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APRESENTAÇÃO 

 

A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

 

Ana Rita Pereira Abrantes 

 

A presente dissertação desloca a noção de grafia, enquanto elemento de formação do 

vocábulo topografia, de modo a ampliar a compreensão da importância da apreensão 

de aspetos do solo terrestre, através de um processo de caminhar interior e exterior; 

isto é, tornando operativa a memória permanentemente esculpida no processo de 

rememoração da visita aos três estudos de caso eleitos: A Cidade da Cultura projetada 

por Peter Eisenman, a Casa em Moledo projetada por Eduardo Souto Moura, e o 

Cemitério de Igualada projetado por Enric Miralles e Carme Pinós. Procurar-se-á investir 

a comunicação destas três visitas de uma natureza corpórea ; convocar os sentidos, de 

modo a atualizar a compreensão dos gestos dos arquitetos. Por último, revisitar-se-á o 

exercício académico, desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto III, com o objetivo 

de dar a ver o modo como a dimensão operativa da topo[graphia] esteve sempre 

presente – enquanto modo de nos encontrarmos com o mundo, no acontecer do lugar, 

pelo [re]conhecimento da paisagem.  

 
Palavras-chave : Topo[graphia]; Paisagem; Cidade da Cultura; Casa em Moledo; 

Cemitério de Igualada.  

 
 
  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Topo[graphy] as design strategy: from place to landscape 

 

Ana Rita Pereira Abrantes 

 

The present dissertation displaces the notion of graphy, as an element in the formation 

of the word topography, in order to broaden the understanding of the importance of 

apprehending aspects of the terrestrial soil, through a process of moving forward inside 

and outside; i.e., through turning the permanently sculpted memory, in the rememoration 

process of the visit to the three selected case studies, operative: The City of Culture 

designed by Peter Eisenman, the House in Moledo designed by Eduardo Souto Moura, 

and the Cemetery of Igualada designed by Enric Miralles and Carme Pinós. It is our aim 

to invest the communication of these three visits with a corporeal nature; summon the 

senses, in order to update the understanding of the architects' gestures. Finally, we will 

revisit the academic exercise, developed within the scope of the discipline Project III, in 

order to make visible how the operative dimension of topo[graphy] has always been 

present – as a way of meeting the world, at the place’s event, through landscape 

[re]cognition.    

 
Keywords: Topo[graphy]; Landscape; City of Culture; House in Moledo; Cemetery of 

Igualada. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação visa promover a deslocação da noção de grafia, enquanto 

elemento de formação do vocábulo topografia, de modo a ampliar a compreensão da 

importância da apreensão de aspetos do solo terrestre, através de um processo de 

caminhar interior e exterior; isto é, fazendo recurso à memória permanentemente 

esculpida no processo de rememoração da nossa visita aos três estudos de caso. Ao 

desdobrar o ‘f’ de grafia em ‘ph’, procurámos ‘representar o não representável’ 

(Eisenman, 2000 a, p. 37); ou seja, aquilo que apenas o tempo e o distanciamento – 

paradoxalmente – tornam próximo.  

Foram realizadas tábuas cronológicas1 com o objetivo de compreender o nosso tema 

no tempo. 

Ao longo tempo de elaboração da dissertação, acrescido da estranha temporalidade 

experienciada com o advento da Pandemia em 2020, tornaram-se nossos aliados. 

Porém, começamos por intuir que tal processo – a partir de um sentir a concretude do 

solo2 – constituiria em muitos projetos arquitetónicos a base para uma estratégia 

projetual operativa, com implicações não apenas ao nível formal, antes ainda de 

visitarmos os três projetos eleitos.  

No sentido de dar a ver esse modo particular da arquitetura ser informada pelo plano 

horizontal, “o mundo concreto de ação do homem” (Norberg-Schulz apud Arnheim,1988, 

p. 37) foram eleitos os seguintes estudos de caso: A Cidade da Cultura em Santiago de 

Compostela projetada por Peter Eisenman, 1999, a Casa em Moledo projetada por 

Eduardo Souto Moura, 1998, e o Cemitério de Igualada projetado por Enric Miralles e 

Carmen Pinós, 1987. Procurar-se-á investir a comunicação destas três visitas de uma 

natureza corpórea; convocar os sentidos para a compreensão dos gestos dos 

arquitetos.   

O processo de escrita da dissertação – de rememoração – permitiu-nos convocar 

autores de diferentes áreas do saber, pelo que se assume uma abordagem não linear; 

isto é, uma escrita em aberto, espacial, mas que, porém, se nos apresentou mais 

 
1 Ver apêndice A. 
2 Desde sempre presente na nossa experiência do mundo, maioritariamente passada junto da formação 
geológica mais relevante de Portugal continental, a Serra da Estrela; o lugar da infância e adolescência. 
Neste sentido, considera-se também particularmente relevante a permanência em Lisboa e as suas sete 
colinas, por ocasião da frequência do curso de arquitetura na Universidade Lusíada de Lisboa, acreditando-
se que de algum modo essa relação com a orografia teve continuidade, e deste modo modelou a 
compreensão do meio, num momento tão sensível como o da nossa formação académica, constituindo-se 
assim como um modo específico de aceder à arquitetura. 



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  26 

próxima do que é a experiência da arquitetura, com os seus avanços e recuos e 

interpolações várias. Deste modo, crê-se ter criado espaço para a arbitrariedade, 

sinónimo de poesia para Martin Heidegger, e como tal o destino inevitável de todas as 

artes, nomeadamente a arquitetura (2008, p. 58). 

Por outro lado, a experiência dos projetos mencionados, pressupondo desenvolver a 

noção de topo[graphia] enquanto estratégia projetual operativa é, em si mesma, a 

consolidação de que os conceitos não se fecham em significados absolutos. Adotamos 

por essa razão a postura crítica da Professora Maria João Madeira Rodrigues ( MJMR):  

Trabalhar um conceito consiste em fazer variar a sua extensão e compreensão, torná-lo 
como um modelo ou inversamente procurar-lhe o modelo, conferir-lhe progressivamente 
por transformações regradas a função de uma forma. Suportar o humano parece ser o 
caminho que conduz a não trocar a liberdade a fundo perdido já que a liberdade não é 
somente o fenómeno primordial do humano, o seu prazer, o seu segredo mas um bem 
comum. (1999, p. 211) 

Todo o nosso dissertar em torno da noção de topo[graphia] toma neste sentido – o de 

“fazer variar a sua extensão e compreensão” – aspetos de um certo tipo de nomadismo: 

Uma inteligência ao Homem inata, na qual o percurso é “[…] marcado somente por 

‘traços’ que se apagam e deslocam no trajeto” (Deleuze e Guattari apud Careri, 2016, 

p. 40) – dos traços esquissados por um trajeto, ao projeto; e por conseguinte, a uma 

dimensão operativa sempre presente, na qual caminhar é escrever com e no solo. 

Toda a dissertação é um caminhar no sentido de comunicar o paradoxo de prosseguir 

de modo vulnerável, e por conseguinte, mais atento – mais presente – ao meio e ao que 

no meio é transitório como no trajeto do nómada, porém amparados pela solidez do 

entorno. Referimo-nos quer à terra firme que sustenta os nossos passos, quer à 

formação geológica que acolhe o tempo dos nossos passos, incomensuravelmente 

maior que nós, uma vez que a “[…] Arquitectura não tem sentido a não ser em relação 

com a natureza” (Siza Vieira, 1998, p. 31).  

Do ponto de vista de uma sustentação teórica, elegemos autores que nos permitiram 

fazer caminhar este paradoxo, através das tais “transformações regradas” que a 

Professora Maria João Madeira Rodrigues refere. Destacamos Christian Norberg-

Schulz, uma vez que entende por arquitetura a arte de criar lugar (Montaner, 1999, p. 

64, 65). No primeiro capítulo dar-se-á, portanto, mais ênfase à teoria, a noções 

fundamentais para a arquitetura como lugar, porém no sentido de desconstruir o nosso 

olhar – renová-lo – para que essa mesma teoria possa ser atualizada na relação com 
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outros autores, por ocasião do desenvolvimento dos estudos de caso, no capítulo 

seguinte.  

Dotados de uma lente teórica mais consolidada e enriquecidos pelo processo de 

rememoração das nossas visitas aos três projetos, será altura, no terceiro capítulo de 

revisitar o trabalho prático desenvolvido na disciplina de Projeto III. Ter-se-á como 

objetivo, uma vez mais, desconstruir a linearidade do tempo. Procurar-se-á na proposta 

académica dar a ver – através do então olhar renovado – o que porventura sempre lá 

esteve enquanto intriga. Aquilo que não nos poderia ter sido revelado sem um processo; 

um processo enquanto percurso – A topo[graphia] da errância, tendo presente que errar 

é caminhar (Careri, 2016, p. 27).  
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2. DO TOPOS À TOPO[GRAPHIA] 

 
Ilustração 1 - Banco vermelho – lugar na paisagem. (Ilustração nossa, 2010). 

 
“[A arquitetura] É uma concepção ampla, pois abarca todo o ambiente da vida humana. 
Não podemos subtrair-nos a ela enquanto fizermos parte da sociedade civil, porque a 
arquitectura é o conjunto das modificações e alterações introduzidas na superfície 
terrestre com vista às necessidades humanas, com a única exepção do deserto puro.” 
(Morris3 apud Benevolo e Albrecht, 2002, p. 7, negrito nosso). 

Na obra As origens da arquitetura Leonardo Benevolo4 e Benno Albrecht5 referem que 

“A capacidade de interagir com o ambiente e de o modificar de alguma forma em seu 

proveito é própria do homem.” (2002, p. 13). Nestas mesmas origens, o Homem 

encontra a sua originalidade; uma escrita na qual a “superfície terrestre” pode ser 

entendida como um palimpsesto. Neste palimpsesto encontra “A consciência de si e do 

mundo circundante, pela sua posição anterior a qualquer prestação específica[…]” 

(Benevolo e Albrecht, 2002, p. 15).  

 
3William Morris (1834-1896): nasceu nos arredores de Londres. Licenciou-se em Teologia na Universidade 
de Oxford, mas não seguiu a carreira eclesiástica, depois de experimentar a arquitectura e pintura optou 
pelas chamadas, na altura, artes menores, sendo um dos mentores do movimento estético das Arts and 
Crafts. (Victoria and Albert Museum, 2021). 
4Leonardo Benevolo (1923-2017): arquiteto e historiador da arquitetura italiano – o mais conhecido – 
publicou títulos como “A Cidade e o Arquitecto, O Último capítulo da Arquitectura Moderna e Introdução à 
Arquitectura”, onde aborda temáticas que vão da arquitetura ao urbanismo. (Benevolo e Albrecht, 2002).  
5Benno Albrecht (1957): arquiteto e professor italiano. Lecionou e leciona no Instituto Universitário de 
Arquitetura de Veneza e na Faculdade de Arquitetura de Ferrara. Mais recentemente tem vindo a exercer 
a sua atividade enquanto professor e diretor de doutoramento na Universidade Iuav de Veneza. (Benevolo 
e Albrecht 2002).  
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Da interação entre o Homem e a sua capacidade de ler a natureza, dependia a sua 

sobrevivência, o seu bem-estar e economia de meios. Interação essa que o implicaria 

numa leitura atenta, da qual surge, naturalmente, uma resposta crítica; uma escrita 

decorrente do compromisso de comunicação com o seu meio. Entendemos aqui a ação 

de comunicar, como um tornar comum. Deste modo, ao compreender o seu território o 

Homem demarca-o; isto é, naturalmente, nele se inscreve. Porém o que outrora 

acontecia naturalmente, porque sentindo-se parte da natureza, hoje é cada vez mais 

uma conquista. O Homem tende a perder “A capacidade de se colocar a si próprio e aos 

objectos exteriores num espaço unitário” (Benevolo e Albrecht, 2002, p. 14).  

Tal inscrição ocorre, desde sempre, passo a passo; vocábulo a vocábulo. Focar-nos-

emos nessa escrita afetiva, que por ser afetiva, deixa a marca indelével do tempo – 

imprime-lhe a gravidade da terra; do [arqui]tectónico. Se o lugar arquitetónico resulta da 

combinação de memória e espaço, o espaço, por sua vez e paradoxalmente, é subtraído 

à terra; e/ou, quando não subtraído à terra, à gravidade, enquanto possibilidade, já não 

de sobrevivência, mas de [sobre]vivência.  

Percorrer uma distância ao ritmo de uma leitura ou escrita atenta é então criar espaço 

– espaço crítico. A topo[graphia] resulta dessa distância crítica; da consciencialização 

de que o corpo humano desenha movimento; desenha-o porque escreve, inscreve e 

transcreve. O Homem afeta e deixa-se afetar e por isso [co]move-se; [re]conhece então 

o que é importante.  

2.1. A IMPORTÂNCIA DA TOPO[GRAPHIA] NA CONSTRUÇÃO DO LUGAR  

Comecemos por nos deter no seguinte excerto da obra Introdução ao estudo da cultura 

tectónica, onde Kenneth Frampton6 elege as palavras do arquiteto italiano Vittorio 

Gregotti7 escritas em 1983, a propósito do modo como o Homem interioriza a relação 

com o seu entorno, e em particular, como se inscreve numa escala mais ampla de 

entendimento do universo.  

 
6 Kenneth Frampton (1930-): arquiteto, crítico de arquitetura e historiador inglês, foi o inventor da 
designação Critical Regionalism com o qual identificou um conjunto de arquitetos que praticam uma 
arquitetura crítica dos princípios do movimento moderno tendo sempre em consideração a questão do lugar. 
É autor do livro História crítica da arquitectura moderna e Introdução ao estudo da cultura tectónica. 
7 Vittorio Gregotti (1927-2020): arquiteto Italiano, nasceu em Novara. Em 1974 funda com outros arquitetos 
o seu próprio atelier em Milão. É autor do CCB e de muitos outros projetos importantes. Em conjunto com 
a sua actividade de arquiteto, foi professor, editor chefe da revista Cassabela e autor de muitos textos 
significativos para a arquitetura entre eles o Território da Arquitetura. ( Editoriale Domus, 2021). 
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A origem da arquitetura não é nem a cabana primitiva, nem a caverna, nem a mítica casa 
de Adão no paraíso.  

Antes de transformar um apoio em coluna, um telhado em tímpano, antes de colocar 
pedra sobre pedra, o homem colocou a pedra no terreno para reconhecer um lugar num 
universo desconhecido: para o reconhecer e modificar. (Gregotti apud Frampton 1998, 
p. 28). 

 
Ilustração 2 - “Ilustração da página de rosto do livro ‘Essai sur 
l’Architecture’ do abade Marc-Antoine Laugier (1753)”. (Miguel, 
2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 3 - “A cabana primitiva segundo Oscar Niemeyer”. 
(Miguel, 2002). 

Desde sempre houve, portanto, a necessidade de fazer afirmações pontuais na 

paisagem do seu entendimento acerca da sua posição no universo; ou seja, o Homem 

desenvolve cosmogonias8 escrevendo no solo. A pedra sobre a qual Gregotti nos fala 

é, em si mesma, uma afirmação, que resulta como veremos adiante de um caminhar 

sobre a terra. Enquanto afirmação, a construção – ou obra do Homem – é indissociável 

desse caminhar, ambos constituem a semântica e sintaxe da topo[graphia]. 

