, capaz de abrigar centenas ou milhares de pessoas” (Palma,

2010, p. 23).
Esta Unidade Habitacional, foi pensada para um funcionamento autónomo, e a nível
conceptual, assemelha-se a um navio. Esta analogia é feita através de campos visuais
que este edifício nos transmite e que é “visível ao nível de pormenores relativos ao seu
funcionamento e a questões do sistema técnico - maquinaria e equipamentos - numa
espécie de porão de um navio” (Neves, 2015, p. 34).

“Le Corbusier foi considerado um dos raros arquitectos do século xx, que propôs uma teoria de
proporções […] baseado nas do corpo humano e na matemática. Tratando-se de uma formula baseada no
quadrado duplo, de Fibonacci, e no rectângulo de ouro, de modo a originar duas series de medidas em
proporção com o corpo humano e entre si.” (Neves, 2015)
18
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Ilustração 41 - Unidade de Habitação de Marselha, 1952 (Vriendt, 2010)

O edifício é um volume único, assente sobre “pilotis” “com uma grande carga visual e
estrutural devido não só à sua materialidade e grandeza” (Neves, 2015, p. 34), como
também, ao modelo que sustenta, que se assemelha a uma “caixa” de betão armado,
no qual são introduzidas células habitacionais. Estes pilares tinham a função de libertar
o solo para peões, carros e natureza, desempenhando um papel fundamental “a nível
funcional, mas também construtivo, criando um efeito de transparência a que o
arquitecto deu grande importância, e que faz parte dos seus “cinco pontos” para uma
nova arquitectura.” (Neves, 2015, p. 34)
A grande caixa paralelepipédica da Unidade de Habitação de Marselha tem as fases
maiores orientadas a Este e Oeste e consequentemente as mais estreitas a Norte e a
Sul. As vistas para Este abarcam uma serie de montanhas de pedra calcária, que
constituem a paisagem comum de Provença, já no lado Oeste é possível desfrutar das
vistas para as águas do Mediterrâneo. (Palma, 2010, p. 24).

O modo como Le Corbusier resolveu o problema da luz solar directa, causa uma certa
expressividade nas fachadas do edifício. A sua proteção para-sol e denominada por
“Brise-soleil” apresenta-se pela primeira vez neste edifício e torna-se um elemento de
maior importância na sua composição e expressão” (Palma, 2010, p. 24). A maneira
com que as fachadas são resolvidas, não as torna repetitivas nem cansativas porque a
unidade conseguiu ser mantida através de uma criteriosa atenção com a proporção, o
ritmo e a escala humana.
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A cobertura plana também faz parte dos “cinco pontos” delineados por Le Corbusier e é
neste contexto que o arquiteto termina esta Unidade de Habitação, servindo de recinto
para os habitantes, que contem “elementos escultóricos realizados em betão armado
que criam uma atmosfera surreal” (Palma, 2010, p. 25) e que marcam o início da
exploração de planos curvos e moldáveis, de Le Corbusier com o material.

Ilustração 42 - Cobertura (Vriendt, 2010)

Ilustração 43 - Fachada (Vriendt, 2010)

“Para Le Corbusier o betão armado surgia como elemento-chave da renovação
arquitectónica” (Tostões, 2015, p. 64)
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3.3. BETÃO ARMADO E CULTURA
A influência de uma Arquitectura Moderna chegou a todo o mundo e perdura em grandes
cidades. O uso do betão armado passará a ser determinante de uma expressão sem
fronteiras, ao ser um material que poderá ser utilizado em qualquer parte do mundo.
“Em teoria, aparentemente, com este material universal, deixou de existir lugar”
(Tostões, 2015, p. 60)
Em 1962, Le Corbusier foi convidado a projectar o Parlamento de Chandigarh, na Índia.
“O fim do domínio britânico sobre a Índia (1947) deu lugar a dois estados: a Índia e o
Paquistão. Uma vez que a antiga capital da região do Punjab – Lahore – ficava em
território agora paquistanês, as autoridades Indianas planearam a criação de uma nova
e grandiosa capital” (Asensio, 2004, p. 67). Le Corbusier já era admirado em matérias
de modernismo por parte das autoridades.
No decorrer dos anos 40, eram poucos os arquitectos locais que estavam preparados
para criar uma nova cidade, pelo que foi necessária uma procura além fronteiras. Nos
E.U.A, graduado e fundador do seu escritório, encontrava-se Albert Mayer, com
experiência para encarar um projecto de grande dimensão, como Chandigarh. Assim,
com o decorrer de toda a organização, para uma equipa de várias especialidades, um
amigo seu, “aconselhou Matthew Nowicki. Nowicki era a "cabeça" da faculdade de
arquitectura da Carolina do Norte. Pelo que, Nowicki e Mayer eram assim a chave para
o plano de Chandigarh. Contudo, em 1950 Nowicki morre num acidente de avião e
Mayer sente que não é capaz de aguentar e terminar o projecto sozinho, acabando por
desistir.” (Gardiner, 1997)
O projecto ficou no papel até que Le Corbusier foi convidado. Nunca tendo estado
naquele território Índio “Corbusier fez mudanças extremas no plano de Meyer,
incorporando a sua própria arquitectura e planeamento da cidade, contudo é um tributo
para a visão de Meyer e Nowicki, visto que são usados vários aspectos destes”
(Gardiner, 1997)
“Para além da planificação urbanística, baseada em vias de comunicação rápidas e
atribuição de zonas para grandes áreas com diferentes usos, Le Corbusier desenhou
também a cidade administrativa, cujo edifício mais importante seria o Parlamento.”
(Asensio, 2004, p. 67)
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Ilustração 44 - Parlamento de Chandigarh. (Laurian Ghinitoiu, 2017)

“Corbusier gostava de comparar o planeamento da cidade a uma entidade biológica, a
“cabeça” seria o Capitólio, o centro da cidade o coração e as áreas de trabalho e
universidade os membros.” (Gardiner, 1997)

Para Le Corbusier, a cidade teria de ter quatro funções essenciais para o seu
funcionamento: a vida, o trabalho, o funcionamento da cidade através da circulação,
assim como, o equilíbrio do corpo e espírito humano. Deste modo, cria-se uma
hierarquia de estradas, com fáceis acessos e segurança na forma de viver. Chandigarh
era um plano com grande panorâmica para o futuro.
“Posicionado nas imediações do enorme parque de estacionamento subterrâneo, de
frente para o Secretariado, o Parlamento encontra-se no melhor enquadramento do
ponto de vista escultural e visual de todas as formas deste complexo.” (Gardiner, 1997)
A entrada principal do Parlamento fica perante a sua enorme praça com um pequeno
lago, da qual o reflexo deste grande edifício, se deixa pintar.
Todo o edifício foi construído em betão armado, com “uma cobertura curva e sustentada
por oito grandes paredes perpendiculares à fachada, cria um grande pórtico de acesso,
marcando a permeabilidade do edifício” (Asensio, 2004, p. 67). Le Corbusier já tinha
criado um conjunto de dispositivos arquitetónico como resposta ao contexto climático e
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cultural, em projectos anteriores, como a Sede de Ahmedabad de 1954. No Parlamento
introduziu “braises-soleil” para que impedisse a incisão de luz directa na fachada, assim
como cria um corredor interior para que haja ventilação natural ao longo de toda a
fachada.

Ilustração 45 - “Braises-soleil” na fachada. (Laurian Ghinitoiu, 2017)

O betão aparente conforma a materialidade do edifício, que se ergue de forma
monumental no entorno aberto e vasto de Chandigarh. A estrutura reticulada ortogonal
e homogênea marcam as laterais da obra: “brises” horizontais e verticais dispostos
diagonalmente. Na coberta, cúpulas e volumes de desenhos inusitados geram a forma
do edifício, que não é senão uma base para o jogo de objetos sobre ela. (Fracalossi,
2013).

Deste modo, o material aparente utilizado no Parlamento, traduz uma expressão na
modernidade desta nova cidade, capaz de influenciar a contemporaneidade corrente da
época, assim como propor um futuro a outra escala.
Além fronteiras e do outro lado do mundo, em San Diego - California, Louis Kahn
projectou o Instituto Salk, em 1962. “Em 1957, Jonas Salk, desenvolvedor da primeira
vacina segura e eficaz contra a poliomielite, iniciou uma busca para realizar o seu
segundo sonho: criar um ambiente colaborativo onde os pesquisadores pudessem
explorar os princípios básicos da vida e contemplar as implicações mais amplas das
suas descobertas para o futuro da humanidade.” (Salk Institute for Biological studies,
2020).
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A cidade de La Jolla, pareceu ser o local indicado para que Salk pudesse concretizar o
seu objectivo de fundar e construir um centro de pesquisas biológicas. Ao fazer
pareceria com o Arquitecto Louis Kahn19 para a projecção deste centro, e com as suas
directrizes bem defininas, “Salk resumiu os seus objetivos estéticos, dizendo a Kahn
para "criar uma instalação digna de uma visita de Picasso".” (Salk Institute for Biological
studies, 2020). A nova instalação deveria explorar as implicações da ciência para com
a humanidade, e nela resultou numa instalação elogiada pela sua funcionalidade e
estética surpreendente.
Junto com instruções grandiosas, Salk estabeleceu uma série de requisitos mais
práticos. Os espaços de laboratório nas novas instalações teriam de ser abertos,
espaçosos e facilmente atualizados à medida que novas descobertas e tecnologias
avançassem no curso da pesquisa científica. Toda a estrutura deveria ser simples e
durável, exigindo manutenção mínima. Ao mesmo tempo, deveria ser brilhante e
acolhedor - um ambiente inspirador para os pesquisadores que trabalhariam lá.
(Fiederer, 2018)

Kahn, projectou o instituto com um conceito semelhante ao de um mosteiro, como uma
comunidade intelectual isolada. Ergueu dois blocos simétricos em betão armado,
separados por uma longa praça vazia em pedra de travertino esbranquiçada, onde ao
longo desta, entre os dois blocos, corre um fino canal de água que conduz o olhar para
o horizonte e nos convida a observar o oceano pacífico. “O betão inacabado que dá
forma às paredes do Instituto, é quase idêntico ao travertino na praça, dando ao espaço
uma monumentalidade primitiva e quase sublime que sugere antigos antepassados
romanos sem referência estilística direta. (A comparação é sugerida, no entanto, pela
especificação de cimento pozolânico de Kahn - o mesmo tipo usado na construção
romana.)” (Fiederer, 2018)