Christian Norberg-Schulz9 começa o seu texto “A paisagem e a obra do Homem” 

dizendo-nos que “Em toda a parte, a natureza e a paisagem participam das actividades 

do homem”. (1968, p. 52). É um facto que todos sabemos, porém não introduzimos um 

 
8 Designação dada às teorias que têm por objeto explicar a formação do Universo. (Porto Editora, 2011) 
9 Christian Norberg-Schulz (1926-2000): arquiteto e professor norueguês, doutorado pela Universidade 
Técnica de Trondheim e professor titular de arquitetura na Escola de Arquitetura de Oslo, onde lecionou 
desde 1951. Autor de vários títulos, nomeadamente, Intentions in Architecture e Architecture: Meaning and 
Place, respetivamente publicados em 1963 e 1988. Foi também co-director da revista Lotus International. 
(Nesbitt, 2008, p. 641).  
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nível mais significativo de consciência sobre o mesmo. Tanto menos reconhecemos a 

nossa própria escrita no terreno, e o modo particular como o nosso entorno nos dá os 

vocábulos adequados para essa escrita. Neste sentido, poder-se-á afirmar também que 

viver na cidade de Lisboa, com as suas colinas e relação com o rio Tejo não é a mesma 

coisa que viver na planície de Reguengos de Monsaraz. Tais especificidades entre 

muitas outras são da ordem da topo[graphia].  

 
Ilustração 4 - Reguengos de Monsaraz. (Tribuna Alentejo, 2021). 

 

 
Ilustração 5 - Lisboa vista a partir da Margem Sul do Tejo, Vale de Alcântara em destaque. (Mendes, 2012). 

 
O autor prossegue referindo: 

Desde a antiguidade, a posição e o caráter do habitat têm sido influenciados por 
circunstâncias naturais. Condições climáticas, possibilidades agrícolas, matérias-primas 
e meios naturais de comunicação têm permitido o desenvolvimento da vida humana 
ainda que impondo-lhe limites. (Norberg-Shulz, 1968, p. 52).  

Tal “desenvolvimento da vida humana”, como um caminhar, não é linear, é espacial; 

como tal convoca o corpo em movimento e por conseguinte o Homem escreve 

palmilhando percursos significativos em várias direções. Tomar conhecimento e aqui 

reafirmar que o Homem desde sempre colaborou com a natureza, nela operando de 

modo a se estabelecer no mundo é essencial para o entendimento do nosso tema. Mas 
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como toma o homem conhecimento? Francesco Careri 10 Diz-nos que mesmo antes de 

erigir o menir o homem caminha sobre a terra.  

Antes de erguer o menir – em egípcio benben, a “primeira pedra que emergiu do caos” 
–, o homem possuía uma fórmula simbólica com a qual transformar a paisagem. Essa 
forma era o caminhar, uma ação aprendida com fadiga nos primeiros meses da vida e 
que depois deixa de ser uma ação consciente para tornar-se natural, automática. (2016, 
p. 27).  

 
Ilustração 6 - “Ahaggar Argelia Sahara finding things in his walking trail”, Long, 1995. (Dehesa, 2015). 

 
10 Francesco Careri (1966-): Arquiteto, urbanista e professor italiano. Foi co-fundador do Laboratorio d’Arte 
Urbana Stalker/ Observatório Nomade e é professor no departamento de estudos urbanos, do laboratório 
de projetos do programa de pós-graduação “Artes arquitetura cidades” e do curso de artes cívicas da 
Università degli Studi Roma Tre. A abordagem desde último curso é totalmente peripatética, tendo por 
objetivo a “interação in situ com os fenómenos urbanos emergentes”. (Careri, 2016). 
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Ilustração 7 - “Passos de australopiteco, Laetoli, Tanzânia”. (Careri, 2016). 

 
 

A proposta de Careri ajuda-nos a situar o que entendemos pela importância da 

Topo[graphia], no exato ponto em que nos mostra que a escrita sobre a superfície 

terreste é uma consequência das muitas dimensões do ser humano – física, mental, 

emocional e espiritual. Em caso algum pode ser entendida como unidimensional, e/ou 

regulada por um qualquer prontuário ortográfico. Encontramos esta espacialidade 

inclusive na escrita de Careri, na obra citada (ilust.8), quando transpõe os conteúdos 

das suas aulas peripatéticas11 para um suporte bidimensional.  

 

 
11 Verificar nota de rodapé anterior.  
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Ilustração 8 - Pormenor de página de Walkscapes: o caminhar como prática estética. ([Adaptado 
a partir de:] Careri, 2016). 

 
A necessidade humana de habitar12, como veremos no terceiro e último estudo de caso, 

em “Habitar para construir”, é anterior ao próprio construir. Tem que ver com um 

processo de interiorizar o mundo, no decorrer de um caminhar sobre a terra; isto é, ao 

ir ao encontro de alimento, ao interpretar o ambiente para sobreviver, e uma vez 

satisfeitas as necessidades básicas do imediato, o Homem transformou o caminhar 

numa “fórmula simbólica” que lhe permite interiorizar o mundo – habitá-lo (Careri, 2016, 

p. 27).  

“O caminhar é uma arte que traz em seu seio o menir, a escultura, a arquitetura e a 

paisagem. A partir dessa simples ação foram desenvolvidas as mais importantes 

relações que o homem travou com o território” (Careri, 2016, p.27, 28). Escrever um 

caminho – antes ainda de construir – é, pois, criar um espaço que não existia, “não 

mapeado”, porventura sugerido por uma linha de festo ou de talvegue, e assim atribuir 

um significado àquela então nova configuração topo[gráphica]. Dizemos nova, porque 

consciencializada; como que à espera de ser descoberta pelo Homem. A escolha do 

caminho em si mesmo inventa uma geografia.   

 
12  “[…] o modo como você é, eu sou, o modo como os homens são na terra, é habitar”. (Heidegger apud, 
Nesbitt, 2008, p. 448). 
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Neste sentido, o percurso é simultâneo ao conhecer. É a sua própria evolução, uma vez 

mais não linear, com os seus avanços e recuos. Tais oscilações do, e no conhecer 

desde sempre criaram espaços topo[graphicamente] circunscritos; tirando proveito das 

configurações geológicas preexistentes, até que o Homem cria o recinto:  

A princípio houve somente usurpações modestas. Procurou-se sobretudo circunscrever 
as zonas onde se pudesse estar a salvo dos inimigos, das desagradáveis incidências do 
clima e de todas a espécie de “demónios”. O recinto foi, contudo, a obra-prima do 
homem, erguido contra a natureza com o fim de proteger um mundo ordenado e seguro 
de um exterior perigoso e incompreensível. (Norbert-Schulz, 1968, p. 52)  

 

Ilustração 9 - “Valcamonica, Itália. Gravações rupestres do primeiro milénio a.C.: Planta de uma aldeia e secção de uma cabana”. 
([Adaptado a partir de:] Benevolo e Albrecht, 2002). 

 
Podemos observar na ilustração em cima, um dos primeiros mapas que representam o 

sistema dinâmico de complexas conexões da vida quotidiana de um povoado pré-

hostórico (Careri, 2016, p. 47). Os caminhos e os vazios entrelaçam-se de forma a 

distribuir os elementos que fazem parte do território. Podemos identificar cenas de 

homens em atividade, cabanas, animais. O exercício de mapear, uma vez mais, implica 

– não esqueçamos – um processo de interiorização. Implica a consciência de um 

primeiro desdobramento do mapa mental num dentro e num fora, que se confirma em 

cada detalhe reconhecido; representado. Diz-nos por isso Norbert-Schulz:“Nas 
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sociedades primitivas, até os menores detalhes do meio são conhecidos e significativos, 

constituindo estruturas espaciais complexas.” (2008, p. 456). Na combinação de cada 

espaço com a memória, surge o lugar com os seus aspetos simbólicos. Algo por 

inerência vigiado coletivamente: 

[...] sempre que um grupo social elege um espaço como lugar simbólico, reconhece nele 
um valor diferente da natureza, ainda que a ela consagrado, o que faz que o lugar se 
converta em objecto, que se defina como figura circunstante. Seja este apresentado 
como monumento, como bosque sagrado ou inclusive como lugar proibido [...]. (Vittorio 
Gregotti, 2004, p. 65)     

Porém mesmo quando avançamos milénios, pensando na centuriação romana13 como 

a evolução do recinto primordial, “La intensidad está en los caminos”, como refere o 

autor, a propósito da configuração da cidade medieval. Os caminhos de peregrinação 

dissiparam os limites de fixação romanos; enquanto topo[graphia] de uma unidade 

espiritual sobre uma unidade física. Este fenómeno de conectividade é particularmente 

observável a uma escala territorial maior (ilust. 10); tanto mais nos afastamos, mais 

compreendemos a força dos caminhos; o modo como tendem para uma universalidade. 

(Sosa Diaz-Saavedra, 1995, p. 59, 60). Com o estudo de caso da Cidade da Cultura 

projetada por Peter Eisenman, far-se-á variar a escala do entendimento dessa 

intensidade também pela memória; ou seja, dar-se-á a ver a intensidade de um 

caminhar para dentro.  

 
Ilustração 10 - “Camino de Santiago”. (Sosa Diaz-Saavedra, 1995). 

 
13 A centuriação romana foi o primeiro sistema de cadastro territorial realizado pelo homem. Consistia na 
divisão do território através de uma quadricula ortogonal em que as parcelas eram designadas de – 
centúrias. A implementação dessa malha ortogonal obrigava o homem a ter um conhecimento profundo do 
território. Essa malha era organizada a partir do traçado de uma via Norte-Sul e outra no sentido Este-
Oeste, o Cardo e o Decumanos respetivamente, que definiam a articulação das ruas secundárias 
perpendiculares a estas e que facilitavam a organização da cidade.  
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Como vimos com Careri, o caminho é a estrutura de suporte para o “[…] menir, a 

escultura, a arquitetura e a paisagem.” O caminho está referenciado muito naturalmente 

ao solo, o plano horizontal, representando assim “[…] o mundo concreto de ação do 

homem”, o solo é, portanto, aquilo que pode ser entendido como “[…] um plano de 

extensão infinita” (Norberg-Schulz apud Arnheim, 1988, p. 37), apontando para a tal 

universalidade que Sosa Diaz-Saavedra refere. Retomaremos a citação de Norberg-

Schulz no primeiro estudo de caso, que no seu seguimento nos dá pistas para o que 

pode ser um espaço existencial, na sua formulação mais elementar.  

O que nos importa ao discorrer sobre topo[graphia] – a importância da topo[graphia] ela 

mesma – é a compreensão de como essa universalidade e/ou “plano de extensão 

infinita” nos habita. Quando, e sobretudo como, é que essa relação com o solo, na 

continuidade discursiva de um caminhar, informa o momento exato – o marco – do 

próprio construir, edificar enquanto um verticalizar, não necessariamente vertical. Tanto 

maior é a consciencialização da teia de relações no decorrer do caminhar, mais a obra 

se horizontaliza; e, por conseguinte, mais à Terra, pertence.  

Poder-se-á, portanto, afirmar que uma catedral, por exemplo, se constrói – se ergue – 

não apenas pedra sobre pedra em direção ao céu, mas fundamentalmente no tecer dos 

passos, recordando que texto – do latim textu – remete precisamente para tecido; para 

o entrelaçar (Porto Editora, 2020), dessas relações em contexto – a sintaxe. É neste 

sentido que a topo[graphia], enquanto escrita, se afirma enquanto estratégia projetual 

operativa. Todavía, uma catedral corresponderá sempre a um:  

[…] universal por encima de lo concreto y cercano. […] la catedral, que parece salir del 
centro del mundo (como la montaña cósmica) y en su emergencia al paisaje llega a 
arrastrar las figuras demoníacas del interior de la tierra. Su posición sobre el suelo es, 
por lo tanto, directa, sin base de transición y su posición sobre el paisaje es la 
determinada por su presencia y las orientaciones. (Sosa Diaz-Saavedra, 1995, p. 63)14. 

A catedral propiamente dita, enquanto elemento semântico da escrita, por si mesma não 

concretiza uma estratégia operativa topo[gráphica], porém é no plano da sintaxe que 

essa mesma estratégia se torna evidente, como veremos na Cidade da Cultura, razão 

pela qual elegemos esse projeto para estudo de caso. Podemos ainda – e de modo 

preparatório não apenas para o projeto de Santiago de Compostela, mas também para 

 
14 […] universal em cima do concreto e próximo. [...] A catedral, que parece sair do centro do mundo (como 
a montanha cósmica) e em sua emergência na paisagem, chega a arrastar as figuras demoníacas do 
interior da terra. A sua posição no solo é, portanto, direta, sem base de transição e a sua posição na 
paisagem é determinada pela sua presença e orientações. (Tradução nossa). 
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o estudo de caso do Cemitério de Igualada e para o projeto final de curso, elaborado no 

âmbito da disciplina de Projeto III – pensar desde já um caminhar para dentro.  

E, nesse caminhar, os vários estratos da terra em nós sedimentados; isto é, as várias 

estradas, como nos ensina a origem da palavra (Porto Editora, 2020). Ou ainda, mais 

evidente na palavra street da língua inglesa, em português rua, com origem no latim e 

stratum, o próprio pavimentar (Oxford University Press, 2021). Diz-nos por isso o 

arquiteto e teórico: “A forma arquitectónica de um fenômeno é, por um lado, o modo 

como as partes e os estratos estão dispostos, mas também o poder de comunicação 

daquela disposição” (Gregotti, 2004, p. 28). 

Retomaremos no capítulo seguinte com Francesco Careri a narrativa bíblica dos irmãos 

Abel e Caim, respetivamente o pastor e o agricultor, no tocante ao pensar da arquitetura, 

ora enquanto caminhar, ora enquanto processo de assentamento. Mas desde já 

avancemos com José Tolentino Mendonça, que nos fala a propósito deste mito, e em 

particular quanto à postura de nomadismo do pastor, de um “[…] experimentum […] 

[enquanto um] ‘atravessar um espaço’, ‘alcançar uma meta’ [no qual a] A experiência 

guarda em si, na formulação do próprio lexema, a memória das travessias”. (2007, p. 

40). Tal memória constrói; ou seja, é a base de uma estratégia projetual operativa, como 

se pode com maior precisão dar a ver nos três estudos de caso e projeto final de curso.  

Neste sentido, a noção de topo[graphia] enquanto experimentum; isto é, enquanto 

possibilidade de “atravessar um espaço” e “alcançar uma meta” ajuda-nos a clarificar o 

nosso propósito, sendo a meta o próprio consciencializar do movimento da vida, na 

medida em que “A errância liga-nos silenciosamente a uma ancestralidade” (Mendonça, 

2007, p. 41). Porventura, a rituais de passagem; espaços e tempos coletivamente 

atravessados, nos quais a topo[graphia] informa a arquitetura. Gestos arquitetónicos 

que se repetem, que expõem estratos da vida e morte na Terra, em novas 

reinterpretações programáticas.  

Dar-se-á a ver – e porque nada está fora da vida – a própria inclusão da morte, na 

medida em que tais atravessamentos nada mais expõem do que as várias camadas nas 

quais a vida ressurge, como poderemos constatar no estudo de caso do Cemitério de 

Igualada. Do ponto de vista formal os monumentos fúnebres temporalmente 

enquadrados entre o Neolítico e Idade do Bronze (ilust. 11 e 12) em muito se aproximam 

do experimentum da Cidade da Cultura. Na impossibilidade de dar continuidade à 

caminhada no plano horizontal enquanto o “mundo concreto de ação do homem”, surge 

o retorno à Terra; e/ou ao cultivo do espírito, através da consciencialização da teia de 
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relações tecidas coletivamente, como sucede no projeto de Peter Eisenman em 

Santiago de Compostela.   

 
 
 
 
 

Ilustração 11 - “Dólmen da Orca ou Lapa da Orca – Vista Geral”. 
(Martins, 2018). 

Ilustração 12 - “Ilhas Órcades, Grã-Bretanha […] túmulo de 
Quoyness”. (Benevolo e Albrecht, 2002). 

Como na linguagem verbal, também a escrita é mais definitiva; implica-nos no assentar 

de ideias; conquistamos uma base de apoio, que se revela pouco a pouco mais sólida, 

como no ato de construir: 

Em primeiro lugar, o homem deseja fazer a estrutura natural mais exacta. Isto é, ele 
quer visualizar seu “modo de entender” a natureza, dando expressão à base de 
apoio existencial que conquistou. Para tanto, ele constrói o que viu: onde a natureza 
insinua um espaço delimitado, constrói uma área fechada; onde a natureza se mostra 
“centralizada” ele erige um Mal [marco]; onde a natureza indica uma direção, ele faz um 
caminho. (Norbert-Schulz, 2008, p. 453, negrito nosso). 

Ilustração 13 - “Menir do Outeiro – Enquadramento geral”. 
(Carvalho, 2006). 

Ilustração 14 - Richard Serra “East-West/West-East”, Qatar 
Museums. (Chousein, 2015). 

 
Trata-se de “alcançar uma meta” na sua própria compreensão, “[...] o homem ‘recebe’ o 

ambiente e faz convergir para ele as construções e as coisas. Desse modo, as coisas 
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“explicam” o ambiente e evidenciam o seu caráter”  (Norbert-Schulz, 2008, p. 452). Tal 

como refere Álvaro Siza Vieira, a propósito da arquitetura, não há um fim, apenas um 

limite espácio-temporal, que pode ser ultrapassado à medida do nosso entendimento – 

à medida que nos permitimos entender ; ou seja, da nossa ‘abertura para tal’.  

[...] a Arquitectura não termina em ponto algum, vai do objecto ao espaço e, por 
consequência, à relação entre os espaços, até ao encontro com a natureza. Esta ideia 
de continuidade, que pode ser rica de dissonâncias sem nunca deixar de existir, 
encontra-se hoje em crise e rapidamente os lugares naturais começam a sufocar, muito 
embora seja evidente que a Arquitectura não tem sentido a não ser em relação com a 
natureza. (Siza Vieira, 1998, p. 31)  

O ato de construir, em si mesmo, não assegura nenhum avanço se a esse avanço não 

corresponder um processo de interiorização. Como o arquiteto Siza Vieira refere 

indiretamente o pensar o encontro entre a arquitetura e a natureza é fundamental. É 

desse fundamento e universalidade que nos fala o Menir do Outeiro (ilust.13) ou a 

instalação de Richard Serra (ilust.14), enquanto marcos desse avançar com uma nova 

consciência para um desconhecido que também ele não é fixo, ao que corresponderá o 

contrário de um “sufocar”. Se o homem do neolítico não nos pode deixar o seu 

testemunho verbal, em entrevista o artista refere que sua instalação “East-West/West-

East” procura estender os limites do deserto, passo a passo, sendo inclusive um destino 

de fim-de-semana para os habitantes da cidade de Dhoa, sabendo no entanto que o 

deserto será sempre um lugar misterioso. (Chousein, 2015).  

Francesco Careri refere que “Se o objeto minimalista tende ao menir, ainda entendido 

como objeto de presença interna, a land art, por sua vez, tende mais diretamente à 

arquitetura e à paisagem, isto é, ao menir como objeto inanimado a ser utilizado para 

transformar o território” (2016, p.122). Desenvolveremos um pouco mais o modo como 

a land art se inscreve numa estratégia topo[gráphica] no estudo de caso da Casa de 

Moledo, importa-nos agora relacionar esta ideia de menir enquanto símbolo; isto é, algo 

que substitui o que não está lá, para ampliar a compreensão do que Norbert Schulz 

refere como modos de relação do homem com a natureza, os lugares naturais e lugares 

criados pelo homem, do ponto de vista de um deslocamento não apenas físico, mas de 

sentido:  

[…] o homem tem de simbolizar seu modo de entender a natureza (inclusive ele mesmo). 
A simbolização implica “traduzir” para outro meio um significado experimentado. Por 
exemplo, um determinado caráter natural é transformado em uma construção cujas 
propriedades de algum modo e o exprimem. Finalmente, o homem precisa reunir os 
significados apreendidos por experiência a fim de criar para si mesmo uma imago mundi 

ou um microcosmos, que dê concretude a esse mundo. A reunião desses significados 
depende, é claro, da simbolização e pressupõe uma transposição de sentidos para o 
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lugar, que por isso assume o caráter de um “centro” existencial. Visualização, 
simbolização e reunião são aspectos do processo geral de fixar-se num determinado 
lugar ; e habitar, no sentido existencial da palavra depende dessas funções. (2008, p. 
453). 

Ao compreendermos que a nossa subjetividade é motor e marco, descobrimos na obra 

arquitetónica a sua dimensão artística. Os muitos percursos que cada um de nós trilha 

constituem-se modos de transformação do território, sucedendo, no entanto, que por 

vezes apenas o tempo e/ou outras escalas de entendimento no-lo informam, como 

referimos a propósito dos caminhos de Santiago. Vittorio Gregotti no seu livro Território 

da Arquitectura diz-nos: 

[…] nenhuma obra de arquitectura possuí um só significado : aliás, é uma característica 

do produto artístico comportar-se como uma fonte de significados diversos não só no 

plano da transformação de sua fruição no tempo, como também na disponibilidade 

orientada segundo um sentido [...]. (2004, p. 26). 

A Topo[graphia] entendida como fundamento do ato de projetar não pode ser nunca 

dissociada da memória e da leitura sensível – dos sentidos – do topos/lugar, pois só 

assim poderá constituir-se como matéria do mesmo. Entendemos a topo[graphia] como 

o palimpsesto que deve informar a obra arquitetónica e validar a sua estratégia. Será o 

mesmo que dizer que o sentido – e os sentidos – enquanto “metáfora corpórea” 

(Frampton, 1998, p. 31), conceito que desenvolveremos adiante, dotam a obra 

arquitetónica de uma unicidade apaziguante. Se essa unicidade como referimos com 

Álvaro Siza Vieira tende a perder-se se nada fizermos, será importante lembrar que nem 

sempre foi assim : 

Principalmente, os antigos reconheciam a suma importância de entrar em acordo com o 
genius da localidade onde viviam. Em tempos passados, a sobrevivência dependia 
de uma boa relação com o lugar, tanto num sentido físico como psíquico. No Egipto 
antigo, por exemplo, o campo era não somente cultivado de acordo com os fluxos e 
refluxos do rio Nilo, mas a estrutura mesma da paisagem servia de modelo para o traçado 
dos edifícios “públicos” que deveriam dar uma sensação de segurança por 
simbolizarem uma ordem ambiental eterna. (Norbert-Schulz, 1968, p. 455, negrito 
nosso). 

2.2. TOPOS / LUGAR 

Segundo Norberg-Schulz, acima citado, seria – e cremos ser ainda – extremamente 

importante que a sensação interna de segurança produzida pela arquitetura tivesse uma 

correlação com uma “ordem ambiental eterna”, na medida em que nos implicaria, quer 

do ponto de vista da produção da arquitetura quer da receção, em observar algo de 
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fundo que está para lá do nosso reduzido ciclo de vida enquanto seres humanos na 

Terra. Pensar o tempo geológico, na medida em que excede o nosso tempo de vida, é 

pois, como referimos a propósito da noção de experimentum “alcançar uma meta”, não 

sendo no entanto, a meta, um fim, antes um processo de expansão do ser.  

Por conseguinte, ao estender o olhar inscrevendo-nos no meio topo[graphicamente], 

habitamos a terra. Neste sentido, segundo as palavras do arquiteto finlandês, um 

importante intercâmbio acontece:   

El acto de habitar es el médio fundamental en que uno se relaciona con el mundo. Es 
fundamental un intercambio y una extensión; por un lado ese lugar se convierte en una 
exteriorización y una extensión de su ser, tanto desde el punto de vista mental como 
físico15. (Pallasmaa, 2016, p. 7). 

Habitar corresponde, portanto, a um ato que se constitui a partir de uma porosidade. 

Estar seguro é não perder o contato com o meio. Implica-nos na criação de um grau de 

recetividade ; um espaço interno para que aspetos do ambiente possam manifestar-se. 

Fazendo deste modo com que “O propósito existencial do construir (arquitetura) […] 

[seja] um sítio [um topos] tornar-se um lugar, isto é, revelar os significados presentes no 

ambiente dado” (Norbert-Schulz, 2008, p. 454) – Diz-nos o autor em “O fenómeno do 

lugar”.  

No entanto, quando nos referimos à recetividade estamos a considerar algo diferente 

daquilo que Platão refere na obra Timeu, onde o espaço é algo “ […] infinito como 

continuum natural, recetáculo do todo criado e visível […]”. Diferentemente de 

Aristóteles16 em Física, que torna o espaço indissociável da ideia de lugar, apreensível 

empiricamente e passível de ser delimitado. É também Aristóteles, com particular 

pertinência para a nosso trabalho, que para falar de lugar faz sempre recurso à palavra 

topos. Para Aristóteles o topos é algo concreto, com limite e forma, onde o corpo está 

contido. (Montaner, 2001a, p. 30) – onde o corpo se inscreve e escreve 

topo[graphicamente]:  

O lugar é algo diferente dos corpos e todo o corpo sensível em um lugar [...] o lugar de 
uma coisa é sua forma e limite [...]. A forma é o limite da coisa, enquanto que o lugar 
é o limite do corpo continente [...] assim como o recipiente é um lugar transportável, o 

 
15 O ato de habitar é o meio fundamental de relacionamento com o mundo. É fundamental uma troca e uma 
extensão; por um lado, este lugar torna-se uma exteriorização e uma extensão do seu ser, tanto do ponto 
de vista mental como físico. (Tradução nossa).  
16 Aristóteles, (384 a.C – 322 a.C), filósofo grego, aos 17 anos começa a estudar na academia de Platão 
onde permanecerá durante 20 anos. A sua obra assenta sobre a observação minuciosa da natureza, da 
sociedade e dos indivíduos, e foca diversos assuntos como a física, a ética, a biologia e zoologia. Para 
ensinar as suas teorias usava uma abordagem peripatética (ensinava enquanto caminhava). (Porto Editora, 
2021c). 
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lugar é um recipiente não transferível.  (Aristóteles apud Montaner, 2001a, p. 30, negrito 
nosso). 

A presente dissertação trata a passagem dos topos ao lugar enquanto topo[graphia]. 

Todo o nosso dissertar trata o trabalhar deste conceito no sentido de “[…] fazer variar a 

sua extensão e compreensão, torná-lo como um modelo ou inversamente procurar-lhe 

o modelo, conferir-lhe progressivamente por transformações regradas a função de uma 

forma.” (Rodrigues,1999, p. 211). Cruzando ambas as afirmações ; de Aristóteles e da 

autora, pretendemos dar a ver que o próprio lugar da escrita inscreve o novo, enquanto 

modo de ver.  

Entre os autores mais citados na presente dissertação, destacamos Christian Norberg-

Schulz, precisamente por nortear o seu trabalho teórico no sentido de que a arquitetura 

é a arte de criar lugar, integrando o sistema de ideias do filósofo e fenomenólogo Martin 

Heidegger, no qual o processo de edificar é a própria maneira do Homem ser sobre a 

terra (Montaner, 1999, p. 64, 65). Esta sua abordagem é-nos particularmente útil no 

processo da tradução do topos em lugar enquanto topo[graphia], como veremos de 

imediato, na medida em que não objetifica o conceito; não o fecha, percebe-o enquanto 

“não transferível”. Permite-nos antes deixá-lo em aberto para acolher inusitadas 

significações – Permite-nos “procurar-lhe o modelo”. 

Em “O fenómeno do lugar”, Norberg-Schulz alerta-nos para não confundir ferramentas 

com a realidade. As ferramentas são apenas construções abstratas para nos ajudar a 

lidar com a complexidade do mundo, uma vez que tudo nos é dado enquanto conteúdo 

da nossa existência, e os fenómenos compreendem-se entre si (2008, p. 444, 445). 

Quando nos referimos à topo[graphia] enquanto estratégia projetual operativa, somos, 

pois, conscientes da inseparabilidade entre a nossa existência e o fenómeno, própria da 

abordagem fenomenológica que o teórico segue, e sobre a qual nos fala (Norberg-

Schulz, 2008, p. 444).  

A estratégia operativa é a própria consciencialização da inseparabilidade, da qual 

resulta a escrita; a graphia corresponde à apreensão do gesto arquitetónico, tornado 

comunicável, a partir do “recipiente não transferível”, como refere Aristóteles. Em 

particular, quando esse gesto é a tradução de uma orografia. Prosseguindo com a noção 

de lugar, e a sua inseparabilidade da vida, para Norberg-Schulz o lugar faz parte da 

existência, na medida em que é mais do que uma localização abstrata:  

Pensamos numa totalidade constituída de coisas concretas que possuem substância 
material, forma, textura e cor. Juntas, essas coisas determinam uma “qualidade 
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ambiental” que é essência do lugar. Em geral, um lugar é dado como esse carácter 
peculiar ou “atmosfera”. Portanto, um lugar é um fenómeno qualitativo “total”, que não se 
pode reduzir a nenhuma de suas propriedades, como as relações espaciais, sem que se 
perca de vista a sua natureza concreta. (2008, p. 444, 445).  

Discorrendo em torno da abordagem fenomenológica de Heidegger, que dá a ver que a 

poesia concretiza esse fenómeno do “total”, diferentemente da ciência, que por 

propósito separa, e que, portanto, objetifica ao tornar as coisas objeto de investigação, 

Norberg-Schulz detém-se num poema de Georg Trakl, ao qual o filósofo recorre. O 

poema fala-nos de coisas concretas, de uma noite de inverno e de uma mesa posta num 

interior de uma casa. E é precisamente dessa concretude que emerge a consciência 

que o que está dentro é também o que está fora (2008, p. 445, 446).  

Temos por hábito pensar que esta não é a realidade: “De um modo geral, o interior é 

um mundo de coisas compreensíveis, onde a vida de ‘muitos’ tem lugar.” (Norberg-

Shulz, 2008, p. 447) – É este o sentido da nossa topo[graphia], e, portanto, como 

veremos nos estudos de caso, a consciência dos muitos surge como poesia; emerge 

num interior, na atmosfera criada pela rememoração das nossas três visitas.  