19

Louis Kahn, foi uma grande referência a nível arquitectónico do século XX, natural da Estônia, mas desde
muito cedo mudou-se para os EUA com os seus pais, onde se tornou arquitecto americano.
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Ilustração 46 - Instituto Salk. (Yusheng, 2018)

Cada bloco tem seis andares, sendo os primeiros três, áreas laboratoriais e os restantes
três áreas de apoio e, são ligados a torres exteriores que abrigam os recintos de estudos
individuais. Os dois primeiros pisos são subterrâneos e para que pudessem obter luz
solar suficiente, Kahn projectou uma série de pátios interiores.
Por instruções de Salk, Kahn também projetou os laboratórios de maneira a que
pudessem ser facilmente actualizados. As vigas de suporte estão nos limites das áreas,
facilitando a flexibilidade na reconfiguração dos espaços e equipamentos. Assim como,
as janelas dos laboratórios são fixadas com parafusos para que se possam tirar
temporariamente, no caso de ser necessário entrar equipamentos com grandes
dimensões.
“O prédio é capaz de adivinhar o amanhã” (Fiederer, 2018)

Contudo, “nas cinco décadas que se passaram desde que o Instituto Salk abriu as suas
portas em 1965, a aparência externa da obra-prima de Kahn permanece praticamente
inalterada. O betão e a pedra resistiram quase na perfeição ao clima do litoral” (Fiederer,
2018)
“A previsão de Salk e Kahn no projeto dos laboratórios também permitiu que o Instituto
continuasse a ser uma instalação funcional para pesquisas avançadas, que já recebeu
a participação de seis vencedores do Prêmio Nobel, desde a sua fundação. Com o seu
projeto flexível e interação magistral entre o material e o espaço, o Instituto Salk é
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suscetível de manter o seu significado como um centro de pesquisa e uma maravilha
arquitectónica no futuro.” (Fiederer, 2018)

Ilustração 47 - Instituto Salk. (Yusheng, 2018)

Ao invés do que acontecia por todo o mundo, em Portugal o foco estava virado para
obras pioneiras da habitação colectiva. Como já se referiu, segundo os preceitos
moderno sintetizados na Carta de Atenas, o contexto da época era o de responder às
necessidades habitacionais emergentes. Deste modo, “os edifícios em banda nos
Olivais Norte correspondem a uma etapa experimental na arquitectura portuguesa,
testando novos conceitos arquitetónicos e métodos de construção e planeamento
urbanístico” (Habitar em colectivo, 2009, p.80)
O Plano dos Olivais Norte foi a primeira realização ao abrigo do novo Decreto Lei (19551964), com cerca de 40ha de terreno, e com o objectivo de abrigar cerca de 10.000
habitantes distribuídos em 2.500 fogos de tipologia variada.
Com o desejo de modernização da arquitectura em Portugal, surgiram patentes no uso
do betão armado e alvenaria, com intuito de facilitar a construção e estética dos
acabamentos, com novas formas geométricas em betão e estuque.
Os Olivais Norte “são designados como a Célula A do Plano dos Olivais, inspirando-se
numa conceção clássica do modernismo racionalista, em que edifícios isolados,
explorando as tipologias da torre, do bloco e da banda, se distribuem pelo terreno
procurando a melhor orientação solar.” (Oliveira, 2019)
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Ilustração 48 - Pormenor de escadas. (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 49 – Fachada. (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 50 - Fachada (Ilustração nossa, 2020)
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Nos anos 50 surge em Portugal a novidade do bloco de habitação, isolado e em altura,
com formas totalmente abstratas e modernas, e o bloco de quarteirão com pouca
profundidade de ocupação no lote, e com um programa interno simplificado […] Deste
modo, no início dos anos 60, a construção habitacional no país recebe inúmeras
inovações espaciais e formais, consequência da internacionalização dos novos preceitos
urbanísticos provenientes do centro da Europa, por via da Carta de Atenas, subscrita em
1933 no quarto encontro dos CIAM. (Habitar em colectivo, 2009, p.80)

Do encontro do CIAM saíram diversas linhas de orientação para o planeamento
urbanístico moderno, com o propósito que os edifícios implantados libertassem terreno
a favor do espaço público. Os modelos implementados na Carta de Atenas eram
essenciais para a modernização do país, que passava também pelo acesso de todos à
habitação e deste modo, criar modelos urbanísticos dentro da cidade, ao invés dos
bairros operários fora da malha da cidade.
Inseridos no primeiro plano urbanístico verdadeiramente moderno da cidade de Lisboa,
os edifícios de habitação em banda dos arquitectos Pedro Cid e Fernando Torres,
colocam-se ao lado de inúmeros edifícios de habitação colectiva pioneiros na
arquitectura portuguesa do século XX, contribuindo para a modernização da construção
em Portugal, especialmente pelo uso do betão em toda a sua estrutura e pela opção por
volumes mais estilizados. (Catalogo Habitar em colectivo, 2009, p. 82).

Ilustração 51 – Fachada. (Ilustração nossa, 2020).
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Ilustração 52 – Acessos Superiores (Ilustração nossa, 2020)

Os blocos habitacionais de Pedro Cid e Fernando Torres20, encontram-se localizados
na zona mais a Norte do plano habitacional dos Olivais, com os quatro blocos
relativamente próximos, junto a arruamentos secundários criados com a clara intensão
de separar as circulações principais dos acessos aos edifícios. “Embora em alguns
casos a implantação destes blocos habitacionais apresente paralelismo com os
arruamentos principais, o seu afastamento, função não só dos arruamentos
secundários, como dos espaços verdes previstos nos interstícios proporcionados por

“Fernando Torres (Envedos, Beira Baixa 1922-2010). Frequentou o curso de Engenharia da Faculdade
de Ciências entre 1941 e 1945, transitando em 1946 para a EBAP, onde conclui Arquitectura em 1952.
Integrou a equipa do Algarve, juntamente com Artur Pires Martins e Celestino de Castro, do Inquérito à
Arquitectura Regional Portuguesa. Até 1957 colabora em diversos ateliers, ano em que ingressa na
Direcção-Geral de Aeronáutica Civil, iniciando no mesmo ano a actividade de profissional liberal. Em 1964
parte para Agadir (Marrocos) para ocupar o cargo de director dos Serviços de Urbanismo e Arquitectura
no Haut Commissariat à la Reconstruction d’Agadir, onde desenvolverá o plano do urbanista francês
Pierre Mas para a reconstrução da cidade, destruída por um sismo em 1960. De regresso a Portugal,
1968, retoma a actividade de profissional liberal. Colaborou, entre outros, com os arquitectos Pedro Cid,
Cândido Palma de Melo, Artur Pires Martins, Ricardo Hartmann e José Aboim Inglês Cid.
Obras Principais: Conjunto habitacional (Porto Santo, Madeira, 1960); Bloco de Habitação (Olivais Norte,
Lisboa, 1963, com pedro Cid); bloco de Habitação (Olivais Sul, Lisboa, 1964); Plano Geral de
Urbanização de Campo Maior (1969); Edifício da Caixa Geral de Depósitos (Rua Castilho, Lisboa,
1970);.Centro Administrativo e Serviços (Quinta do Lago, Algarve, 1972); Equipamento Social (CM
Albufeira, 1983); Cemitério Municipal (Albufeira, 1987); Cemitério Municipal (Aiana, Sesimbra, 1988;
Pavilhão Desportivo (Albufeira, 1990). (Becker, Tostões e Wang, 1997, p. 346-347)” (Rainha, 2013, p. 144)
20
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esse afastamento, quebram o conceito tradicional de edifícios em frente de rua.”
(Rainha, 2013, p. 157)

Ilustração 53 – Blacos Habitacionais de Pedro Cid e Fernando Torres / Olivais Norte (Lisboa, 2020)

Cada bloco habitacional é constituído por dois volumes, interligados por uma escadaria
exterior, que permite que os modelos dos edifícios se adaptem à topografia, usando
essa “qualidade para vencer os desníveis existentes no arruamento que margina as
construções” (Rainha, 2013, p. 157)
Em cada edifício, os seus dois volumes encontram-se ligeiramente deslocados um do
outro, e essa deslocação permite inserir a escada exterior entre os volumes em cotas
diferentes, conseguindo criar desta forma uma dinâmica assinalável que não seria usual
quando se fala de edifícios em banda.
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4. PEDRO CID
4.1. PEDRO CID E VIDA
Pedro Anselmo Braamcamp Freire Cid nasceu a 19 de Janeiro de 1925 em Lisboa. Em
1948 participou, enquanto estudante de Arquitectura, no 1º Congresso Nacional de
Arquitectura, promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos e concluiu a sua
formação em 1952, na Escola de Belas Artes de Lisboa.

Ilustração 54 - Arquitecto Pedro Cid. (Ordem dos arquitectos, 2017).
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Colaborou em diversos projectos desde cedo. Ainda em estudante, foi estagiário no
atelier de Celestino de Castro21 e colaborador nos projectos “Casas das tias” no Porto,
onde numa entrevista do estudante de arquitectura Pedro Noronha Nunes a Celestino
de Castro, este recorda esses tempos de estágio de Cid, quando Pedro Nunes pergunta
se Celestino reconhece a “Habitação José Braga” no Porto, como a sua obra mais
mediática.
C.C – […] Como eu era ainda muito jovem, o meu Tio tinha dúvidas se eu seria capaz
de realizar o projecto. Entretanto, os outros colegas que me conheciam, o Viana de Lima,
o Arménio Losa, o Cassiano Barbosa, o Oliveira Martins, o Delfim Amorim, etc.,
apoiavam-me no seguimento dos estudos do projecto, junto do meu tio. O Cassiano
Barbosa, inclusivamente, teve uma iniciativa muito interessante; combinou com o meu
tio visitar o Porto para lhe mostrar as obras modernas. O meu tio chegou a hesitar porque
o projecto chumbou na Câmara, nunca tinham visto uma casa com pilares isolados da
parede. Eu chamava essa casa de “casa amarela”, por ter feito os esboços em papel
amarelo. Nessa altura tinha como colaborador os estagiários Pedro Cid e o Vasconcelos
Esteves. (Nunes, 2007, p.13)

Ilustração 55 - Habitação José Braga. (Nunes, 2007, p. 13).