Do mesmo modo que o que é muito simples tem por isso de ser explicado, também esta 

decisão que operativamente fazemos de modo a lidar com a complexidade do mundo 

tem de ser dada a ver, como fizeram os artistas da “anarquitetura”, como veremos de 

imediato. Quando o solo é a matéria em nós, o caminho é o lugar; a arquitetura torna-

se então aquilo que se escava e/ou corta enquanto interioridade e exterioridade. 

Exigindo, do ponto de vista da escrita, que caminhemos em frágeis paradoxos, e que 

nos alinhemos com autores como Norberg-Schulz, que tenham por entendimento da 

arquitetura uma arte de criar lugar (Montaner, 1999, p. 65). E, segundo a filósofa e 

ensaísta Maria Filomena Molder:  

Qualquer obra de arte é a aplicação de um esforço de interromper uma corrente, 
de fazer saltar, estilhaçar, uma ligação, um vínculo, em vista de os exprimir. 
Qualquer obra de arte é também uma resistência de ser arrastado, de se deixar 
adormecer na neve, uma resistência ao prazer de continuar a ouvir os harmónicos 
perfeitos, para os obrigar ressoar. (2016, p. 25, negrito nosso). 

A arte é necessária por não termos o hábito de pensar que a realidade existe enquanto 

uma corrente ininterrupta da qual somos parte. Porém, como vimos antes, não no 

sentido de criarmos uma separação com a vida; antes, para que emerja uma nova 

consciência redentora da vida. Assim é a arquitetura enquanto arte de criar lugar. Para 
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tal, na estratégia topo[gráfica] é preciso – e com a precisão de Gordon Matta-Clark17 

(ilust. 15, 16) – cortar “um vínculo, em vista de [o] […] exprimir”. Das cisões – 

formalmente tão claras nos estudos de caso – emergem novas camadas de consciência; 

ora enquanto matéria, como lava do interior da Terra; ora enquanto vazio sulcado, falha 

tectónica. 

 
Ilustração 15 - “Splitting (detalhe de uma obra composta por 7 fotografias), Englewood, Nova Jersey, 1974”. (Look, 2005). 

 
Em ambos os casos trata-se de exprimir o apelo de um sítio – um topos – como refere 

Álvaro Siza Vieira: “Um sítio vale pelo que é, e pelo que pode ou deseja ser – coisas 

talvez opostas, mas nunca sem relação” (Vieira apud Pessanha, 2003, p. 103). Por outro 

lado, o ato de cortar dá a ver “O lugar como palimpsesto”; expondo camada sobre 

camada, quer se trate da própria natureza, quer como algo manifesto na obra de Álvaro 

Siza Vieira de uma: 

[…] consciência das várias hipertextualidades,  das várias marcas ou presenças num 
mesmo lugar, numa mesma obra: o sítio pode ser visto como um primeiro texto (onde 
vários escritos se entrelaçam já) e o que o sítio deseja ser é outro texto, escrito com as 
referências e modelos culturais vários de outros e do próprio arquitecto. (Pessanha, 
2003, p. 103, negrito nosso).  

Gordon Matta-Clark trabalhou literalmente no momento possível mais próximo do 

colapso estrutural (Loock, 2005, p. 91). Na Cidade da Cultura, Peter Eisenman 

aparentemente ‘cristaliza’ esse momento para que o possamos habitar, em segurança. 

 
17 Gordon Matta-Clark (1943-1978): Artista norte-americano, cocriador do neologismo anarquitetura na 
década de 70, que visa nomear um conjunto de ideias sobre espaço “[…] enquanto perspetivas e reações 
pessoais e não declarações sociopolíticas formais”. (Loock, 2005).  
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O referido artista entende os seus cortes como atos salvíficos, na medida em que 

permite que a luz entre em espaços fechados, destrói o que de nocivo pode ser a 

separação entre espaço público e privado, lembrando que as suas intervenções 

ocorreram em edifícios devolutos. Procurou libertar a arquitetura da especulação 

imobiliária e da dimensão escultórica objetificante – o que não aconteceu na Cidade da 

Cultura.   

 

 
Ilustração 16 - “Vistas interiores de Splitting, Englewood, Nova Jersey, 1974”. (Look, 2005). 

 

Um corte abre, portanto, um horizonte; uma nova consciência posicional (ilust. 15, 16): 

Um lugar que não existia, se por nós não fosse habitado; um novo ponto de vista que 

há muito nos esperava. Do projeto à construção da obra arquitetónica, habitamos pontos 

(de vista) e linhas (de horizonte) –somos a linha e o ponto. Desde sempre procurámos 

formas de atravessamento, rasgar horizontes para ir além; caminhamos com os pés e 

com as mãos, desenhando a nossa atenção18 sobre um fundo, nem sempre 

mencionado. Não serão esses os mesmos pontos, linhas ou outras impermanências 

 
18 Temos presente a expressão idiomática inglesa ‘draw your atention’; traduzida à letra, corresponderá a 
desenha a tua atenção, porém, significa ‘presta atenção’.  
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que terão orientado o pastor nómada ou o artista de Valcamonica (ilust. 9)? Não estará 

tudo, afinal, em nós? 

 
Ilustração 17- Ponto-Horizonte. (Ilustração nossa, 2015). 

 
Ilustração 18 – Consciência posicional. (Ilustração nossa, 2015). 

 
Um outro fenomenólogo, Maurice Merleau-Ponty 19, introduz com maior clareza a noção 

de corporeidade dando a ver que “a estrutura ponto-horizonte é o fundamento do 

espaço” e “a consciência de lugar é sempre uma consciência posicional” (Merleau-Ponty 

apud Montaner, 2001a, p. 37). É neste sentido que a questão da presença se converte 

na chave da compreensão, tornando espaço e lugar coisas distintas: “Lugar está 

relacionado com o processo fenomenológico da perceção e da experiência do mundo 

por parte do corpo humano” (Montaner, 2001a, p. 37).  

Muito naturalmente, onde haja a presença de um corpo humano, das sensações do seu 

corpo de modo consciente, não enquanto experiência involuntária da arquitetura, mas 

enquanto possibilidade de extensão do ser até ao limite do que pode percecionar, 

haverá lugar. A não existir um certo nível interno de recetividade na experiência 

 
19 Maurice Merleau-Ponty,(1908-1961): filósofo francês estudou a fenomenologia, dando seguimento aos 
estudos de Edmund Husserl. Estudou na École Normal Supérieure de Paris, onde se formou em filosofia 
(1931). Foi professor de filosofia da Universidade de Lyon (1945-1949) e depois na Sorbonne. Em 1952 
começou a lecionar no Collège de France. Entre 1945 e 1952, colaborou com Jean-Paul Sartre na célebre 
revista Les Temps Modernes, as suas obras mais conhecidas são: A Estrutura do Comportamento (1942); 
Fenomenologia da Percepção (1945); Humanismo e Terror (1947); As Aventuras da Dialéctica (1955).  
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arquitetónica poder-se-á afirmar, com Denis Diderot, “nossos arquitetos carecem de 

gênio, desconhecem as ideias acessórias que são despertadas pelo lugar” (Diderot 

apud Montaner).  

Seguindo o mesmo autor, José Maria Montaner20, a sensibilidade dirigida ao que temos 

vindo a tomar por lugar é, do ponto de vista teórico, recente na arquitetura 

contemporânea (2001a, p. 27). Se, “[…] o lugar é definido por substantivos, pelas 

qualidades das coisas e dos elementos, pelos valores simbólicos e históricos; é 

ambiental e está relacionado fenomenologicamente com o corpo humano”; por outro 

lado, para os arquitetos do movimento moderno “[…] o espaço moderno baseia-se em 

medidas, posições e relações: é quantitativo; desdobra-se mediante geometrias 

tridimensionais; é abstracto, lógico, científico e matemático [...]; é uma construção 

mental.” (Montaner, 2001a, p. 33).  

Montaner refere que a prioridade do movimento moderno foi estabelecer uma nova 

concepção de espaço. O “anti-espaço” ou “espaço-tempo” só é então possível com a 

ajuda das novas tecnologias como o betão armado e estruturas em aço, que permitiram 

a criação de um espaço livre, desmaterializado e transparente (2001a, p. 28-

32).Tomamos como exemplo para o espaço moderno descrito em cima, a casa21 que 

Mies Van-der-Rohe projetou em 1946 para Edith Farnsworth, em Plano, Illinois, descrita 

por Kenneth Frampton como :  

[…] uma casa de um só volume de 23x9 metros foi comprimida, por assim dizer, entre 
as lajes do piso e cobertura, e erguida a 1,5 metro do solo, sobre colunas de viga I 
externas, separadas por uma distância de 6,7 metros entre si. A caixa resultante ficava 
encerrada em um envoltório de vidro plano (1997, p. 285).  

 

 
20José Maria Montaner, (1954- ) é arquiteto catedrático na ESTSAB-UPC, autor de livros entre eles Depois 
do movimento moderno - Arquitectura da metade do séc. XX, Arquitectura e Crítica, colaborador de várias 
revistas especializadas em arquitetura e nos El País e La Vanguardia. 
21 Esta habitação apresenta uma  das duas tipologias (o pavilhão e o arranha-céus) que Mies perseguia 
“um volume unitário, de um único andar e em vão livre [...]. Em termos domésticos, o tipo cristalizou-se pela 
primeira vez na casa [...] para  Farnsworth, a apoteose da frase de Mies beinache nichts, “quase nada” “. 
Keneth Frampton, in História crítica da Arquitectura,p.285. Esta tipologia- o pavilhão , mostra uma rotura 
com um dos princípios do movimento moderno -  a forma segue a função. Aqui a função é moldada à forma 
do volume, o que faz com que seja a função a seguir a forma. 
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Ilustração 19 - Casa Farnsworth, alçado posterior e lateral 
esquerdo, Greg Robbins. (Fracalossi, 2012). 

 
Ilustração 20 - Plataforma de acesso, Tim Brown  
Architecture. (Fracalossi, 2012). 

 
Como podemos observar nas imagens ( ilust.19,20) a casa eleva-se ligeiramente do 

solo e a fachada envidraçada estabelece uma relação de continuidade; de não 

interrupção entre o interior e o exterior; o bosque e o rio. O espaço interior é fluido, 

apenas pontuado por planos que não encerram totalmente os compartimentos. Tal 

fluidez é promovida pelo próprio sistema construtivo; pelos materiais industriais 

estandardizados como a estrutura metálica e o vidro. Porventura sugestionados pelo 

espaço vazio não passível de ser percorrido entre o solo e a casa, lembramos por isso 

as instalações de Carl Andre22. 

Carl Andre faz igualmente recurso ao mesmo tipo de materiais de construção 

estandardizados, como por exemplo blocos de cimento, para a criação de esculturas 

que não se constituem como meras composições ( ilust.21,22). Se o tipo de materiais 

utlizado por Carl Andre é o mesmo do espaço moderno, o que as esculturas dão a ver 

é o contrário. Convocam-nos a ser presentes ao espaço, a subverter o objeto; a 

perceber o próprio espaço como escultura, na relação com os limites do espaço 

preexistente: “No capítulo final de uma história da escultura que conduz da ‘escultura 

como forma’ à ‘escultura como lugar’, passando pela ‘escultura como estrutura’ […] ” 

(Loock, 2005, p. 56, negrito nosso).  

 
22 Carl Andre (1935-…): escultor e poeta americano, foi um dos principais membros do movimento 
minimalista, que se consolidou durante o início da década de 1960. Para comunicar a sua poesia colocava 
as palavras nas páginas como se fossem desenhos. Na escultura é conhecido por usar blocos, tijolos, 
placas de madeira e metais repetindo-os, e organizando-os diretamente no solo. Criou inúmeras instalações 
em grande escala, como Blocks and Stones para o Centro de Artes Visuais de Portland e outras ao ar livre, 
como Stone Field Sculpture. (TATE, 2021) 
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Ilustração 21 - “8 Cuts, 1967. Vista de instalação na Dwan Gallery, Los Angeles, 1967, blocos de cimento” de Carl André (Loock, 2005). 

 
Interessa-nos com este exemplo também tornar visível como estas inversões entre 

cheio e vazio são dotadas de uma qualquer gravidade, na medida em que são criadas 

a partir do ‘solo’. Como temos vindo a mencionar, enquanto camadas que se deixam 

expor;no caso, nem sempre visíveis, porém passíveis de serem percorridas, 

esclarecendo-nos do tal “mundo concreto de ação do homem” sobre o qual Norberg-

Schulz nos fala, quando não seguimos apenas um trilho de modo alienado. Quando 

antes, nos tornamos conscientes do nosso posicionamento no mundo.  

 

 
Ilustração 22 - “Equivalent I-VIII, 1966, Vista de instalação na Tibor de Nagy Gallery, Nova Iorque, 1966, tijolo sílico-calcário” 

(Loock, 2005). 
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Uma vez feita esta transição de sentido a partir de materiais industriais, e passando da 

leveza da estrutura metálica e vidro para os blocos pré-fabricados maciços, trazemos 

outro exemplo apresentado por Montaner a propósito da “ […] relação genérica e não 

empírica com o contexto”, a Capela de Ronchamp (1950-1955) de Le Corbusier. 

Segundo o autor, a recorrência da metáfora do barco por parte do arquiteto suíço é 

ilustrativa da despreocupação para com o entorno; isto é, uma estratégia apenas 

operativa  (o contrário de uma estratégia topo[gráphica]) – na qual a arquitetura se fixa 

ao solo apenas como uma âncora. (2001a, p. 31).  

 
Ilustração 23 - Capela Notre-Dame du Haut, Ronchamp, 1950-55, ADAGP, 2013, Paris. (Bianchini, 2021). 

 

 
Ilustração 24 - Nova ala projectada por Renzo Piano, M. Denancé, courtesy of Renzo Piano Building Workshop. (Bianchini, 2021). 

 
Em 2006 o arquiteto Renzo Piano desenha no mesmo lugar um convento para uma 

ordem religiosa feminina e um centro de visitantes. A obra foi terminada em 2011 
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(Fondazione Renzo Piano, 2021). Aparentemente – uma vez que não nos foi possível 

visitar o lugar – a estratégia é topo[gráphica] na relação que estabelece com a 

topo[graphia] existente.   

Dir-se-ia, que, neste sentido a Capela é mais escultura que a escultura de Carl Andre. 

E que a obra do escultor se aproxima do que dissemos no início deste subcapítulo ; isto 

é, em observar algo de fundo, que na realidade é ativado pela nossa presença: “[…] as 

formas escultóricas construídas por Andre assumem, numa das instalações, a função 

de “figura” e na outra a função de “fundo” […]” (Loock, 2001, p. 31).  Elaboraremos um 

pouco mais sobre a noção de figura, no estudo de caso da Cidade da Cultura.  

Retomando Norberg-Schulz, e a noção de que os lugares são “[…] totalidades 

qualitativas de natureza complexa […] não podem ser definidos por meio de conceitos 

analíticos ‘científicos’, retomamos também a abordagem fenomenológica.  Para o 

teórico a solução para a compreensão do lugar só poderá ser feita através da 

fenomenologia23 concebida como um “retorno às coisas” em oposição a “abstrações e 

construções mentais”. (2008, p. 445). Tal como o autor, que convoca para o campo da 

arquitetura o trabalho de Heidegger, também nós na presente investigação o faremos, 

a par de outros fenomenólogos como Gaston Bachelard e Maurice Merleau Ponty. 