“Celestino Joaquim de Abreu Castro (Porto 1920-2007 Lisboa). Arquitecto. Terminada a formação
académica, na Escola de Belas Arte de Lisboa em 1944, estagiou com o Professor Cristino da Silva na
Direcção de Edifícios de Lisboa, do Ministério das Obras Públicas, entre 1944 e 1947. Durante essa década,
Celestino participou nas Exposições Gerais de Artes Plásticas da Sociedade Nacional de Belas Artes
(1946/1956); integrou um grupo de arquitectos de Lisboa que visitou, a título profissional, os colegas da
cidade do Porto (1947); associou-se ao I Congresso Nacional de Arquitectura e ao I Congresso da União
Internacional dos Arquitectos, em Lausanne (1948), e viu publicada na revista "Arquitectura" a primeira
tradução integral da "Carta de Atenas", um documento fundamental para as novas gerações de arquitectos,
elaborada em parceria com Castro Rodrigues (1948).
Da sua obra arquitectónica devem salientar-se a Habitação José Braga, na Rua Santos Pousada, Porto
(1950/1951), a Habitação do Amial, Porto (projecto de 1949, construção de 1950-1952), que hoje se
encontra muito descaracterizada, e o Bloco de Citologia do Hospital de Santo António (1989), também no
Porto; e os blocos residenciais da Avenida dos E.U.A., em Lisboa, em colaboração com Huertas Lobo, João
Simões, Hernâni Gandra e Francisco Castro Rodrigues. (Universidade do Porto, 2010a)” (Rainha, 2013, p.
102)
21
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Pedro Cid, foi também um jovem colaborador no atelier de Fausto Simões22 nas
Amoreiras e mais tarde tornou-se sócio, no mesmo local, no atelier de João Vasconcelos
Esteves e Manuel Laginha.
Colaborou em diversos projectos de habitação colectiva, entre os quais o da Avenida
Estados Unidos da América em Lisboa, com Manuel Lajinha e João Vasconcelos
Esteves, com o qual obteve o Prémio Municipal de 1956 e que constitui um dos primeiros
exemplos de aplicação das teorias do CIAM ao traçado urbano de Lisboa.
De entre conclusões geralmente pessimistas a que se chega pela análise do
desenvolvimento registado em Lisboa nos últimos decénios, nenhuma de certo excede
em importância a que diz respeito ao próprio carácter inorgânico e formalista desse
crescimento, feito em regra pelo processo muito simples de adicionar novas artérias às
que já existiam, sem outras preocupações além das derivadas do fenómeno crescente
do urbanismo, das necessidades do trânsito, dos condicionamentos topográficos e dos
conceitos formais herdados da École des Beaux-Arts (S. Duarte, 1957, p.17).

Contudo, no decorrer da despreocupação na construção de uma malha na cidade de
Lisboa, devido certamente a problemas existentes e herdados de séculos passados, no
caso dos blocos de habitação, “[…] estes apresentam qualidades imediatas a notar.
Quem por eles passa, fica desde logo agradavelmente impressionado com a leveza e
transparência do conjunto.” (S. Duarte, 1957, p. 17)

Ilustração 56 – Blocos de habitação colectiva, Av. E.U.A. (S. Duarte, 1957, p. 22)

22

Fausto Simões (-2018) Licenciado em Arquitectura pela ESBAL. Executou planos regionais e urbanos e
projectos de edifícios de habitação e serviços. No seu percurso destacam-se dois estudos, por toda a sua
contribuição para a consciencialização da íntima relação entre o homem e o ambiente. Realizou o Plano
Director de Corimba, Luanda 1977, com Manuel Lajinha e Viana Barreto, onde visou respeitar as aptidões
do meio biofísico face às necessidades humanas e elaborou diversos projectos onde explora o princípio da
casa autónoma. Esteve sempre ligado a questões ambientais e climatéricas para uma arquitectura
sustentável.
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Estes edifícios habitacionais surgem numa primeira fase de construções com aplicação
das teorias do CIAM, na cidade de Lisboa. Na construção destes blocos, foram
empregues pórticos de betão armado, reforçados pelas empenas de cada prédio. O
aspecto dos blocos é cuidado pelos autores do projecto, no que toca à pormenorização
dos elementos construtivos de interesse espacial, como exemplo, “a grelhagem de
elementos vazados de betão empregada para acusar as escadas nas fachadas viradas
a poente”, assim como “[…] o arranjo inteligente das cozinhas e dos estendais da roupa,
resguardados por grelhas de elementos de betão estudados de forma a dificultar as
vistas do exterior.” (S. Duarte, 1957, p. 21), onde já se nota a vontade de explorar novos
conceitos e materiais, segundo a Arquitectura Moderna.
No ano seguinte, em 1958, Cid vence o concurso para o Pavilhão Português na
Exposição Universal de Bruxelas. Em conversa com o seu filho, também Arquitecto,
José Cid, este revela-nos que acredita que esta victória se deve ao facto do seu pai ter
conseguido “sair da caixa” e apresentar uma proposta que não se via noutros
concorrentes, como o facto do acesso ao interior do edifício ser feito pela cota superior,
ao invés de todos os outros.
“– Adopção de uma estrutura ligeira, pousada no terreno sem o modificar e definindo um
volume simples, transparente, que não corte as perspectivas do parque.
– Definição de um tipo de arquitectura leve, pelo seu caracter provisório, mas sóbrio,
tendo em vista que se trata da representação de um País e que se deve evitar todo o
aspecto publicitário.
– Procura de uma visão clara do tema proposto, com um percurso geral curto e sem
soluções de continuidade, não obrigando o visitante a passar toda a matéria exposta, o
que transformaria o pavilhão num labirinto pouco atraente e fatigante. Pedro Cid,
memória Descritiva, 1956” (apud Neto, [s.d.], p. 328)

“Uma das razões da escolha deste projecto como vencedor foi precisamente a
“harmonia e coerência com que o autor soube conjugar todos os elementos da
composição” e ainda “a perfeita união com o meio natural”. Da Memória Descritiva do
projecto vencedor pode ainda ler-se uma referência a que “nenhuma decoração faz
parte do anteprojecto”, verificando-se assim que não existe, desde o início da concepção
arquitectónica, qualquer menção à presença de intervenções artísticas. No entanto,
também em nenhum dos excertos das memórias descritivas dos anteprojectos
concorrentes publicadas existe qualquer menção a este assunto.” (Almeida, 2015, p. 03)
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Ilustração 57 - Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Bruxelas. (Novais, 1958).

Ilustração 58 - Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Bruxelas. (Novais, 1958).

Em 1962, projecta o Hotel de Porto Santo, na Madeira, juntamente com o seu amigo e
designer Eduardo Anayory23. Localizaram o hotel num terreno trapezoidal e

23

Eduardo Anahory (1917-1985) trabalhou com vários arquitectos modernos nacionais e internacionais,
dos quais se destacam os arquitectos brasileiros Oscar Niemeyer e Sérgio Bernardes. As suas obras
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perpendicular à praia, num volume composto por três área distintas. Os quartos ficariam
a Oeste, num volume horizontal e perpendicular ao mar, a Nascente as áreas de serviço
e a Sul e paralelo ao mar ficaria o restaurante e áreas sociais.
Pedro Cid e Eduardo Anahory voltariam a cruzar-se […] o primeiro como arquitecto e, o
segundo, como decorador, mas, agora, num registo completamente diferente, até porque
a importância desta iniciativa para o contexto, cultural e político português assim o exigia.
Não deixa de ser interessante, no entanto, que aquela que foi, provavelmente, a dupla
de arquitectos portugueses mais internacional do seu tempo, pelo menos a mais
americana, no sentido de uma experimentação técnica, e criativa, associada à préfabricação e à produção em série – Cid com o seu pavilhão para Bruxelas e Anahory
com as suas casas na Arrábida -, vá encontrar espaço para materializar um novo
conceito de arquitectura, que implicava, necessariamente, uma nova ideia de sociedade,
numa pequena ilha, no meio do Oceano Atlântico, e em resposta, precisamente, a um
programa turístico. (Lobo, 2012, p. 1209)
“A opção de criar uma construção seca era o de criar um ambiente sofisticado, baseado
num design austero e rigoroso, capaz de combinar o uso apropriado de materiais
expressivos e altamente plásticos a uma leitura clara a espacial.” (Fundación docomomo
ibérico, 2020)

Ilustração 59 - Hotel de Porto Santo, Madeira: Vista do Alçado Poente (Borges, 2010, p. 113)

A opção por uma construção composta por elementos pré-fabricados deveu-se ao facto
de existir pouca mão de obra local e à urgência em se desenvolver o primeiro Hotel na
Ilha de Porto Santo. Na sua construção foi utilizado betão armado para a infra-estrutura
e aço para a estrutura aparente. “Aproveitando a mão-de-obra e o artesanato da região,
foram ainda criados quebra-sóis em vime, instalados em painéis deslizantes nas
varandas dos quartos e em painéis basculantes na fachada Sul da zona social” (Borges,
2010, p. 114).
No entanto, a inauguração ocorreu em Julho de 1962, onde “o arquitecto Pedro Cid,
também presente, assumiu a autoria do projecto somente perante os órgãos

encerram um vocabulário projectual muito próprio, fruto da sua experiência na área da arquitectura efémera
(exposições e cenografia) e da utilização de elementos prefabricados.
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institucionais. Anos mais tarde (após a morte de Eduardo Anahory) o sobrinho José
Anahory ter-lhe-á perguntado sobre a sua participação no Hotel à qual Cid volta a
afirmar que somente assinara o projecto, o trabalho foi todo desenvolvido no atelier de
Anahory” (Borges, 2010, p. 116)
Contudo, a falta de manutenção levou à degradação progressiva do edifício e a sua
recente recuperação não terá seguido os princípios originais de pré-fabricação, assim
como, as suas áreas terão sido aumentadas para novos serviços.