Norberg-Schulz fala-nos da experiência do arquiteto Gerhard Kallman que após ter 

vivido nos Estados Unidos e após a Segunda Grande Guerra Mundial regressa à sua 

cidade natal, Berlim. Da sua casa nada restava, o que o fez sentir perdido. Eis que 

reconheceu o desenho da calçada onde brincava quando criança e se sentiu em casa. 

O autor procura mostrar que, e bem a propósito do solo :  

[…] os objetos de identificação são propriedades concretas do ambiente e que as 
pessoas geralmente desenvolvem relações com elas durante a infância. A criança cresce 
em espaços verdes, marrons ou brancos; passeia ou brinca na areia, na terra, na pedra 
ou no musgo, sob um céu nublado ou sereno; agarra e levanta coisas duras e macias; 
ouve ruídos, como o som do vento balançando as folhas de uma certa espécie de árvore, 
tem experiências do calor e do frio. É assim que a criança toma conhecimento do 
ambiente e elabora esquemas percetuais que determinam todas as suas futuras 
experiências. Os sistemas percetuais se compõem de estruturas universais, inter-
humanas, e também estruturas condicionadas pela cultura e determinadas pelo 
lugar. É evidente que todo o ser humano precisa de possuir tanto sistemas mentais de 
orientação como de identificação. (Norberg-Schulz, 2008, p. 457). 

 
23 Fenomenologia, corrente filosófica fundado por E. Husserl “[...] que se propõe, através da descrição das 
vivências da consciência pura, fora de qualquer construção conceptual, descobrir as estruturas 
transcendentes da consciência, a sua génese e a sua essência.” (Fundação Calouste Gulbenkien, 
Academia de Ciências de Lisboa, 2001, p. 1724) 



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  54 

É neste sentido que podemos afirmar, como já o fizemos no início do capítulo, que um 

lugar resulta da combinação de memória e espaço. E neste sentido também que o olhar 

distanciado sobre o projeto final desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto III nos 

devolve uma sensação de estar em casa ; de “retorno às coisas” concretas. E por fim, 

é neste sentido também que memória é uma matéria-prima, como veremos no estudo 

de caso da Cidade da Cultura, começando por abordar a mais emblemática obra do 

escritor Marcel Proust.  

Alinhado com o pensamento de Heidegger, Norberg-Schulz estabelece uma relação 

entre linguagem verbal e lugar segundo a qual o mesmo é expresso por substantivos 

que remetem para “totalidades ambientais” como “baia”, “bosque”, “praça” ou “porta”, 

implicando desde modo que consideremos os lugares coisas reais. Por outro lado, ao 

incorporá-lo, fazemos recurso a preposições como “entre”, “sobre”, “desde” ou 

“durante”, comunicando-o enquanto “sistema de relações” – isto é, relações topológicas. 

Por último refere que o caracter do lugar se expressa por adjetivos. (2008, p. 452). 

Topo[graphicamente] assim também aqui se escrevem os lugares.  

A par de Norberg-Schulz, também Montaner identifica os mesmos filósofos, Edmund 

Husserl e Maurice Merleau-Ponty como os grandes influenciadores do pensar 

contemporâneo do lugar. Menciona o texto de 1951, “Construir, pensar, habitar” de 

Heidegger24, várias vezes citado na presente dissertação25. Retomando Norberg-Schulz 

quanto à possibilidade de fazer recurso a substantivos que remetam para “totalidade 

ambientais”, também Montaner elege do texto e proposta de Heidegger o substantivo 

“ponte”,  

[…] que transforma a paisagem, fornecendo um ‘lugar’ que une as duas orlas do rio mas 
que ao mesmo tempo faz com que uma se contraponha à outra”. Segundo Heidegger: 
“o lugar não existia antes da construção da ponte […] origina-se somente a partir da 
ponte”. Não responde, portanto, a uma ideia de integração mas de transformação. 
(2001a, p. 40).  

Ambos os teóricos referem este momento do texto de Heidegger (Norberg-Schulz, 2008, 

p. 453). A ponte não se situa em lugar algum, o lugar antes nela começa, expandindo-

se nas margens. A ilustração 25 dá a ver a ambiguidade de coisas; isto é, de 

 
24 Martin Heidegger, (1889 –1976): filósofo alemão da corrente existencialista , foi aluno de Edmund 
Husserl teórico e filósofo fundador da fenomenologia, tornando-se seu assistente, em 1927 publica Ser e 
Tempo, é considerado o maior nome da filosofia metafísica. Segundo Norbert-Schulz “Heidegger não deixou 
nenhum texto sobre arquitetura e, no entanto, a arquitetura tem um papel muito importante em sua filosofia. 
Seu conceito de ser-no-mundo supõe um ambiente produzido pela mão do homem, e quando ele discute o 
problema do “habitar poeticamente”, refere-se explicitamente à arte de construir. (Heidegger, 2008a). 
25 Ver Ensaios e conferências de 2012.  
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substantivos, será uma ponte, ou uma ilha? É neste sentido, como vimos com Mª 

Filomena Molder, que na ilustração há uma dimensão artística, na medida de “ […] um 

esforço de interromper uma corrente, de fazer saltar, estilhaçar, uma ligação, um 

vínculo, em vista […] [de o] exprimir” (2016, p. 25) – Ela reclama o lugar que não lá está.  

 
Ilustração 25 – “Il Ponte,Jan Soucek, 1976”. (Norberg-Schulz, 1996, p. 32). 

Numa outra obra intitulada Topogénesis, Joseph Montañola Thornberg estuda 

amplamente as várias teorias sobre a construção de lugares, assim aliás define o termo: 

“[…] el estudio de la construcción de lugares para vivir”26 (2000, p. 15). Da vasta e 

elucidativa obra, elegemos este pequeno excerto, no tocante ao âmbito da nossa 

investigação; na medida em que reúne corpo, história e sonho, assim como o 

substantivo “fissura”, tão caro se pensado enquanto lugar topo[graphico]. Assim como 

pela possibilidade de pensar “fissuras” como caminhos para o futuro:  

Lo que el futuro debe hacer es aunar lo que el cuerpo sueña y lo que la historia sueña. 
Ha de usar el lugar como clave de interpretación de la historia colectiva y de la vida 
individual, para encontrar las fisuras y decidir qué sueños deben marcar el futuro. 
Tarea para nada fácil, pero no hay otro modo de cumplir la razón del lugar, su 
arquitectura27. (Montañola Thornberg, 2000, p. 20, negrito nosso). 

Incrustada, surge, pois, a Casa Malaparte projetada por Adalberto Libera (1938-1940) 

para o escritor Curzio Malaparte. Uma vez mais fazendo recurso a substantivos, a Casa 

 
26 Estudo da construção de lugares para viver. (Tradução nossa).  
27 O que o futuro deve fazer é combinar o que o corpo sonha e o que a história sonha. Ele tem que usar o 
lugar como uma chave para interpretar a história coletiva e a vida individual, para encontrar as fissuras e 
decidir quais sonhos marcarão o futuro. Não é uma tarefa fácil, mas não há outra forma de cumprir a razão 
do lugar, a sua arquitetura. (Tradução nossa).  
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é um “[…] mirador, teatro, nave e altar ; uma obra que evoca o rito e o lugar de sacrifício, 

que lembra a Vizinha Capela de l’Annunziata (Montaner 2001a, p. 36). É, sem sombra 

de dúvidas, um desses lugares onde o corpo sonha o que a história sonha. O autor 

refere também as esculturas de Eduardo Chillida, Piene del Viento em San Sebastian 

(ilust. 27 e 28). “Parafraseando Heidegger podemos estabelecer que intervenções como 

a de Malaparte […] ou a de Chillida […] convertem um ‘lugar’ indeterminado em um 

‘lugar’ irrepetível e singular (Montaner, 2001a, p. 36).  

 
Ilustração 26 - Vila Malaparte – Capri.Itália,Adalberto Libera,1938, Gloria Saravia Ortiz. (Yunis, 2020). 

 

 
Ilustração 27 - Peine del Viento - Eduardo Chillida,San Sebastián, 1924-2002. (Sucesión de Eduardo 
Chillida, 2021). 

Ilustração 28 – Peine del 
Viento, pormenor (Ilustração 
nossa, 2021)  
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Em Cidades Invisíveis de Italo Calvino (2002)28 o escritor engendra a importância de um 

corpo que institua o lugar, por via de um sistema de relações. Escolhemos para tal um 

excerto do primeiro capítulo, “As cidades e a memória”, onde o autor descreve a cidade 

de Zaira do seguinte modo :  

Poderia dizer-te de quantos degraus são as ruas em escadinhas, como são as aberturas 
dos arcos dos pórticos, de quantas lâminas de zinco são cobertos os telhados ; mas já 
sei que seria o mesmo que não te dizer nada. Não é disto que é feita a cidade, mas sim 
das relações entre as medidas do seu espaço e os acontecimentos do seu passado: a 
distância a que está do solo um lampião e os pés a balançar de um usurpador enforcado; 
o fio estendido do lampião à varanda da frente e os arcos que enfeitam o percurso do 
cortejo nupcial da rainha; a altura daquela varanda e o salto do adúltero que a galgava 
de madrugada; a inclinação de uma goteira e o pulo de um gato que entra pela janela. 
[...]. (Calvino, 2002, p. 14).  

Norberg-Schulz fala-nos do genius loci, um conceito romano que significa espírito do 

lugar, acreditando-se que este seria um espírito protetor que acompanharia o ciclo de 

vida das pessoas e dos lugares, determinando o seu caráter e essência (2008, p. 453, 

454). Porém, de nada adianta usar substantivos, se a orientação de sentido de um corpo 

vivo estiver em falta.  

Ao longo da história o genius loci tem sido muitas vezes referido, não só na arquitetura 

mas também na arte em geral e na poesia quando se capta ou pretende descrever a 

essência de um lugar “[…] artistas e escritores buscam inspiração no caráter local e 

tendem a ‘explicar’ fenómenos da vida quotidiana e da arte por referência a paisagens 

e ao contexto urbano.” (Norbert-Schulz, 2008, p. 455). O teórico dá-nos como exemplo 

Lawrence Durrel escreveu no seu livro Spirit of Place : 

À medida que você vai conhecendo a Europa, saboreando lentamente seus vinhos, 
queijos e as qualidades peculiares dos diferentes países, começa a perceber que o 
determinante mais importante de qualquer cultura é, no fim de tudo, o espírito do lugar 
(Durrel apud Norbert-Schulz, 2008, p. 455).  

Se Durrel nos trás o lugar pelo sentido do gosto, Fernando Pessoa, no Livro do 

Desassossego, traz-nos o som, e a delimitação de um lugar sossegado.  

Amo, pelas tardes demoradas de Verão, o sossego da cidade baixa, e sobretudo aquele 
sossego que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício. A Rua 
do Arsenal, a Rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para 
leste desde que a da Alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos [...] (1998, 
p. 13)  

 
28 Italo Calvino (1923-1985): jornalista e escritor de origem cubana, passou em Itália quase toda a sua 
vida, é consagrado como um dos maiores escritores italianos contemporâneos. É autor de obras como: As 
Cidades Invisíveis , Um eremita em Paris, Todas as Cosmicómicas. (Calvino, 2002). 
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Sucede, portanto, que fazemos operações de escala, ainda que a intensidade do que 

sentimos não tenha medida possível, por falta de instrumento de medição. Montaner 

fala-nos de um lugar de grande e de pequena escala:  

Nas últimas décadas, a ideia de lugar teve um peso específico muito variável e foi 
interpretada de diversas maneiras. Em pequena escala, o lugar é entendido como uma 
qualidade de espaço interior que se materializa na forma, textura, cor, luz natural, 
objectos e valores simbólicos. […] Em grande escala é interpretado como genius loci, 
como capacidade de fazer aflorar as pré-existências ambientais, como objectos reunidos 
no lugar, como articulação das diversas peças urbanas (praça, rua, avenida). Em suma, 
o lugar interpretado como paisagem característica. Uma visão posterior e mais profunda 
viria a entender o conceito de lugar precisamente como a correcta relação entre a 
pequena escala do espaço interior e a grande escala da implantação (Montaner, 2001a, 
p. 37, negrito nosso). 

Debruçar-nos-emos sobre esta grande escala do lugar, na medida do possível uma 

leitura sensível que dê a ver afloramentos diversos em articulação, enquanto traços, 

pistas no nosso caminho – a estratégia topo[graphica], que assim, em presença, torna 

visível uma totalidade ambiental. Diz-nos o teórico da arquitetura :  

A arquitetura pertence à poesia e seu propósito é ajudar o homem a habitar. Mas é uma 
arte difícil. Fazer construções e cidades concretas não é suficiente. A arquitetura 
começa a existir quando “faz visível todo um ambiente” para citar uma definição de 
Suzanne Langer. Isso significa concretizar o genius loci. Vimos que isso acontece por 
meio de construções que reúnem as propriedades do lugar e as aproximam do homem. 
Logo, o ato fundamental da arquitetura é compreender a “vocação” do lugar. (, 2008, p. 
459, negrito nosso). 

Não esqueçamos, como temos vindo a reiterar, que a obra teórica de Norberg-Schulz 

acompanha o pensamento do filósofo Martin Heidegger, e este diz-nos em A Origem da 

obra de arte: “Se toda a arte é, na sua essência, Poesia, então a arquitetura, a escultura, 

a arte dos sons devem reconduzir-se à poesia. Isto é pura arbitrariedade.” (2008, p.58). 

Eis “A Praça San Martín” : 

À procura da tarde / fui esgotando as ruas / Estavam já os saguões entorpecidos de 
sombra. / Com fino polimento de acaju / a tarde inteira estagnara na praça, / serena e 
bem temperada, / benfeitora e subtil como uma lâmpada, / clara como um rosto, / grave 
como um gesto de homem enlutado. / Todo o sentir se acalma / na absolvição das 
árvores / jacarandás, acácias – / cujas piedosas curvas / atenuam a rigidez de impossível 
estátua / e em cuja rede se exalta / a glória das luzes equidistantes / do leve azul e da 
terra avermelhada. / Vê-se tão bem a tarde / do fácil sossego destes bancos! / Lá em 
baixo / o porto anseia por latitudes longínquas / e profunda praça igualadora de almas / 
abre-se como a morte como um sonho (Borges, 2012, p. 21)  

O escritor Jorge Luis Borges transporta-nos com este poema para a Praça (lugar) – 

substantivo-lugar. Mas acima de tudo descobrimos toda uma atmosfera portuária. O 
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porto – extensão desse lugar enquanto paisagem. Será, pois, revelador com o estudo 

de caso da Casa de Moledo – casa-socalco – o modo como “faz [mais] visível” a 

paisagem em socalcos, numa totalidade ambiental ainda mais clara. Para apreender o 

lugar temos de ir para além dele em profundidade; alcançar “latitudes longínquas” – 

Como um mistério que se vai revelando, uma verdade que surge na descrição das 

coisas; através da atenção plena, do que da memória igualmente aflora, para que deste 

modo lhe possa ser feito justiça. 