Ilustração 60 - Planta do Hotel (Fundación docomomo ibérico,
2020)

Ilustração 61 - Hotel de Porto Santo (Fundación docomomo
ibérico, 2020)

Ilustração 62 - Hotel de Porto Santo: Blocos dos quartos, lado nascente (Borges, 2010, p. 115)

Ilustração 63 - Hotel de Porto Santo: Zona social com explana, a Sul (Borges, 2010, p. 115)
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No ano seguinte, juntamente com o Arquitecto Fernando Torres, elabora os edifícios em
banda dos Olivais Norte, falados anteriormente, e em 1964, projecta uma moradia
unifamiliar no restelo, na Av. Das Descobertas Nº32 em Lisboa, concebida a Francisco
Alberto Soares de Albergaria Ambar (médico e cunhado de Pedro Cid).
Entre diversas propostas que foram surgindo para o novo Bairro do Restelo, assim como
diversas gerações de arquitectos
Os projectos-tipo realizados e elaborados […] para a cooperativa de moradias
económicas serão provavelmente os mais interessantes do ponto de vista arquitetónico.
Como salienta o arquitecto Alberto José Pessoa na memória descritiva do projecto de
uma moradia […] o estudo desta classe de moradias foi feito a partir de um programa
baseado nas casas de idêntica classe que a Cooperativa tem construído, e integra-se no
critério aplicado no conjunto de unidades de várias classes que se pretende construir
neste núcleo. A concepção dos tipos de moradias obedeceu ao propósito de normalizar
tanto quanto possível toda a construção. […] A normalização de pormenores
construtivos, tal como o arquitecto Pedro Cid havia proposto para o projecto das suas
“Habitações Económicas” apresentadas na revista Arquitectura (1953) são factores de
economia que somados a um regular aproveitamento do espaço, permitem não sacrificar
a qualidade de construção aos preços que se pretendia obter. Organizadas em dois
pisos, no piso térreo localizava-se a sala comum e a cozinha e no piso superior, a zona
dos quartos e instalações sanitárias, como refere o arquitecto na memoria descritiva das
casas. (Almeida, 2013, p. 421)

Ilustração 64 - Planta de localização de Moradia Unifamiliar projectada por Pedro Cid. (Lisboa, 2020).
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Neste mesmo ano, teve lugar a inauguração da nova Praça de Touros de Santarém,
projectada por Pedro Cid.
Ao longo de vários anos, esteve em cima da mesa administrativa a possível restauração
da antiga praça existente, no Convento de S. Domingos, quando em 1954 se constatava
que não era rentável a sua renovação, pelas condições da sua construção em madeira
que, nenhum lucro produzia por exigir uma conservação com custos insuportáveis.
Nesta altura “foi deliberado estudar a possibilidade da construção de uma nova Praça,
em alvenaria e betão. Na mesma sessão foi apresentado à mesa o arquitecto Pedro
Cid, a quem foi confiado o estudo de uma nova Praça, a construir junto ao Campo da
Feira, contando com a concordância da Câmara Municipal de Santarém” (Santa Casa
da Misericórdia de Santarém, 2016)
Em 1956 a Câmara Municipal de Santarém aprova o projecto e para o efeito cedia uma
faixa do terreno necessário à sua execução. Contudo, ainda se passaram uns anos para
que antiga Praça fosse vendida, bem como os seus terrenos, para que a sua receita
fosse utilizada na nova construção. Quando em Janeiro de 1961 se inicia um novo ciclo,
“o projecto arquitectónico estava concluído, tendo deliberado a Mesa agradecer ao
arquitecto Pedro Cid, não só a sua execução, como a disponibilidade que manifestou
para acompanhar a execução da obra” (Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 2016)
“Celestino Graça, então secretário-geral da Feira do Ribatejo, corporizava a vontade de
tantos e tão ilustres aficionados ribatejanos que assumiram esse desafio, para
engrandecimento da festa tauromáquica, mas, sobretudo, para dotar a Santa Casa de
Misericórdia de Santarém de receitas financeiras que lhe permitissem zelar pelos
interesses de quem não tinha condições de sobrevivência digna, nomeadamente os
órfãos e os idosos.” (Narciso, 2014)

Ilustração 65 - Construção da Praça de Touros de Santarém (Narciso, 2014)
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“O projecto da nova Praça foi concebido pelo arquitecto Pedro Cid, que gentilmente
ofereceu o seu labor à misericórdia de Santarém” (Narciso, 2014) e a 7 de Junho de
1964, a nova Praça de Touros abre as suas portas, para a primeira “corrida à antiga
portuguesa”, com uma lotação esgotada.

Ilustração 66 - Praça de Touros. (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 67 - Praça de Touros. (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 68 - Interior da Praça. (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 69 - Pormenores construtivos. (Ilustração nossa,
2020).
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Ilustração 70 - Interior da Praça. (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 71 - Pormenores construtivos. (Ilustração nossa,
2020).

Durante vários anos, esteve associado aos arquitectos Manuel Maria Laginha e João
Vasconcelos Esteves, com os quais manteve atelier onde realiza, como falado
anteriormente, os projectos do conjunto de edifícios da Avenida EUA, assim como
realizam o Plano Sub-regional de Cacela-Vila Real de Santo António, em 1966. Com o
objectivo de formalizar as linhas costeiras, de maneira a organizar e orientar o
aglomerado residencial e turístico. Estes três arquitectos traçaram o plano sub-regional
“em torno da projectada Lagoa Artificial, entre Manta Rota e Monte Gordo,
desenvolvendo o anteprojecto das chamadas Unidades Turísticas de Grande
Ocupação” (Lobo, 2012, p. 1074). Ao todo, previa-se construir cinco unidades para uma
ocupação de 31.000 habitantes.
Desenvolvidos a partir de um modelo tipo, pretendia-se dotar estes conjuntos
habitacionais de uma unidade e coesão facilmente reconhecíveis pela sua imagem
arquitectónica e volumétrica, e, embora dependentes dos aglomerados urbanos
principais, estes núcleos seriam dotados do equipamento necessário para um
funcionamento relativamente autónomo.
“De uma forma sintética, cada conjunto seria composto por dois momentos: um
horizontal, correspondendo a uma vasta plataforma, elevada do chão, com um ou mais
níveis, onde se resolvem os equipamentos de recreio e de lazer, e, outro, de
desenvolvimento vertical, determinado pelos Blocos de Habitação e pelos volumes dos
Hotéis, dispostos, paralelos ou perpendiculares à costa, de forma a conformar diferentes
zonas de estar sobre aquele plano.” (Lobo, 2012, p. 1077). Deste modo, procurava-se
combater a inércia que caracterizava “os extensos areias […] criando uma espécie de
muralha habitada, entre o mar e o pinhal, animada por uma vivencia mais urbana e
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atrativa” (Lobo, 2012, p. 1077), ideia que acompanha as memórias descritivas destes
conjuntos.

Ilustração 72 - Corte esquemático de Unidade Turística de Grande Ocupação. (Lobo, 2012, p. 1078).

Ilustração 73 - Volumetrias de uma Unidade Tipo (Lobo, 2012, p. 1079)
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Em 1959, Pedro Cid foi convidado a fazer equipa com os arquitectos Alberto Pessoa e
Ruy d’Authouguia, no concurso da Fundação Calouste Gulbenkian da qual acabam por
formar o grupo autor do projecto (1961 – 1969) vencendo às equipas formadas por
Arménio Losa, com Formosinho Sanches e Pádua Ramos, e a composta por Frederico
George, Manuel Lajinha e Arnaldo Araújo.
Entre 1966 e 1970, foi arquitecto consultor da Agência do Banco Borges & Irmão, na
Avenida da Liberdade/Praça dos restauradores, em Lisboa. Em 1973, faz o anteprojecto
de arquitectura do Edifício São Jorge/Jean Monnet, na Rua do Salitre, com a
colaboração de Oterelo dos Santos e em 1984 faz o projecto de execução de interiores
com a colaboração de Filipe Cardoso.
Ao longo da sua vida trabalhou com vários colegas, para além dos já referidos, como
Celestino de Castro, Daciano da Costa (Designer) e Harro Witmann.

Ilustração 74 - Pedro Cid e Daciano da Costa. (Costa, Martins e Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 310).

A 31 de Outubro de 1969 foi feito Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada e em
1975 foi distinguido com o Prémio Valmor pelo edifício da Fundação Calouste
Gulbenkian.
A partir de 1975 trabalha no Ministério da Administração Interna, onde participa no
lançamento dos Gabinetes de Apoio Técnico (GAT), sendo um dos responsáveis pela
sua implantação na região Sul do país, onde em 1979 assumiu a direcção do GAT de
Montemor-o-Novo, situação que marcaria o reencontro com o território alentejano e com
a arquitectura popular.
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Ainda realizou uns trabalhos como arquitecto consultor para lojas TAP, em arquitectura
de interiores, equipamento e mobiliário. Acabando por falecer em Lisboa, em 1983.
Em conversa com José Cid:
“Na arquitectura de Pedro Cid acusa-se uma poética muito própria: assumidamente
despojada e moderna, mas plena de valores humanísticos. O seu gosto pela arqueologia,
pela paisagem, pelo património construído, bem como a sua capacidade de dialogar e
definir equilíbrios, ajudam decerto a enquadrar essa sua maneira de projectar”