2.3. PAISAGEM ENQUANTO TOPO[GRAPHIA] 

Após nos demorarmos na noção de lugar – porque um lugar assim demanda – 

atendamos agora aquilo que resulta de um encadeamento de lugares, que, como vimos, 

é a condição para que cada lugar exista: A paisagem enquanto topo[graphia]; isto é, 

enquanto escrita. Tal escrita, alinhada com o nosso próprio modo de dissertar, e por 

conseguinte, com autores que elegemos, decorre de uma abordagem fenomenológica, 

“[…] que se percebe como o prolongamento e a expressão de um movimento original, 

que começa com a perceção muda das coisas e do mundo e conduz à linguagem.” 

(Besse, 2006, p. 85) – Este é, pois, o nosso caminhar enquanto escrita.  

Temos presente que o tema da paisagem é vasto e profundo; para além de convocar 

diferentes áreas do saber. Razão pela qual a nossa abordagem no presente subcapítulo 

se reduz a consolidar uma perspetiva que é, na realidade, presente em toda a 

dissertação. Para tal, convocamos mais um autor cuja abordagem é também 

fenomenológica, Jean-Marc Besse29, com uma vasta obra filosófica em torno da 

paisagem. O autor fala-nos de paisagem do ponto de vista de uma dinâmica de abertura, 

fazendo recurso do termo “paisagem-evento”, do escritor Charles Péguy enquanto “[…] 

passagem, incompleta, da vida”:  

[…] ela se abre a partir do ponto sensível do presente, na confluência exata de uma 
duração pessoal de tempo e do aparecer das coisas neste instante. Mais ainda, toda a 
paisagem apresenta uma espécie de velocidade própria, que corresponde à forma 
do encontro entre o que chega e a sensibilidade que para ali se encontra. (Besse, 2006, 
p. 100, negrito nosso).   

Acreditamos que esta abordagem ao tema da paisagem está presente no modo como 

damos a ver a estratégia topo[gráfica] nos estudos de caso; inclusive pensando o próprio 

processo de rememoração inerente à escrita, enquanto um segundo encontro que 

 
29 Jean-Marc Besse (19--): Filósofo, investigador e professor francês. A Universidade de Paris-I, a Escola 
Nacional Superior de Paisagem de Versalhes e o Instituto de Arquitetura em Genebra são algumas das 
instituições onde leciona. É investigador do Centro National de la Recherche Scientifique. (Besse, 2006).  
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reitera o que o corpo experienciou – a passagem do mudo para a linguagem. Há nela 

uma operatividade que decorre da presença, daquilo que o autor designa por “topologia 

do presente” enquanto “perceção kairológica”30; ou seja, referente a um tempo não 

cronológico, ao tempo de uma oportunidade. (Besse, 2006, p. 100).  

Este sentido de tempo benigno apresenta-se-nos, no entanto como algo extremamente 

frágil – ou que nos convoca a dissertar a partir de um estado de fragilidade. Trazemos 

por isso a pintura de Caspar Friedrich31 (ilust. 29) que é muito mais do que paisagem 

limitada pelos limites de uma tela; é antes intuição: “an instuition is not demonstrated, 

but experienced”32 (Barchelard apud Poli, 2017, p.33). O termo intuição é trazido neste 

momento, uma vez que na história da filosofia surge relacionado com a perceção e 

experiência e pode entre outros modos de o definir ser considerado “[…] an originary 

and creative knowledge”33, conhecimento esse direto (Poli, 2017, p. 33). E, assim, 

podemos nós afirmar que o tal “movimento original, que começa com a perceção muda 

das coisas” é desencadeado intuitivamente. 

 
Ilustração 29 - Morning in the Mountains 1822-23. (Caspar David Friedrich, 2017). 

 
30 “Do grego kairós (kairos): oportunidade, ocasião, tempo conveniente / vantagem, utilidade / tempo 
presente […]”. (Pereira apud Besse, 2006, p. 100). 
31 Caspar Friedrich (1774-1840): pintor alemão do movimento romântico, a sua obra tem como principal 
tema a paisagem melancólica, considerava que um pintor não retratava o que via, mas sim o que via dentro 
de si. Ao incluir o pastor e o seu rebanho na sua pintura, transforma-o em parte integrante da mesma. (Wolf, 
2004)  
32 Intuição não se demonstra, experimenta-se. (Tradução nossa).  
33 Um conhecimento originário e criativo. (Tradução nossa).  
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É comum na pintura de Caspar Friedrich surgirem cadeias montanhosas e como na 

ilustração 29, que as formações geológicas sejam uma extensão do observador, criando 

para tal um centro de convergência; no caso, um vale central misterioso e profundo, 

humanizado pelo detalhe, que dá a ver o homem e seu rebanho. Já não o pastor nómada 

que retomaremos várias vezes, mas o que dele foi herdado pelas personagens da 

pintura do pintor romântico na sua relação com a paisagem: “[…] a paisagem se desvela 

para aquele que olha para a frente, ela é o ponto a partir do qual se acolhe ou se recusa 

o que vem adiante” (Besse, 2006, p. 100).  

Este ‘ver’ o que vem adiante em muito se relaciona com as seguintes afirmações de 

Caspar Friedrich “Every authentic work of art is conceived in a consecrated moment and 

born in a joyous one, often out of the inner forces of the artist’s heart without his 

knowledge […] Close your bodily eye, so that you may see your picture first with the 

spiritual eye. Then bring to the light of the day that which you have seen in the 

darkness…”34 (Friedrich apud Poli, 2017, p. 35, 36).  

Tomamos a noção de espiritual por algo que nos devolve significado. Por outro lado, 

quanto a esse outro olho que vê o que a visão comum não vê, interpretamo-lo como o 

ver do visionário. Neste sentido, a topo[graphia] por si mesma instaura um processo 

criativo; dir-se-ia mesmo cocriativo, na medida do que referimos com Montañola 

Thornberg, “Ha de usar el lugar como clave de interpretación de la historia colectiva y 

de la vida individual, para encontrar las fisuras” (Montañola Thornberg, 2000, p. 20). E 

é nas fissuras encontramos aquilo que o pintor refere como o que deve ser trazido à luz.  

Esta perspetiva retoma também a postura crítica de Norberg-Schulz que referimos 

igualmente a propósito de lugar na qual “Fazer construções e cidades não é suficiente” 

e quando parafraseando Suzanne Langer nos diz que “A arquitetura começa a existir 

quando “faz visível todo um ambiente” (2008, p.469). Fazer visível uma totalidade 

ambiental implica-nos enquanto o percorrer de uma paisagem; isto é, uma topo[graphia] 

enquanto um caminhar para dentro, visível de fora. Uma estratégia projetual – enquanto 

um projetar-se no mundo – de e a partir de uma enorme profundidade, aquilo que o 

autor chama de graça: 

A experiência como graça reside inteiramente nesta possibilidade de se deixar afetar 
pelo que chega, no encontro e no abarcamento daquilo que parte de nós e daquilo que 

 
34 Toda obra de arte autêntica é concebida num momento consagrado e nasce num momento alegre, muitas 
vezes das forças interiores do coração do artista sem o seu conhecimento [...] Feche o seu olho corporal, 
para que possa ver sua imagem primeiro com o olho espiritual. Então traga à luz do dia o que viu na 
escuridão.” (Tradução nossa).  
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vem em direção a nós. No acontecimento dotado de graça não se distingue interior 
e exterior.A experiência é, ao mesmo tempo, inserção súbita no grande 
acontecimento do mundo e descoberta da presença deste acontecimento em nós.   

A proximidade aumenta e resulta em humildade. (Besse, 2006, p. 106). 

No estudo de caso do Cemitério de Igualada desenvolveremos esta profunda noção de 

humildade, enquanto uma lição que nos é dada em simultâneo pela vida e pela 

arquitetura – pelo percurso e paisagem desde a cidade de Barcelona – paradoxalmente, 

num espaço dedicado à morte. O que importa reter na noção de paisagem enquanto 

topo[graphia] é a possibilidade de criação, como algo oposto a uma mera reprodução 

de um percurso de aproximação a uma obra arquitetónica consagrada.  

Com Jean-Marc Besse vimos que “[…] toda a paisagem apresenta uma espécie de 

velocidade própria” (2006, p. 100). Acreditamos que a topo[graphia] decorre da 

apreensão dessa velocidade; da qual resulta, por sua vez, uma melhor ou pior caligrafia. 

A velocidade torna em muitos casos a escrita ilegível e por conseguinte, perde-se a 

mensagem, podendo inclusive sentirmo-nos violentados. O arquiteto Paulo David dá o 

exemplo da carícia e da bofetada; o que as distingue é a velocidade (2012).  

 
Ilustração 30 - Corte do Centro das Artes Casa da Mudas, Calheta, Madeira. (Basulto, 2011). 

 
Em entrevista Paulo David fala-nos do modo como a velocidade de percorrer a ilha da 

Madeira na sua infância também desenhou a Casa das Mudas, um pequeno centro 

cultural, localizado na freguesia da Calheta, construído no limite da escarpa (ilust.30) 

como a Casa Malaparte. Um miradouro sobre o mar, que convoca a experiência das 

estradas nacionais de outrora; longos e lentos percursos feitos de carro, cuja velocidade 

– de tão lenta – convidava a pausas de contemplação, de reconhecimento da condição 

insularidade. (David, 2012).  
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Ilustração 31 - O centro de arte na paisagem. (FG+SG Architectural Photography, 2005). 

 
Essa velocidade – dizemos nós, uma vez mais, com Jean Marc Besse – “[…] 

corresponde à forma do encontro entre o que chega e a sensibilidade que para ali se 

encontra.” (2006, p.100). Nada mais adequado para um programa como o da Casa das 

Mudas; um espaço dedicado à cultura, à arte. O modo como o projeto é paisagem, 

sugere um desdobramento da nossa própria temporalidade; um “prolongamento e a 

expressão de um movimento original” (Besse, 2006, p. 85).  

 
Ilustração 32 - Cobertura visitável. (Basulto, 2011). 

 
Paulo David fala-nos do carro, contudo, refere-se a uma velocidade como mencionámos 

que não é a das atuais autoestradas e túneis da ilha, mas uma tal velocidade que 

permitia ver e ser-se visto. É, porém, um caminhar como forma de oração – de presença 

– que alimenta o processo criativo deste arquiteto internacional sediado na ilha onde 
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nasceu (2012). A paisagem enquanto topo[graphia] é neste sentido muito clara nesta 

proposta. É por exemplo usado como material construtivo o basalto, rocha de origem 

vulcânica; o mesmo material da paisagem, a matéria que deu origem à ilha. Por outro 

lado, dizemos ‘clara’, porque escrita lentamente, podendo assim antever o futuro, 

observando as vagas, contemplando o mar – num espaço protegido. 

 
Ilustração 33 - Contemplando o mar. (Basulto, 2011).  

 
Discorrendo sobre “A paisagem como objeto estético”, em Território da Arquitectura, 

Vittorio Gregotti menciona a importância da obra dos artistas visuais no sentido de 

pensar o modo como a dimensão geográfica interfere na nossa perceção temporal e 

espacial (2004, p. 64). Esta dimensão está sem dúvida concretizada nesta obra 

arquitetónica.  

O mesmo autor refere que a pretensão de levar a cabo “a paisagem como objeto 

estético”, por parte da arquitetura, é legítima se se atender a duas condições :  

[…] primeira se considerarmos que, de alguma maneira a paisagem antropogeográfica35 
possa ser objeto estético; segunda se admitimos como certas as diferenças, no que 
concerne à especificidade, entre as operações estéticas que dizem respeito à forma do 
território e o que normalmente chamamos de operações estéticas visuais. 

Disto se depreende, em primeiro lugar, uma possibilidade de leitura e juízo sobre o 
existente e, portanto, uma possibilidade de trabalho para quem queira levar aquele 
existente de um sentido para o outro ou de um nível a outro. Como no caso da linguagem, 
o ambiente circunstante é o produto dos esforços da imaginação e da memória coletiva 
que explicam e realizam por meio das obras que o sujeito constrói quando se defronta 
com o mundo e portanto também com a sociedade. (Gregotti, 2004, p. 64). 

 
35 Onde o Homem habita. 
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Estas são também, a um nível muito concreto, as condições para uma paisagem 

enquanto topo[graphia]. Um pouco antes, na mesma obra, Gregotti define os três níveis 

dimensionais de intervenção: o “geográfico sobre o território”, “o topográfico sobre o 

circunstante” e o do “objeto”. O autor explicita que o circunstante é percetivo e deste 

modo é reconhecível também a nível geográfico, assim como “[…] nas relações entre 

arquitetura e paisagem como fundo-figura e na temática das preexistências ambientais.” 

(2004, p. 53) – Esta relação de figura-fundo será abordada no estudo de caso da Cidade 

da Cultura. Com efeito, o esforço de categorização levado a cabo pelo arquiteto e teórico 

italiano, é-nos útil na especificação do que é topo[graphia], no tocante à relação das 

obras com o solo: “[A] estruturação formal do circunstante caracteriza-se por uma 

particular ambiguidade pois, por um lado, participa plenamente da característica do 

objeto de ser desenhado e, por outro, mantém firme sua relação com o lugar como local 

e como solo.” (Gregotti, 2004, p. 53, 54 ).  

A nossa atenção do ponto de vista de dar a ver o que é topo[graphia] está, pois, focada 

neste espaço intersticial; por conseguinte nem sempre possível de ser objetivado, porém 

onde cremos existir uma correlação entre o desenho do objeto e o solo. Relação essa 

tornada lugar, e portanto habitável e revelada pelo corpo que a torna viva, tendo 

presente, e portanto tornando operativa, a noção de que, 

[…] nenhuma obra de arquitetura possui um só significado : aliás, é uma característica 
do produto artístico comportar-se como uma fonte de significados diversos não só no 
plano da transformação de sua fruição no tempo, como também na disponibilidade 
orientada segundo um sentido a estratos de significado inclusive contraditórios, co-
presentes naquilo que Freud denomina “as supradeterminações e condensações das 
formas expressivas” (Gregotti, 2004, p. 26).  

A consciência desta pluralidade de significados é dinâmica – daí que tenhamos vindo a 

dar ênfase à ação de caminhar. E é assim, quer interna quer externamente, que esta 

compreensão dinâmica da paisagem se torna muito importante, na medida em que 

aproxima lugares distintos, quebra barreiras e gera novas ligações. A noção de 

operatividade da mesma, de modo consciente, não é no entanto recente. Por um lado, 

Adriana Serrão36 diz-nos que a noção de paisagem é ela mesma inclusiva :  

A noção de paisagem tem a capacidade de manter todos estes traços, garantindo tanto 
a consistência dos elementos como a sua integração em unidades amplas. A flor que 
desponta no campo é bem distinta da mesma flor na jarra que adorna o espaço 
doméstico, porque a flor campestre não existe sem as características do solo, a acção 

 
36 Adriana Serrão (1951-): é investigadora, professora na Escola de Artes e Humanidades da Universidade 
de Lisboa, e editora da revista Philosophica. As suas áreas de investigação são a Antropologia, Estética da 
Natureza e Filosofia da Paisagem. (University of Lisbon. Centre of Phyilosophy, 2021).  
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dos elementos, o movimento dos ventos, as propriedades da terra. Paisagem refere, em 
sentido amplo, uma porção de natureza, uma parte da realidade natural, uma unidade 
diferenciada contendo os seres naturais no seu elemento próprio. Resguarda portanto a 
solidez de um conjunto, integrando nele os seus elementos e também todo o 
enquadramento vital. Um conjunto não idealizado, mas real, presente e, enquanto tal, 
visível e sensível, que se oferece à percepção (Serrão, 2004, p. 91).  

O espaço para o reconhecimento dessa “solidez de conjunto” parece, no entanto, ter 

tido origem no espaço pictórico. O geógrafo e professor Jorge Gaspar alerta-nos para o 

facto de aquilo que tomamos por paisagem, ser na realidade uma construção imagética 

com origem no renascimento. 

Parece que a paisagem é uma invenção do Renascimento ou, mais apropriadamente, 
da pintura renascentista37.Desde então não deixou de estar presente na preocupação de 
artistas, viajantes, cientistas e até dos políticos [...]. Creio que o interesse pela paisagem 
foi sempre estimulado pela viagem, pela viagem ao mundo, aos mundos. E isso 
aconteceu, de certo, muito antes do conceito e da palavra terem sido elaborados no 
Renascimento. (Gaspar, 2001).  

Vittorio Gregotti, por sua vez, fala-nos de uma extensão da compreensão da noção de 
paisagem, cuja operatividade resulta do conjunto de pressupostos que envolvem o 
tratamento e criação de um jardim: 

Convém todavia recordar que a noção de paisagem como material operável para a 
arquitetura, que supere a noção de “jardim”, nasce em fins do século XVI e foi 
amplamente usada como elemento de estruturação da cidade barroca. Aqui não nos 
encontramos mais frente à ideia de natureza modelada pelo desenho como 
prolongamento da arquitetura ou como lugar estético e simbólico completamente 
objetualizado através do desenho, mas frente a um elemento que estabelece relação 
dialética com a construção e o que devemos tratar como elemento operável. A 
fundamentação do landscape38 como disciplina.(Vittorio Gregotti, 2004, p. 79) 

Desenvolveremos dois aspetos da paisagem enquanto topo[graphia] nos dois primeiros 

estudos de caso, sob duas denominações cunhadas por Miguel Gausa. Antes de 

transitarmos para o próximo capítulo, e numa síntese dos autores imediatamente antes 

citados, reiteramos a dimensão artística da paisagem e esse tempo de reunião e criação 

que é o presente :  

El hombre crea lugares repletos de historia y cultura. Construye realidades vivas: 
moradas en las que habita, vive e deposita a las obras. Su arte crea un mundo donde 

 
37 Pintura Renascentista, reflecte o movimento cultural de profunda renovação filosófica e artística iniciado 
em Itália - Florença no séc.XIV que se estendeu à Europa nos séculos XV e XVI, retoma os valores e 
modelos da antiguidade clássica. Os renascentistas colocavam o homem no centro de todas as coisas em 
oposição ao divino e subrenatural.  Para muitos historiadores a primeira pintura que apresenta uma 
percepção diferente da paisagem que pode ser lida como Landscape é The Milraculous Draft of Fishes 
datada do ano 1444 do pintor Konrad Witz. 
38 Landscape, o conceito de Landscape não tem uma definição única, para muitos historadores nasceu da 
pintura e escrita dos artistas no século XVI, e dizia respeito a uma parte de terra com valor artistico, uma 
porçao de terra que avistamos de uma só vez.  De modo simplista pode ser traduzido na arte de desenhar 
uma envolvente exterior, em especial jardins e parques em harmonia com o seu entorno. (Oxford University 
Press, 2021). 
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presente y pasado son simultáneo […]  Rico en mito e historia, todo paisaje es una 
manifestación artística del hombre, la única que implica a todo un Pueblo: es una obra 
de arte, comparable a cualquier creación humana pero mucho más compleja. Un pintor 
pinta un cuadro, un poeta escribe un poema, pero todo un Pueblo crea un paisaje, 
plasma, con la impronta de su espíritu, el poso de su cultura.39 (Colafranceschi, 2010, p. 
71)  

 
 
 
 
 
  

 
39 O homem cria lugares cheios de história e cultura. Constrói realidades vivas: moradas nas quais habita, 
vive e coloca obras. A sua arte cria um mundo onde o presente e o passado são simultâneos [...] Rica em 
mito e história, cada paisagem é uma manifestação artística do homem, a única que envolve um Povo 
inteiro: é uma obra de arte comparável a qualquer criação humana, mas muito mais complexa. Um pintor 
pinta um quadro, um poeta escreve um poema, mas um Povo inteiro cria uma paisagem, captura, com a 
marca de seu espírito, o resíduo de sua cultura. (Tradução nossa). 
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3. DA TOPO[GRAPHIA] AO PROJETO  

 
Ilustração 34 - Ser paisagem – Recorte (Ilustração nossa, 2006). 

 
Estás na terra plana e o teu cabelo não ondula / Amadureço onde há sol o teu cabelo 
nas mãos // Queimo a lenha dos montes que carregámos juntos // Paveia a paveia 
apascento-me / Da terra – Palavra a Palavra. (Faria, 2015, p. 278). 

Palavra a palavra, assim se projeta e nos projetamos, infinitamente. O léxico dos 

projetos neste capítulo aprofundados é o da terra. Pretende-se agora ler criticamente, e 

por isso se elegeram, projetos que lavrem a terra; isto é, que a remexam e cultivem. 

Neste sentido, porém, a nossa leitura – expressa em palavras – far-se-á de modo 

nómada, enquanto reflexo da nossa passagem e experiência das três obras 

arquitetónicas que aqui desenvolveremos. Damos assim ênfase e uma nova 

possibilidade de sentido ao verbo apascentar40 do poema de Daniel Faria acima citado, 

na origem da palavra nómada (Chatwin apud Careri, 2016, p. 39).   

Tomando por base a simbólica e ancestral história dos irmãos Abel e Caim, Francesco 

Careri faz referência à dicotomia do pastor e do agricultor, ou do nómada e do 

sedentário, respetivamente personificada pelos dois irmãos. O autor dá-nos a ver que, 

no tocante à experiência arquitetónica, não existe uma verdadeira oposição; ou seja, 

“[…] uma arquitetura entendida como construção física do espaço e da forma contra 

uma arquitetura entendida como perceção e construção simbólica do espaço” (2016, p. 

 
40 Recordamos que a vasta polissemia do verbo apascentar percorre sentidos como “dar pasto a” até 
“deleitar-se” e ou “instruir-se”. (Porto Editora, 2020).  
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38). A Arquitetura e o nomadismo, associado a esta última atitude, antes se informam 

mutuamente, na medida em que, muito antes das grandes construções arquitetónicas, 

o Homem do paleolítico já cruzava os continentes a caminhar (Careri, 2016, p. 40). 

Far-se-á, portanto, uso dessa inteligência inata, de um modo nómada “ […] marcado 

somente por ‘traços’ que se apagam e deslocam no trajeto” (Deleuze e Guattari apud 

Careri, 2016, p. 40). Serão então criadas relações entre os três projetos e alguns 

conceitos como “paisagem operativa” e “paisagem anfitriã” (Gausa, 2010, p. 105, 106), 

exatamente com o objetivo de ser tornarem guias, ou traços, para o seu percorrer. 

Aprofundar-se-á também pela experiência do último projeto, e de maneira simbólica, o 

derradeiro silêncio da terra; a terra ela mesma.  

3.1. “PAISAGEM OPERATIVA” – CIDADE DA CULTURA, PETER EISENMAN, 
1999 

O projeto de Peter Eisenman, a Cidade da Cultura em Santiago Compostela, detém uma 

escala e complexidade inerentes a um esforço operativo profundo; um revirar da 

superfície terrestre, ambicionando apreender as linhas de força do território onde se 

insere. Por “paisagem operativa”, segundo palavras de Miguel Gausa41, entendemos o 

seguinte :  

La aplicación de nuevos conceptos estructurales y técnicos y la profundización en las 
posibilidades de los nuevos medios informáticos permiten plantear, hoy una deformación 
de las antiguas estructuras euclidianas transformándolas en espacios multicapa, 
magmas dinámicos hechos de movimientos de intersección, de fluctuaciones funcionales 
entre niveles que remiten la nueva arquitectura a procesos casi geológicos generados 
mediante superposiciones e imprecaciones de estratos diversos: espacios de pliegue 
más que volúmenes prismáticos; “revesas” programáticas de aluvión más que 
“cristalografías” puras, predeterminadas; topografías más que volumetrías42. (Gausa, 
2010, p. 104). 

 
41 Miguel Gausa (1959-): arquiteto, editor e escritor, nasceu em 1959 em Barcelona, Espanha. Formou-se 
em 1986 na Escola Ténica Superior de Arquitetura de Bracelona. É editor da revista Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, membro fundador da Actar Arquitectura e tem o seu próprio escritório de 
arquitetura, paisagismo e urbanismo. É autor de vários livros e trabalhos publicados nomeadamente 
Habitação, novas alternativas, novos sistemas, Dicionário de Metápolis de Arquitetura Avançada e um livro 
fundamental para esta dissertação Outra Mirada, Posiciones Contra Crónicas. (Institut d'arquitectura 
Avançada de Catalunya 2021). 
42 A aplicação de novos conceitos estruturais e técnicos e o aprofundamento das possibilidades dos novos 
meios informáticos permitem propor, hoje, uma deformação das antigas estruturas euclidianas 
transformando-as em espaços multicamadas, magmas dinâmicos feitos de movimentos de intersecção, de 
flutuações funcionais entre níveis que mostram a nova arquitetura a processos quase geológicos gerados 
por meio de sobreposições e imprecações de diversos estratos: espaços dobráveis em vez de volumes 
prismáticos; "reversões" aluviais programáticas em vez de "cristalografias" puras e predeterminadas; 
topografias mais do que volumes. (Tradução nossa).  
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Ilustração 35 - Início da nova topo[graphia]. Fotografia tirada a um painel explicativo.(Ilustração nossa, 2006). 

 
Trataremos no estudo deste projeto, diferentemente dos que se seguem, aspetos de 

uma topo[graphia] que desafia a natureza.Tamanha audácia teve as suas 

consequências, como veremos em seguida. Mas acima de tudo o que nos interessa 

focar ao dissertar sobre este projeto é a possibilidade de confronto com a memória da 

escrita topo[gráphica] humana. Isto é, em que medida somos capazes de ler nos novos 

carateres o carater impresso pelo tempo, num território tão simbolicamente marcado 

pelo palmilhar de peregrinos vindos de toda a parte do mundo ao longo de séculos.  

Numa edição da revista de arquitetura Casabella, dedicada ao tema projeto e memória, 

Peter Eisenman fala-nos do escritor Marcel Proust43 e da sua tese que considera haver 

dois tipos de memória : a memória espoletada pela nostalgia que recorda os factos não 

como eles aconteceram, mas como queremos lembrá-los; e a memória enquanto via – 

caminho – ativa no presente, que não abriga nenhuma nostalgia pela memória do 

passado. Segundo o arquiteto norte-americano, sabemos hoje que o passado apenas 

se nos apresenta como uma manifestação no presente. (Eisenman, 2000 a, p. 38).  

 
43 Marcel Proust (1871-1922): escritor e crítico literário francês, considerado percursor da nova crítica, cuja 
obra-prima A la recherche du temps perdu (Em busca do tempo perdido) marca o entendimento da relação 
íntima entre mundo interior e mundo exterior; da realidade inconsciente passível de ser percorrida enquanto 
viagem, através da possibilidade de surgimento de uma memória involuntária. (Porto Editora, 2020a). 
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Ilustração 36 – Primeira imagem da Cidade da Cultura ao sair do centro de Santiago de Compostela. (Ilustração nossa, 2006). 

 
Esta consciência liberta-nos, portanto, do processo de causalidade; ou seja, daquilo que 

tantas vezes nos amarra ao tempo enquanto sequência linear cronológica, e não 

espacial; em particular, quando esta sequência não nos oferece caminhos de liberdade 

criativa, sejam eles de natureza individual ou coletiva. Trata-se de admitir que esta 

última perceção do tempo – não linear, antes espacial – possa ser informada por algo 

como a experiência da memória prousteana, que é especialmente cara ao arquiteto, no 

sentido de tornar a sua própria memória operativa, e, por conseguinte, que este possa 

criar “paisagem operativa”, nos moldes formais acima descritos por Miguel Gausa.  

Tais moldes formais, no entanto, não pré-determinam a experiência dos muitos 

peregrinos que cruzaram e cruzarão o território de Santiago Compostela. A concha da 

vieira é por excelência o símbolo dos caminhos de Santiago – ou da memória enquanto 

caminho. É também a forma própria do pequeno bolo chamado madalena, que, 

coincidentemente, marca o mais emblemático momento da obra-prima de Marcel 

Proust, localizado no primeiro volume de Em busca do tempo perdido – Do lado de 

Swann: 

Ela mandou buscar um daqueles pequenos e roliços bolos chamados ‘madalenas’, que 
parecem ter sido moldados na concha estriada de uma vieira. […] Senti-a ligada ao gosto 
do chá e do bolo, mas ultrapassava-o infinitamente, não devia de ser da mesma 
natureza. (2016, p. 49).  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  73 

A memória atualizada do sabor do bolo devolveu ao escritor a consciência desse saber 

que não se deixa cristalizar enquanto forma; que a memória conserva, mas que, porém, 

apenas por via indireta traz à luz resultados formais, do ponto de vista do ato criativo, 

aqui entendido enquanto projeto de arquitetura. Referimo-nos àquilo que, em última 

instância, faz do ato criativo um ato de comunhão, peregrinação e até nomadismo :  

Grave incerteza, sempre que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo; quando ele, 
o explorador é todo ele o país escuro que tem a explorar e onde lhe não servirá de nada 
toda a sua bagagem. Explorar? Não só: criar. Está diante de algo que não é ainda e que 
só ele pode tornar real e depois fazer entrar na sua luz. (Proust, 2016, p. 49).   

Segundo Rudolph Arnheim44, em A dinâmica da forma arquitetónica, sendo quase todos 

os nossos pensamentos decorrentes na totalidade de uma imagética espacial, a sua 

condução leva-nos inevitavelmente a um construir, dando-nos como exemplo o mesmo 

escritor. O autor refere que Marcel Proust teve primeiramente como intenção estruturar 

a sua obra-prima em “[…] títulos como pórtico, janelas de vitral da abside, etc.”, o que 

posteriormente considerou demasiado pretensioso, contudo, a mesma obra chegou 

mesmo a ser enaltecida sob o epíteto de catedral, pela sua simultânea simplicidade e 

grandiosidade. (1988, p. 220, 221). 

 
Ilustração 37 - Cidade da Cultura. Maquete do projeto exposta no lugar, com indicação da Catedral 
de Santiago de Compostela no horizonte. (Ilustração nossa, 2013). 