Ilustração 75 - Pedro Cid (Fundação Calouste Gulbenkian, 2019)
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4.2. PEDRO CID E REFERÊNCIAS
Conforme estudamos anteriormente, Pedro Cid foi um arquitecto com uma poética muito
própria e com um percurso arrojado. Ao longo da sua vida, cruzou-se com muitos
amigos e colegas, como também com pessoas que influenciaram a sua formação,
(maioritariamente familiares).
O seu tio Reynaldo do Santos24, médico, escritor e historiador foi uma das suas
influências, talvez por ter uma grande paixão pelas belas-artes, “o seu interesse pela
arte abrangia as mais variadas formas da mesma, tanto se seduzia pela Arquitetura,
Pintura, Escultura, Tapeçaria Mobiliário, Azulejaria, Faiança, Iluminura, Ourivesaria e
Vidragem, que lhe preenchiam grande parte do tempo a investigar, estudar e escrever”
(Barata, 2020).
Também terá feito parte deste percurso e influenciado Pedro Cid, o pintor João Veiga
por ter sido um “pintor paisagista de mérito firmado, fixou nos seus quadros, o campo,
o seu casario, rios e alvercas, e cavalos, touros e campinos, nas suas deslocações do
espargal à charneca” (Golegã, 2020) e o que terá influído Pedro Cid, ao longo da sua
carreira, também a pintar vários quadros.
Como, Francisco Albergaria Ambar, também médico e seu cunhado, terá feito parte
deste quadro influenciador. Pedro Cid terá projectado a sua casa no Restelo, em 1964,
já enunciada no subcapítulo anterior.
Para além da influência de familiares durante a sua formação e dos seus primeiros anos
de trabalho, Pedro Cid teve também outras referências estilísticas, que o
acompanharam ao longo do seu percurso. Os conhecimentos da época não se
equiparavam aos dias de hoje. A biblioteca de todos os arquitectos era bastante idêntica,
por não existir tanta variedade.
A Carta de Atenas, foi publicada em português pela primeira vez, na revista Arquitectura,
em 1948. Terá começado no nº 20 de Fevereiro e terminado no nº 31 de Junho/Julho
de 1949 e traduzida por Celestino de Castro e Hernâni Gandra. Esta publicação tornou-se um meio impulsionador que ajudou a construir a arquitectura moderna em Portugal.

“Reynaldo dos Santos para além de se ter notabilizado como medico, pedagogo, cientista e escritor,
distinguiu-se também como historiador e critic de arte, um ser em movimento, universal.” (Barata, 2020)
24
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A multiplicidade de livros e revistas do século XX, que abordavam os problemas e
possíveis soluções condicionadas pelas novas formas de habitar e viver o espaço,
tiveram grande influência no desenvolvimento da arquitectura, “contribuíram para o
desenvolvimento de soluções espaciais, na criação de novos espaços, servindo de
argumento para a sociedade em mudança e para uma nova arquitectura que procura
responder aos requisitos da sociedade.” (Neves, 2018)
“A imprensa especializada na área da arquitectura e da construção, contribuiu e procurou
divulgar a produção arquitectónica em Portugal, relatando e registando as evoluções
construtiva, técnica, artística, cultural, social e política.” (Neves, 2018)

Neste período, foram várias as revistas portuguesas que foram publicadas
periodicamente:

Construção

Moderna

(1900-1919),

Annuario

(1905-1910)

e

Arquitectura Portugueza (1908-1958). Mais tarde surge a Arquitectura (1927-1988) e a
Arquitectos (1938-1942) e nas décadas seguintes, a Binário (1958-1977), Átrium (19591960) e o Jornal de Arquitectos (1981-). Pelo que, a revista Arquitectura foi a que
permaneceu no mercado durante um período mais alargado, “abrangendo um maior
período de transformação social, cultural e artística […] os conteúdos apresentados pela
revista Arquitectura ao longo de várias décadas terão sido os que mais se aproximavam
dos ideais dos arquitectos modernistas e da vontade de progresso da produção
arquitectónica portuguesa. Para além de projectos portugueses, a revista publicava,
também, projectos estrangeiros no sentido de promover o gosto e o conhecimento critico
internacional.” (Neves, 2018).

Ilustração 76 - Revista Arquitectura Nº42, maio de 1952. (Neves, 2018).

Para além das revistas portuguesas existentes, os arquitectos modernistas recorriam
também a diversos documentos e revistas publicados pela Europa, onde tudo surgia a
uma velocidade superior.
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As bibliotecas dos arquitectos ao serem idênticas, completavam-se de forma genérica
com colecções da obra de Le Corbusier, a revista Arquitectura e a revista francesa
“L´Homme et la Architecture”, que contava com o patrocínio de Le Corbusier, August
Perret, entre outros.

Ilustração 77 - Revista L’Homme et la Architecture, 1947 (France, 2020)

Além das revistas e dos livros de Le Corbusier, os arquitectos também recorriam a livros
como: “La Nouvelle Architecture de Alfred Roth, o livro Brazil Builds com publicação do
Museu de Arte Moderna de Nova York cuja edição é de 1943 e nos fins da década de
40, as revistas Architecture Design, L’Architecture d’Aujourd’hui, etc.” (Nunes, 2007)
As referências dos Arquitectos Modernistas portugueses, da qual Pedro Cid não foge,
baseavam-se em edições periódicas, livros, viagens e conversas entre amigos e
colegas, para que o que acontecia no resto da Europa se pudesse espalhar por Portugal,
de maneira a impulsionar a arquitectura Portuguesa.
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4.3. PEDRO CID E OBRA – FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Os tempos que se seguiram à segunda guerra mundial caracterizavam-se, num extremo,
por um profundo pessimismo quanto ao papel da cultura esclarecida na formação
civilizacional da sociedade e, no outro, por uma crença igualmente profunda na
perseverante tarefa de equilibrar as forças do racionalismo económico com a dimensão
libertadora e crítica das artes (Tostões, 2006, p. 87).

A arquitectura ganha um novo sentido, nos anos 60, pois a cultura, vista como inovação
da arte e da ciência, torna-se impulsionadora do progresso social. É nesta altura, e com
a construção da Fundação que se marca um novo entendimento onde a imagem da
fundação está ligada à arquitectura “um espaço organizado como uma paisagem
urbana, ou melhor, como uma paisagem cultural” (Tostões, 2006, p. 22). Urbana e
cultural, ao mesmo tempo, assim como o jardim e o edifício, uma paisagem criada pelos
dois elementos, mas ainda assim construídos e a funcionar como um todo inseparável.
Deste modo, os arquitectos modernistas e o CIAM, começam a debater questões
ligadas à comunidade, dando importância à tradição e consequentemente à
recuperação do coração da cidade no pós-guerra, assim como a valorização de espaços
verdes.
Assim, em 1959, surge um concurso a fim de se projectar a Sede e Museu da Fundação
Calouste Gulbenkian, que apresentava um desafio inesperado à arquitectura de grande
escala “porque é na procura de um novo conceito de monumentalidade que reside um
dos aspectos mais inovadores desta obra. Na verdade, o legado generoso de Calouste
Gulbenkian permitiu uma amplitude de obra invulgar e uma exigência construtiva como
não era hábito […] sem ostentações supérfluas ou marcas arrogantes de poder,
revelada numa manifestação de sobriedade e de contenção que acabou por contribuir
para a imagem da modernidade e de prestígio da própria fundação.” (Tostões, 2006, p.
24). É neste quadro de arquitectura portuguesa que se afirma uma nova
monumentalidade.
O concurso em causa, foi lançado através de convites direccionados a três equipas
previamente escolhidas entre os arquitectos da geração estabelecida entre os anos 10
e 20. Cada equipa era formada por três arquitectos, com o objectivo de projectar a Sede
e o Museu da Fundação que deveria “representar uma perpétua homenagem à memória
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de Calouste Gulbenkian25, em cujas linhas se adivinhassem os traços fundamentais do
seu carácter – espiritualidade concentrada, força criadora e simplicidade de vida”
(Tostões, 2006, p. 26). Esperando-se sugestões eficientes e harmoniosas.

Ilustração 78 – Calouste Gulbenkian (Gulbenkian, 2020)

O início das propostas tomou lugar em Abril de 1959, e tinham a duração possível de
nove meses, visto que o programa era extenso, e com o propósito de se estabelecerem
as directrizes fundamentais da orgânica da Instituição e de se definirem as
necessidades gerais de espaço, flexibilidade e articulação dos meios previstos: Sede,
Museu, Biblioteca e Auditório.
A finalidade do Museu era a de expor as obras que Calouste Gulbenkian, que com
sabedoria e paixão, angariou durante a sua vida, conforme o mesmo pedia no seu
testamento, de forma a homenagear a cidade que o acolheu e protegeu dos perigos da
guerra, desde 1942 e onde terá falecido treze anos depois, no Hotel Aviz onde, desde
sempre em Portugal, fez a sua estadia.
As três equipas que se formaram foram: a equipa de Arnaldo Araújo, Frederico George
e Manuel Lajinha; a equipa de Arménio Losa, Pádua Ramos e Formosinho Sanchez; e
por último a equipa de Pedro Cid, Alberto Pessoa e Ruy Jervis d’Athouguia.

Gulbenkian formou-se em engenharia e ciências aplicadas. “Era, na sua essência, um filantropo,
um humanista, um diplomata ou como ele próprio se definia: um arquitecto de empreendimentos”
(Gulbenkian, 2020)
25 Calouste
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A primeira equipa, apresentou um conjunto de instalações dispersas pelo terreno, num
sentido orgânico. “Desenvolvido em torno do centro do jardim protagonizado pelo
anfiteatro ao ar livre, e baseado numa geometrização que articula quadrados chanfrados
conjugados com octógonos adaptados sucessivamente aos diversos níveis do terreno,
criando uma serie de pátios traduzidos numa animada articulação” (Tostões, 2006, p.
28). A proposta, apesar de traduzir o programa com rigidez, com percursos e desníveis,
traduzidos em novidades interessantes na ligação entre os corpos propostos, o objectivo
de integrar a construção no parque, não foi controlada e conseguida, acabando por
apresentar uma excessiva área de construção. “A apreciação do grupo consultor foi
taxativa: em vez de um edifício integrado no Parque o que resultou em medida
considerável foi um edifício em vez de um Parque” (Tostões, 2006, p. 29) acabando por
contrariar as intenções programáticas do concurso.

Ilustração 79 – Proposta apresentada por Arnaldo Araújo, Frederico George e Manuel Lajinha, 1960 AFCG. (Tostões, 2006, p. 29).

As outras duas equipas, apresentam uma abordagem mais racional do programa, ao
concentrarem as massas construídas que envolvem todo o programa, na zona menos
arborizada, deixando a envolvente, em grande quantidade, para o parque.
A segunda equipa, interpretou o programa como um organismo de proporções,
procurando traduzir “ numa noção de moderna monumentalidade, devolvendo o projecto
à cidade e assim buscando largas perspectivas que o volume e o carácter da edificação
pareciam exigir” (Tostões, 2006, p. 30). Deste modo, ao unirem as massas dos três
corpos, fizeram salientar um grande corpo erguido acima da massa geral das
construções subsidiárias, conforme cita Ana Tostões. Assim como, ainda, a torre dos
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serviços administrativos é elevada sobre um bloco horizontal que articula os percursos
e abriga auditórios e a biblioteca. “[…] finalmente um relevo especial era dado ao volume
circular do museu, situado altaneiro sobre o gaveto da futura Praça de Espanha, que
parecia esmagar-se sobre o limite norte do parque” (Tostões, 2006, p. 30). Contudo, a
apreciação do grupo consultor, recaiu sobre a ideia de que a construção dava um ar de
ter sido ali introduzida, ao invés de fazer parte do sítio e do seu ambiente característico.

Ilustração 80 – Proposta apresentada por Arménio Losa, Pádua Ramos e Formosinho Sanchez, 1969 AFCG (Tostões, 2006, p.30)

Por fim, a terceira equipa e vencedora, apresentou uma proposta com “qualidades
funcionais de grande eficiência e economia” (Tostões, 2006, p. 31) talvez fruto das
qualidades anteriormente mostradas, de forma singular, por cada um destes arquitectos,
formando uma equipa coesa que se evidencia na proposta apresentada. Nesta proposta
apresentada, a apreciação do grupo consultor mostrou-se unânime, considerando a
excelente articulação do conjunto, conforme cita Ana Tostões, “as condições de um bom
projecto estavam cumpridas ou expressas potencialmente. O relatório dos consultores
salientaria ainda a capacidade de integração do edifício proposto no sítio: desenvolvido
em volumes baixos, que o arvoredo domina em altura; e sobretudo não está apenas
poisado ou encaixado no terreno”. Estes arquitectos conseguiram apresentar uma
proposta de pequenas proporções e com um tratamento bastante delicado, optando por
um funcionamento simplificado, de forma a ser uma solução eficiente e económica.
“A criação de amplos espaços periféricos permitiu concentrar a área construída na zona
de cota mais elevada onde se encontram as árvores de maior porte, permitindo localizar
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na depressão existente um vasto piso subterrâneo, que abriga um estacionamento com
sete mil metros quadrados e ainda em cave os diversos pisos técnicos, cuja cobertura
dá origem a uma suave sobrelevação artificial, que acentua e valoriza perspectivamente
toda a composição arquitectónica do conjunto” (apud Tostões, 2006, p. 32)

Esta implantação proposta organiza-se segundo uma sequência de volumes que
articula uma dupla relação: tanto com o jardim a sul, quer com a rua a norte, formando
um corpo orgânico com o terreno, como que elementos suspensos. Neste processo
foram criadas plataformas artificiais e o terreno foi modulado como se tratasse de uma
escultura topográfica e as coberturas mais baixas foram tratadas e ajardinadas.

Ilustração 81 – Proposta apresentada por Alberto Pessoa, Pedro Cid e Ruy Jervis d’Athouguia, 1960 AFCG. (Tostões, 2006, p. 31).

A solução simples articula dois corpos dispostos em T, na qual se acrescenta o volume
do auditório. “Do lado norte, o volume massivo e longamente horizontal (125m de
comprimento por 25m de largura) do corpo da sede que corre sobranceiro e paralelo à
Avenida de Berna e que se prolonga através do corpo mais baixo da nave de exposições
temporárias; na perpendicular e do lado nascente, o corpo do museu com cerca de 90m
de comprimento por 60m de largura”. (Tostões, 2015, p. 407)
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Ilustração 82 – Plantas do piso térreo (Gulbenkian, 2019)

No projecto, a fluidez dos espaços é assegurada por um espaço de exposições
temporárias, que liga o museu da sede e auditórios onde, junto a esta, se posiciona a
entrada principal que funciona com elo de ligação a todos os espaços. “A resolução
deste grande Hall representa um momento de singular mestria no domínio: do espaço,
da escala, do controlo luminoso, nas linhas de vista, transparência e perspectivas.
Revela na alternância de níveis, de panos cegos e abertos, concorrendo para uma
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fluidez espacial que articula interior e exterior” (Tostões, 2015, p. 407). A grande entrada
faz articular três espaços, por uma ampla plataforma: “frontalmente, ao grande auditório;
lateralmente, ao espaço de exposições temporárias em que a linha de visão é dirigida
através de uma vidraça ao enquadramento de um centenário eucalipto: do lado oposto,
o espaço prolonga-se através de uma larga e ampla escada para os pequenos
auditórios, congressos e buffet que se desenvolvem na plataforma mais baixa. Esta
passagem, encimada por uma entrada de luz estreita e por um enquadramento radiante
ao nível da cobertura em terraço-jardim”, conforme relata Ana Tostões. O terceiro corpo,
que alberga o grande auditório, encontra-se sobre o lago exterior e faz ligação com o
anfiteatro ao ar livre. Já que o todo formado e visualmente ligado, é possível graças à
abertura directa sobre o lago, por uma parede de vidro duplo e que faz fundo ao palco
do grande auditório.

Ilustração 83 – Hall do Grande Auditório. Perspectiva Interior (tinta-da-china e grafite sobre papel vegetal, 71 x 44 cm. N/ass.: Dezembro
1960. AFCG. José Manuel Costa Alves. (Tostões, 2006, p. 34).

Na execução desta obra, foram utilizadas as técnicas mais actualizadas,
nomeadamente no que toca ao betão armado, onde a sua expressão plástica reflecte
com naturalidade uma grande simplicidade estrutural do betão simplesmente
descofrado.
Consequência deliberada da modulação estrutural, a expressão formal deputada,
precisa, essencial, concretiza-se igualmente na intransigente disciplina do diálogo dos
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materiais, explorando-se os valores da luz na textura da pedra jogando com o betão
assumindo na sua rudeza elementar como uma escultura, onde se abrem longos panos
contínuos de vidro numa caixilharia de bronze. (Tostões, 2015, p. 409).

As paredes exteriores da Fundação, em betão armado descofrado, são “sempre
resolvidas em largos painéis de formas puras integrados na estrutura de betão armado”,
na tentativa de uma “expressividade resultante de uma diferenciação de cor e textura”.
Por fim, “as estruturas, de imagem forte e com robusta expressão não são revestidas,
sendo o betão deixado aparente de modo a revelar em toda a sua pujança a verdade
estrutural do conjunto”, conforme cita Ana Tostões.

Ilustração 84 – Fundação Calouste Gulbenkian, Edifício + Jardim (Cepeda, 2019)

A inspiração que o lugar trouxe aos arquitectos, vem revelar-se na escolha e utilização
dos materiais, respeitando a natureza do sítio, na forte ligação entre interior e exterior,
procurando os valores mais secretos, “escolhendo as mais belas árvores como
referências projectuais potenciadoras do diálogo com o preexistente e à volta delas
trabalhando na procura de um entendimento sensível com o contexto.” (Tostões, 2015,
p. 410)
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Sobriedade e carácter, foram as qualidades paradoxais desta obra, que anunciam com
suprema poesia numa procura com o moderno, através de um racionalismo táctico e
seguro, traduzindo num brutalismo tão sensível como essencial. Embora a proposta
fosse “desenvolvido como um objecto arquitectónico assumido, a obra da Sede da
Fundação

atinge

uma

inteligente

simbiose

entre

a monumentalidade

e

a

representatividade desejadas e os valores da escala humana que serviram de módulo
à configuração deste espaço moderno e civilizado” (Tostões, 2015, p. 410). Apesar do
programa ser extenso, a proposta apresentava uma hierarquia bem legível entre os
espaços, permitindo uma articulação bastante fluida. A este conjunto de volumes que
subtilmente foi assente na natureza, de maneira que chega a tornar “o edifício como que
suspenso […] revela a filosofia de contenção proposta que manifesta a integração da
massa construída no parque envolvente” (Tostões, 2015, p. 410).

Ilustração 85 - Fundação Calouste Gulbenkian, Edifício + Jardim (Cepeda, 2019)

Contudo, desde início, que juntamente com estes três arquitectos, António Viana Barreto
e Gonçalo Ribeiro Telles, ambos arquitectos paisagistas, participaram na concepção
geral desta obra “que marca o paisagismo contemporâneo como uma arte estimulante
e criativa em vez de sentimental e estéril” conforme cita Ana Tostões. Esta obra
representa um trabalho único a nível arquitectónico no nosso país, desde a solução
encontrada, a localização e o funcionamento do todo, que de forma intima é ligado
“através de uma continuidade entre os espaços exteriores e interiores feita de equilíbrio
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e harmonia. De facto, a concepção arquitectónica resultou da integração da construção
numa paisagem criada por um todo estético e biológico” (Tostões, 2015, p. 411) a partir
da natureza já existente.
[…] não se integrava apenas uma edificação numa zona verde, nem se construía um
jardim para servir um edifício. Ao contrário, construía-se uma relação íntima entre
construção e jardim de tal modo que a vida do edifício se prolonga naturalmente para os
espaços exteriores e destes para os interiores. O parque Gulbenkian é a confirmação de
uma apurada sensibilidade estética e de um modo humanizado de ver o mundo capaz
de potenciar as qualidades da arquitectura através da criação da paisagem. (Tostões,
2015, p. 411)

Ilustração 86 - Fundação Calouste Gulbenkian, Edifício + Jardim. (Cepeda, 2019).
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Ilustração 87 – Jardim da Gulbenkian (Ilustração nossa, 2016)

O carácter do lugar que era este parque deveria e foi, ele próprio, determinante no projeto
da conceção dos edifícios da Sede e Museu da Fundação. A este propósito é referido no
Programa das Instalações da Sede e Museu: “O Parque de Santa Gertrudes,
devidamente restaurado na pujança da sua vegetação, constituirá um dos espaços livres
públicos de maior interesse de Lisboa; local privilegiado que certamente atrairá a
população e proporcionará à Fundação possibilidades de maior divulgação das suas
atividades culturais. (…) a dimensão do Parque, assim como a necessidade imperiosa
de prever a continuidade da função urbanística que agora tem desempenhado, visto
tratar-se de um dos pulmões da cidade de Lisboa, torna o aproveitamento do terreno
condicionado, no sentido de prever a máxima libertação possível. (Fundação Calouste
Gulbenkian, 2020).

O jardim que conhecemos hoje é, certamente, bem diferente do dos anos 60. A
vegetação amadureceu e evoluiu para uma pequena floresta no coração de Lisboa, que
se faz romper por lagos e percursos.
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Ilustração 88 – Jardim Fundação Calouste Gulbenkian, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Nas fotografias da época 60 encontramos um jardim bem diferente do que hoje
conhecemos – grandes clareiras relvadas em diálogo com jovens maciços de vegetação
e alguns conjuntos de árvores herdadas do parque do século XIX.
Reconhecemos ainda os imponentes eucaliptos que de alguma forma determinaram a
planta original do edifício, ou as Pimenteiras-bastardas junto ao lago, o desenho do lago
e das ribeiras, assim como o anfiteatro poligonal. Em tudo o resto, este lugar foi-se
transformando ao longo de 50 anos, mudando a sua fisionomia, mas não o seu carácter.
Depois de em 1975 ter tido um momento de grande degradação e ter sido recuperado
pelo arquiteto paisagista António Viana Barreto, resistiu à morte da floresta de ulmeiros
(pela grafiose), e à amputação do seu principal eixo visual para implantação do edifício.
O Jardim transformou-se definitivamente, e a vegetação evoluiu para uma densa e
heterogénea floresta, interrompida por pequenas clareiras e encerrando no seu interior
o lago que consubstancia um arquétipo de paraíso. Este amadurecimento do jardim foi
também a materialização da ideia que esteve na base da conceção do projeto, e a
revelação do “lugar privilegiado” de Lisboa que o Serviço de Projetos e obras já
adivinhava em 1958.
O Jardim que hoje encontramos, frondoso, envolvente e cheio de recantos
surpreendentes, é o resultado de um diálogo muito forte entre Homem e Natureza. Neste
caso, é uma situação única, na medida em que vão ser os próprios autores do projeto
original a intervir, ao longo do tempo, tirando partido do crescimento da vegetação e
adequando o jardim às novas solicitações dos tempos. (Fundação Calouste Gulbenkian,
2020).
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Ilustração 89 – Alçado frontal – Anfiteatro – Gonçalo Ribeiro Telles, 1966 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Em 1966, realizou-se um estudo que integra o projecto de revisão e onde faz parte de
um conjunto de estudos elaborados pelos arquitectos paisagistas que antecedem a
proposta apresentada em dezembro e estudam um anfiteatro ao ar livre e com
capacidade de 400 lugares. “Gonçalo Ribeiro Telles e António Facco Viana Barreto
propõem um espaço mais interiorizado, mais protegido do que aquele que é
apresentado no Plano Geral do Anteprojeto de 1961.” (Fundação Calouste Gulbenkian,
2020)

Ilustração 90 – Identificação e localização das espécies arbustivas e arbóreas, 1967. (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020).
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Contudo, este jardim tornou-se um refúgio para inúmeras espécies de devido à grande
biodiversidade que se encontra neste jardim. Actualmente já foram registadas mais de
230 espécies de flora e, entre 2012 e 2013, foi realizado um levantamento da avifauna
residente e ocorrente neste jardim, coordenado pelo biólogo João Eduardo Rabaça, no
qual foram identificadas 43 espécies de aves.
Neste jardim e “na pujança da sua vegetação, surpreendente e muito confortável, o
jardim está povoado em todos os seus recantos, cheio de acontecimentos programados
e espontâneos, um lugar de pausa onde todos nos sentimos em casa”. (Fundação
Calouste Gulbenkian, 2020).
Actualmente, os jardins da Fundação Gulbenkian, serão acrescidos de uma área,
aproximadamente, de oito metros quadrados, que fará uma anexação do espaço verde
continuo (lado Sul). Esta nova intervenção “resulta da compra pela Fundação
Gulbenkian, em 2005, do jardim da Casa de Santa Gertrudes, de Maria Teresa Eugénio
de Almeida, viúva do criador da fundação alentejana com este nome. A morte da
proprietária, em 2017, permitiu a associação dos dois jardins, “aguardando-se apenas
a fixação da linha divisória entre os prédios das fundações Eugénio de Almeida e
Calouste Gulbenkian”, explica a fundação em comunicado” (Andrade, 2019)
A Fundação iniciou um concurso, destinado a escolher o arquitecto para a ampliação do
jardim. Deste concurso, o projecto vencedor e escolhido foi o do arquitecto japonês
Kengo Kuma (1954)

Ilustração 91 – Proposta de Kengo Kuma (Kengo Kuma Luxigon, 2019)
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“Kengo Kuma é o autor, com o gabinete português OODA, do projecto de requalificação
do Matadouro Municipal do Porto – cujo avanço foi entretanto entravado por
discordâncias do Tribunal de Contas quanto às condições do empreendimento –, e
também do novo Estádio Nacional de Tóquio, que vai receber a cerimónia de abertura
dos Jogos Olímpicos do próximo ano. Foi ele o vencedor do concurso internacional de
ideias que a Gulbenkian lançou em Março, quando convidou 12 ateliers nacionais e
internacionais a desenhar o alargamento dos jardins e a sua abertura à cidade.”
(Andrade, 2019)
O projecto do arquitecto japonês propõe a construção de duas palas de cerâmica
vidrada branca e madeira com, aproximadamente, 1600 metros quadrados junto à
fachada sul do edifício que agora acolhe a Colecção Moderna.

Ilustração 92 - Proposta de Kengo Kuma (Kengo Kuma Luxigon, 2019)

A Gulbenkian estima que este novo projecto possa ficar concluído em 2021.
A escolha de Kengo Kuma […] foi decidida, “por unanimidade”, esclarece a fundação,
por um júri presidido pela administradora Teresa Patrício Gouveia de que fizeram parte
José Neves Adelino, também administrador da Gulbenkian, e os arquitectos Gonçalo
Byrne, Luís Ribeiro e Emilio Tuñón. (Andrade, 2019).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho, é resultado de recolha, investigação e leitura critica de um processo
expressivo resultante de um material, o betão armado. Procuramos relacionar a matéria
com a obra do Arquitecto Pedro Cid, que nos permitiu reunir vasta informação que
conduziu ao entendimento, através da compreensão dos processos, que leva este
material a constituir instrumento de caracterização espacial relevante
A arquitectura é também matéria e esta ajuda a definir o espaço. A sua expressão
manifesta um sentindo próprio e íntimo de cada arquitecto, caracterizando espaço e
traduzindo vontades, que se definem pela forma e reflectem uma ideia.
Este material revela-se transcendente na arquitectura do Movimento Moderno (apesar
de desde a época egípcia ele ser usado) começando por ser utilizado em projectos
industriais, que se tornaram campo experimental. Nas primeiras décadas do século XX,
com a progressiva adaptação do betão armado à arquitectura através do sistema
construtivo elaborado por Le Corbusier e a sua consequente capacidade plástica e
flexibilidade formal, outras experiências foram postas em prática. Durante a primeira
fase deste período as mudanças tecnológicas aliadas a uma nova realidade social,
particular resultado da 1ª Guerra Mundial colocando o Homem perante a possibilidade
da sua própria destruição temática que vai manter a busca de novas expressões
arquitectónicas e artísticas.
Le Corbusier, pretendeu encontrar modos de produção rápida e económica para
colmatar a destruição deixada pela 1ª guerra mundial. Contudo, os efeitos de uma 2ª
Guerra foram ainda mais devastadores com a necessidade de realojar a generalidade
das populações de modo urgente. É neste panorama que surgem conjuntos
habitacionais em altura com o assimilar de consciência de uma responsabilidade social,
que se reivindica na interpretação de uma escala ao nível da cidade e território.
A habitação colectiva alargada à escala da cidade destaca-se como um elemento
principal da modernização. Este tipo de conjunto justifica o desenvolvimento do material
e a sua utilização ao propor grandes blocos assentes em pilares, respeitando as áreas
verdes e marcando uma preocupação higienista (“A Cité Jardin”)
O arquitecto Pedro Cid é um dos arquitectos responsável, em diversos momentos, por
traduzir o modernismo em Portugal. Nos anos 50 surge a novidade do bloco de
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habitação, com formas modernas e inovações espaciais, consequência da
internacionalização oriunda da Europa e generalizada na carta de Atenas, constituindo
um dos primeiros exemplos do novo traçado urbano da cidade de Lisboa. Pedro Cid
conseguiu criar uma harmonia com o meio e as envolventes, um requisito da
modernidade que ficou claro na sua obra.
Pedro Cid terá sido dos arquitectos portugueses mais internacionalistas do seu tempo,
no sentido que mostra a sua vontade de uma experimentação técnica, e criativa,
associada à pré-fabricação e à produção em série, com o seu pavilhão para Bruxelas e
os Blocos de Habitação Colectiva.
O projecto que, quem sabe, expressa o maior exemplo de modernidade em Portugal, é
a Fundação Calouste Gulbenkian, construída numa fase em que a arquitectura
portuguesa passa por uma crise identitária, segundo valores associados na defesa de
uma arquitectura, que deveria ser moderna mas, simultaneamente, portuguesa e do seu
tempo, à imagem regional. A Gulbenkian, termina a produção arquitectónica dos anos
60, com exactidão aos princípios do movimento moderno, com a escolha do betão
armado aparente, introduzindo à vontade e desejo em respeitar a natureza do local e,
ao mesmo tempo, inspirando-se nela, onde clarifica a verdade estrutural e prova a
capacidade da modernidade construir um monumento.
Por fim, Pedro Cid, como arquitecto modernista, dedicou-se a uma carreira alicerçada
no modernismo e nas valias que o movimento moderno trouxe, como a reflexão sobre
o plano urbano da cidade. Como regionalista marca o reencontro com o território
Alentejano e a arquitectura popular, assumindo lugar na Direcção do Gabinete de Apoio
Técnico de Montemor-o-Novo. O intuito foi o de reflectir sobre a identidade regional,
aceitar a possibilidade de uma arquitectura regional portuguesa, mais modernizada,
numa transformação contemporânea. A necessidade de ir ao encontro das raízes revela
princípios para uma renovação da arquitectura, onde o passado faz parte dos
fundamentos do futuro.
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Memória Descritiva do Plano Sub-Regional de Cacela-Vila Real de Santo António
(1966):
“O partido arquitectónico adoptado para estes núcleos, consiste essencialmente na
criação de uma plataforma artificial, ao nível da crista da duna e distanciando, em média,
200 metros da orla marítima. Esta plataforma que cobre as zonas de estacionamento e
de serviço, possui aberturas superiores para acessos, ventilação e iluminação natural.
Haverá, assim, uma vasta esplanada sobre elevada que poderá desenvolver-se em
vários níveis e onde se instalam: cafés, restaurantes, boîtes, cinemas, piscinas, etc. etc.
[...]
Este piso, exclusivamente reservado à circulação e permanência de peões, deverá ter,
pelo uso adequado de materiais, pelo aspecto típico dos estabelecimentos, pela
decoração e ajardinamentos, um ambiente acentuadamente regional.
[...]
Acima das coberturas deste rés-do-chão, erguem-se os variados volumes dos corpos de
hotelaria e de habitação, já com um carácter mais cosmopolita, não parecendo de aceitar
edifícios em altura com um carácter pretensamente regional, de que já há alguns tristes
exemplos. A sua composição volumétrica, bem como o uso de materiais e de cores,
devem ser estudados, com vista, sobretudo, ao seu aspecto à distância - quando
observados do mar ou dos pontos panorâmicos, do Sector.” (apud Lobo, 2012, p. 1078)

Memória Descritiva da Fundação Calouste Gulbenkian, projectada por Pedro Cid,
Alberto Pessoa, Ruy Jervis d’Athouguia:

A concepção arquitectónica do conjunto da Sede e Museu da Fundação resultou, para
além do cumprimento das condições do programa, da atenta interpretação do sentido
humano e do carácter predominantemente cultural da instituição, a par da sua integração
no meio natural do Parque, numa homenagem ao espírito contemplativo do Fundador da
Instituição. […]
O conjunto da Sede, Museu e Auditório, aparece como um todo organizado, onde os
serviços se interpretam naturalmente; onde o público circula com fluidez e facilidade,
sem sectores rigidamente demarcados, mas onde será sempre possível estabelecer a
disciplina orgânica mais adequada às circunstâncias de momento, aconselhadas pelas
actividades culturais em curso.
Julgou-se essencial criar um ambiente de centro cultural correspondente à importância
da Fundação, nomeadamente pela criação de espaços sucessivos que acusassem a
presença simultânea das várias actividades da Fundação: conferencias, exposições,
concertos, congressos, etc... Esse ambiente muito se valoriza pela integração dos
edifícios no parque, em condições de isolamento em relação às vias de transito
circundantes. Para isso impunha-se a protecção das construções por largas orlas
envolventes, tão vastas quanto possível, de modo a que se apresentassem sempre
rodeadas de arvoredo e de espaços verdes. […]
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A criação de amplos espaços periféricos conduziu, naturalmente, à concentração da área
construída e à sua localização na parte central do parque. As actuais condições
topográficas do local, onde as árvores de maior porte se encontram numa zona de cota
mais elevada do que toda a orla Norte do terreno, permitiram localizar na depressão
existente, um vasto piso subterrâneo, cuja cobertura dá origem a uma suave
sobrelevação artificial, que acentua e valoriza perspectivamente toda a composição
arquitectónica do conjunto.
A distribuição dos volumes de construção obedeceu fundamentalmente a uma procura
de horizontalidade, que deixasse ler para além das construções, e em todas as
direcções, a continuidade do espaço verde. O parque condicionou também a
organização dos espaços interiores, que se curaram valorizar em relação a zona verde
que os envolve. Salienta-se aqui a posição das salas de reunião e de conferencias
(congressos), da Biblioteca, francamente aberto a Sul, com larga visão sobre o parque.
Além da escolha da melhor orientação para a Sede, outra condicionante do partido
arquitectónico foi ainda o desejo de se garantirem amplas perspectivas sobre o exterior
às principais zonas deste edifício, evitando-se ao mesmo tempo que delas fossem
observadas grandes áreas de coberturas. As coberturas dos corpos mais baixos foram,
por isso, tratadas como sucessivos planos ajardinados integrados no parque. […]
Na concepção do partido geral procurou-se através da posição central da nave de
temporárias, a integração do Museu no todo orgânico do complexo cultural. Essa nave
aparece assim como um centro de vitalidade da Instituição, servindo de elo de ligação
entre as diferentes zonas destinadas a manifestações artísticas e culturais. […]
Merece especial referencia na concepção geral da sala de Auditório de 1.400 lugares, o
arranjo do fundo do palco que é constituído por uma parede totalmente de vidro, que
permitirá aproveitar a bela perspectiva exterior do Parque como fundo cenográfico
natural, o que se prestará com especial interesse para a valorização de espectáculos de
bailado e de outras realizações culturais. […]
A expressão plástica do conjunto das edificações reflecte com naturalidade uma grande
simplicidade estrutural, que lhe confere apesar de diversa finalidade dos elementos que
a compõem, a necessária unidade de expressão arquitectónica.
As estruturas foram moduladas de acordo com as necessidades funcionais de cada um
dos elementos do conjunto e caracterizam-se pelas grandes dimensões dos vãos de
base. Desta característica resulta uma expressão de força e calma monumentalidade,
que se julgam perfeitamente adaptadas ao espírito da instituição, que neste edifício se
vai instalar.
As estruturas, claramente evidenciadas, fortes e de robusta expressão, não são
revestidas, sendo o betão armado deixado aparente, numa cuidada execução, revelando
em toda a sua pujança a verdade estrutural do conjunto.
15 de Julho de 1961 (apud Gulbenkian, 2019).
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Memória Descritiva do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian:
Resto de um grande jardim privado do princípio do século, hoje integrado na cidade de
Lisboa, ocupa o terreno uma superfície, de forma sensivelmente trapezoidal, de 7.5 Ha,
por vezes densamente arborizado com exemplares cujo interesse reside sobretudo no
porte adquirido. […]
A solução arquitectónica adaptada e a própria localização e funcionamento dos edifícios
encontram-se de tal forma ligados à mancha verde envolvente que é da mais perfeita
continuidade entre espaços interiores e exteriores, do equilíbrio e harmonia, que surgirá,
em última análise, a solução geral do conjunto. Não se trata, pois, de integrar apenas
uma edificação num parque, nem de construir um jardim para servir um edifício.
Há que encontrar de facto uma relação total, de tal forma intima, entre ambos os
elementos que compõem o todo, que a composição abranja a área inteira, que a própria
vida do edifício se prolongue naturalmente para as “salas de ar livre” e destas para as
interiores.
Como elementos constituintes desse mesmo conjunto, manter cada um deles as suas
características bem definidas sem se misturarem, mas hão-de completar-se
mutuamente, valorizando-se tanto no que diz respeito a aspectos estéticos como no que
toca à função própria de cada lugar e aos respectivos ambientes.
As possibilidades que, quanto a exemplares existentes e quanto a espécies que poderão
introduzir-se, permitem esperar que o novo parque da Fundação desempenhe também
papel de certo relevo no desenvolvimento cultural da população. Nesse sentido
procurou-se uma diversidade da flora compatível com a unidade requerida. De resto, o
sentido universalista da cultura portuguesa, aliando nas concepções paisagísticas o
gosto botânico do exótico com o respeito pela natureza, numa perfeita integração na
paisagem, garante uma atitude de compreensão para a concepção do parque dentro da
linha acima exposta.
António Viana Barreto, Gonçalo Ribeiro Telles – Lisboa, Dezembro de 1961 (apud
Gulbenkian, 2019)
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Ilustração 93 – Obra, 1965 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 94 – Obra, 1967 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 95 – Pormenor construtivo – cobertura das exposições temporárias (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 96 – Exposições temporárias (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 97 – Obra Edifício-sede, 1967 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 98 - Obra Edifício-sede, 1967 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 99 – Obra concluída, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 100 - Obra concluída, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 101 - Obra concluída, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 102 - Obra concluída, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 103 – Plano geral, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 104 - Alçado frontal – Gonçalo Ribeiro Telles, 1966 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 105 – Estudo do anfiteatro ao ar livre – Gonçalo R. Telles (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 106 – Anfiteatro ao ar livre, 1969 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 107 – Estudo de relações visuais com o edifício (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 108 - Estudo de relações visuais com o edifício (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 109 – Perspectiva zona sul do parque, 1966 – Gonçalo R. Telles (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 110 – Pormenor construtico, bancos de jardim – Gonçalo Ribeiro Telles (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 111 – Planta geral de modelação do terreno - Gonçalo Ribeiro Telles (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Ilustração 112 – Trabalhos de construção do jardim, 1967 (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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ANEXO D
Fundação Calouste Gulbenkian – Flora
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Ilustração 113 – Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 114 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 115 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 116 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 117 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 118 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 119 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 120 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 121 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 122 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 123 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 124 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 125 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 126 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 127 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 128 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 129 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 130 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 131 - Lista de árvores e arbustos da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 132 – Algumas das mais de 230 espécies do jardim (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)

Madalena Nicola de Sousa Leite Braga

168

O Espaço na Matéria – O Betão Armado na Obra de Pedro Cid

Ilustração 133 - Algumas das mais de 230 espécies do jardim (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 134 – Avifauna do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 135 - Avifauna do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 136 – Percurso do Lago (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 137 – Percurso de Luz e Sombra (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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Ilustração 138 – Percurso das Orlas (Fundação Calouste Gulbenkian, 2020)
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