 
44 Rudolf Arnheim (1904-2007): Psicólogo, professor universitário, filósofo e crítico de arte alemão cuja obra 
procurou tornar visível a base cognitiva na qual a arte assenta. Tornou-se celebre por, enquanto editor da 
revista Die Weltbühne, escrever não apenas sobre arte, mas também sobre arquitetura e filme. Foi professor 
em Universidades como Harvard e do Michigan. (Fox, 2007).  
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Estas reminescências formais são, portanto, comuns – a concha de vieira, os caminhos 

e a catedral – estão igualmente presentes na Cidade da Cultura, entre outras que 

teremos oportunidade de mencionar. Detenhamo-nos na ideia de catedral: a proposta 

de espaço enquanto “paisagem operativa”, como referido, privilegia a topo[graphia] e 

não tanto volumes soltos; o projeto no entanto prevê a relação axial com a Catedral de 

Santiago de Compostela (ilust. 37), o elemento construído de pontuação vertical na 

paisagem. Voltamos por isso a Christian Norberg-Schulz, através das palavras de 

Rudolf Arnheim, a propósito de “A visão habitua-se à posição vertical”:  

As direções horizontais representam o mundo concreto de ação do homem. Em certo 
sentido, todas as direções horizontais são iguais e formam um plano de extensão infinita. 
Assim sendo, o modelo mais simples de espaço existencial do homem é um plano 
horizontal atravessado por um eixo vertical. (Norberg-Schulz apud Arnheim, 1988, p. 37).  

A escrita no solo não deixa, contudo, de ambicionar ler o que o horizonte inscreve pela 

ação de caminhar; de o medir a partir de onde nos encontramos. O “plano de extensão 

infinita” desenhado pelas “muitas direções horizontais” de peregrinos é na realidade um 

“tapete operativo”45 (Gausa, 2010, p. 103,104), por sua vez, desenvolvido enquanto 

“paisagem operativa”.  

A grande escala da Cidade da Cultura pressupunha uma nova topo[graphia] que 

inscreveria a Catedral em profundidade de campo. Porém, não a vimos, se não 

enquanto horizonte de representação do projeto em modelo tridimensional (ilust.37). 

Eventualmente, devido às condições meteorológicas, a par dos versos do poema de 

José Angél Valente, intitulado “Compostela: tríptico e una variación”: “Eterna y pura / la 

catedral no se ve / si no la enciende la lluvia. / La lluvia siempre está en pie.”46 (2006, p. 

813). Ou, simplesmente, porque Peter Eisenman construiu – propôs – a “representação 

do não representável” (Eisenman, 2000a, p. 37).  

 
45 Tapete operativo. (Tradução nossa).  
46 Eterna e pura / A catedral não se vê / se não a acender a chuva. A chuva está sempre de pé. (Tradução 
nossa).  
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Ilustração 38 – Planta de Implantação da Cidade da Cultura e da cidade velha. (Eisenman, 2002) 

 
Caminhar enquanto uma escrita no solo – a topo[graphia] de um palmilhar – estará, pois, 

para um verticalizar enquanto postura – enquanto "metáfora corpórea” (Frampton, 1998, 

p. 31) – com implicações na profundidade de campo; a Catedral ver-se-ia com este 

projeto mais vertical, assim como todo o território envolvente. O tecer ao longo de mais 

de vinte anos desta “representação do não representável”, porventura devido à 

escassez de condições de receção do projeto de Peter Eisenman, resultou num 

emaranhamento político, como faremos referência adiante. A topo[graphia] tornou-se 

neste caso visivelmente uma tapeçaria – ou tapete operativo, no dizer de Miguel Gausa 

– sobre uma malha urbana revolta e que se revoltou contra os interesses políticos.  

Retomemos, no entanto, as premissas iniciais do arquiteto norte-americano, e de certo 

modo, o que referimos na abertura do presente capítulo, a partir da leitura de Francesco 

Careri em torno de Deleuze e Guattari, a propósito da postura do nómada; isto é, 

seguindo os “traços que se apagam e deslocam no trajeto”. Precisamente, por Peter 

Einseman nos dizer o seguinte sobre a Cidade da Cultura:  

O nosso projecto evolui da sobreposição de três malhas de rastros. Primeiro, é 
colocado o plano da cidade velha. 
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Segundo, uma malha cartesiana é posta em cima dessas rotas medievais. Por fim a 
topografia que é distorcida, resultando em duas geografias planas que, por sua vez 
geram uma superfície topológica que sobrepõe velho e novo numa matriz. (Eisenman, 
2002, p. 21, 22, negrito nosso). 

 
Ilustração 39 - Cidade da Cultura. Malha de rastros. (Eisenman, 2000b). 

 
A malha urbana medieval de Santiago de Compostela foi quase toda varrida pelas 

transformações ocorridas no período da Renascença. O que vemos atualmente tomou 

forma nessa ocasião. A própria grande igreja medieval dedicada ao apóstolo São Tiago 

ganha por essa ocasião uma nova roupagem, não se perdendo, contudo, a sua 

originária proeminência enquanto catedral. (Conant, 1983, p. 129). O arquiteto norte-

americano segue, portanto, o ‘rasto’ dessa malha original, como o próprio afirma 

enquanto, “figura/ território urbano”, não sendo no entanto o projeto nem figurativo, nem 

território, antes “superfície torcida” que inclui ambas as aceções. (Eisenman, 2002, p. 

22).  
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Ilustração 40 - Two Men Working in a Field, Bacon, 1971, Oil on canvas. 
(Abrahams, 2012). 

 
Referimos também na abertura de capítulo com Francesco Careri, a não oposição entre 

o nómada e o agricultor – ou que a postura nómada não é o exato oposto da não-

nómada, no tocante à relação estabelecida pelo autor com a arquitetura –, motivo pelo 

qual aludimos agora à pintura de Francis Bacon47 Two man working in a field48(ilust. 40). 

Seguindo como o arquiteto “rastos”, é fácil imaginar a partir deste campo de 

cultivo/cultura pintado pelo pintor anglo-irlandês, e tendo presente que Compostela 

significa campo de estrelas – do latim campus stellae –, uma relação com o projeto da 

Cidade da Cultura.  

A pintura de Bacon, enquanto chave operativa, permite-nos um atravessamento que de 

certo modo resulta num melhor entendimento do que Peter Eisenman designa por 

“figura/ território urbano”. Ela própria evoca igualmente o que resta de uma malha 

perdida no período do Renascimento, contudo referenciada ao cartão de uma tapeçaria 

 
47 Francis Bacon (1909-1992): pintor, nasceu em Dublin na Irlanda. Em 1925 mudou-se para Londres, onde 
permaneceu e iniciou a sua carreira autodidata como pintor. As suas pinturas mostram os aspetos mais 
curiosos e inquietantes da condição humana, denotando a luta do ser humano com o seu entorno. Os seus 
retratos não procuram representar os traços realistas dos seus modelos, mas sim a sua condição espiritual. 
(Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 2021). 
48 Dois homens a trabalhar num campo. (Tradução nossa).  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  78 

do pintor e arquiteto Rafael para o Vaticano (ilust. 41), intitulada “The Miraculous 

Draught of the Fishes”49 (Sylvester apud Abrahams, 2012). 

Neste cartão podemos observar entre vários personagens a figura de Jesus Cristo. Na 

cena destacam-se, no entanto, dois homens a trabalhar, porque num movimento em 

uníssono, a par dos da pintura de Francis Bacon, diferentemente dos demais 

personagens, que, por sua vez, se movem de modo mais dissonante. Os dois homens 

fazem emergir da água uma rede de pesca. São, portanto, figuras que permitem um 

atravessamento para a pintura de Francis Bacon e para a Cidade da Cultura, fazendo 

com que a rede “represente o não representável”; isto é, o surgimento da “matriz” 

segundo Peter Eisenman. Consequentemente, com pertinência para a nossa leitura 

crítica, o processo pelo qual emerge a “figura/ território urbana”. 

 
Ilustração 41 - “Raphael, The Miraculous Draught of the Fishes, leaf from a book owned by Bacon, John White, The Raphael Cartoons, 
1972. Dublin City Gallery The Hugh Lane RM98NF49”. (EPPH, 2020). 

 
Numa publicação mais recente sobre o projeto, a sua “implantação” surge-nos 

igualmente como o cartão de uma tapeçaria; de certo modo, temos vindo também a ser 

conduzidos cromaticamente. Esta serendipidade50 permite-nos retomar a noção de 

 
49 O milagroso volume de peixes. (Tradução nossa).  
50 aptidão de atrair a si acontecimentos favoráveis de maneira fortuita, por acaso; dom de fazer boas 
descobertas por acaso; (Porto Editora, 2020) 



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  79 

“tapete operativo” e Gilles Deleuze51, em a Lógica da sensação, onde o filósofo discorre 

sobre as noções de figura e figural, precisamente com recurso à obra de Francis Bacon.  

 
Ilustração 42 - “Implantação”. (Eisenman, 2015). 

 
Como ocorre então a “figura/ território urbano”? Retomando a observação da pintura de 

Francis Bacon, Gilles Deleuze refere estratégias muito simples utilizadas pelo artista de 

modo a isolar a figura, como por exemplo, e tendo presente a ilustração 40, o recurso a 

pequenos círculos, o vidro ou ainda surgindo contida num espaço na tela circunscrito 

por uma espécie de “[…] arco magnético de um círculo infinito” (2011, p. 33, 34).  

Estas estratégias, na medida em que ensaiam a incompletude da relação figura-fundo, 

permitem atravessamentos para outros espaços e escalas – precisamente, por não 

estarem fechadas. Surge então, e em nós, o território urbano. Suscitam, como explicita 

acima o filósofo francês, uma atitude de mobilidade, a partir da qual surge a “paisagem 

operativa”, no plano quer da memória, quer do espaço exterior percorrido ; isto é, criando 

lugar enquanto combinação de memória e espaço. 

O importante é que não constrangem a Figura à imobilidade; pelo contrário, cumprem o 
papel de tornar sensível uma espécie de progressão, de exploração da Figura no lugar 
ou sobre si mesma. É um campo operatório. A relação da Figura com o seu lugar 

 
51 Gilles Deleuze (1925-1995): Filósofo francês, que desenvolve a sua obra de pensamento em torno de 
autores como Nietzsche, Marcel Proust ou Francis Bacon. Assina obras com outros autores seus 
contemporâneos, nomeadamente o psicanalista Félix Guattari. É considerado um mestre do pensamento 
de vanguarda. (Texto Editora, 2020).  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  80 

isolante define um facto: o facto é…o que tem lugar…E a Figura assim isolada torna-se 
uma Imagem, um Ícone. (Deleuze, 2011, p. 34, negrito nosso).  

Quando nos referimos a atravessamentos, referimo-nos aos atravessamentos da nossa 

subjetividade, uma vez que somos subtilmente levados a caminhar para dentro; a buscar 

na memória o que lá não está. Dito de outro modo: o que lá não está – fora – está dentro. 

Com efeito, a intenção do projeto seria a de que, ao percorrer a Cidade da Cultura, nos 

fosse dada a possibilidade de ancorar a experiência arquitetónica de um modo mais 

profundo, revisitando o território urbano pela memória. Ver-se-ia ressurgir aspetos da 

malha medieval, da catedral etc. nos novos percursos ou nas novas superfícies de vidro 

espelhadas.  

Procurar-se-á nos exemplos que daremos em seguida, dos quais as ilustrações serão 

determinantes, ilustrações essas da nossa visita em 2013, e através do próprio exercício 

de rememoração que a escrita implica, dar a ver a topo[graphia] deste projeto, neste 

seu sentido mais profundo. Sentido esse que é, não tanto o de comprovar cabalmente 

as intenções de Peter Eisenman quanto ao modo como previu que a Cidade da Cultura 

fosse experienciada, mas antes de dar a ver alguns desses atravessamentos; muito 

naturalmente, impregnados de subjetividade, porém tal subjetividade é condição única 

para dar a ver a “representação do não representável”, que o arquiteto refere.   

A propósito da progressão e exploração da figura no lugar, de acordo com Gilles 

Deleuze, da possibilidade da figura se tornar imagem ou ícone – a Catedral, quer a 

literária de Proust, quer a de Santiago Compostela – e do anteriormente mencionado 

“arco magnético de um círculo infinito”, [re]conhecemos, por exemplo, os arcos da 

abobada de berço da Catedral de Santiago de Compostela na Cidade da Cultura. 

Porém, distorcidos numa nova topo[graphia], enquanto “tapete operativo” (ilust.43, 44).   
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Ilustração 43 - Catedral de Santiago de Compostela. “La grandiosa 
nave central”. (Lamas, 1976). 

 Ilustração 44 - Cidade da Cultura. Reminiscência dos arcos da 
abóbada de berço da nave central da Catedral de Santiago de 
Compostela. (Ilustração nossa, 2013). 

 
 
O espaço entre arcos ressurge na Cidade da Cultura, reconfigurado como que se de 

uma faixa de tapete arrancado se tratasse. Ressurge também a cadência das naves 

laterais e desenho de pavimento da Catedral (ilust. 44, 45,46), mas agora motivo de 

arranjo da cobertura. Tratando-se de uma superfície empenada; isto é, havendo em 

vários momentos da Cidade da Cultura uma continuidade entre o plano das ruas e 

fachadas dos edifícios – nos tais espaços dobráveis em vez de volumes prismáticos, 

que mencionámos com Miguel Gausa – os planos horizontal e vertical fundem-se e o 

desenho do pavimento prolonga-se (ilust.47). As naves laterais, por sua vez, ressurgem 

enquanto galerias interiores e exteriores (ilust.45, 46). 
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Ilustração 45 - Cidade da Cultura. Cadência e modulação das galerias. (Ilustração nossa, 2013). 

 

 
Ilustração 46 - Catedral de Santiago de Compostela.“Un aspecto interior del templo”. (Lamas,1976). 
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Ilustração 47 - Cidade da Cultura. Fusão dos planos horizontal e vertical. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Quando dizemos espaços distorcidos numa nova topo[graphia], não nos referimos 

apenas a uma pequena alteração à citação de Peter Eisenman, ao modo como enuncia 

o projeto, mas ao sentido global da presente dissertação. Quando damos ênfase à 

palavra grafia, pela substituição do f pelo ph, também [re]conhecemos a existência da 

possibilidade de em cada projeto de arquitetura experienciado estar contido o novo. O 

novo, como referimos anteriormente, que emerge da porosidade da memória; isto é, 

enquanto palimpsesto.  

Trata-se de recombinar a realidade, isto é; por definição, o território operativo da 

imaginação (Porto Editora, 2020). A função de imaginar passa então a corresponder a 

um modo de dar a ver possibilidades de ligações. Na policromia do material de 

revestimento da Cidade da Cultura e nas superfícies de vidro, nas quais refletimos, não 

estarão, por exemplo, os estilhaços dos vitrais da Catedral de Santiago de Compostela, 

à espera de serem religiosamente religados52 pela imaginação de caminhantes, crentes 

e laicos?  

 

 
52 Temos presente que a palavra religião, deriva do latim religare.  
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3.1.1. MIMESE E EQUÍVOCO TOPO[GRÁPHICO] 

Equívocos vários resultam dos diferentes modos fechados de trabalhar um conceito. O 

que no projeto da Casa da Cultura resulta num equívoco topo[gráphico] – um equívoco 

da escrita sobre o solo – resulta também e em simultâneo num equívoco de leitura e/ou 

leituras críticas sobre o mesmo. Tantos equívocos surgem, quantas as interpretações 

da noção de mimese, enquanto um “[…] conceito tão amplo, que originou na Grécia e 

alcançou seu máximo desenvolvimento no classicismo e no neoclassicismo e [que] 

esteve presente na base de toda a história da arte e arquitetura” (Montaner, 2001a,p. 

9). 

Em entrevista e discorrendo sobre a Cidade da Cultura, Peter Eisenman (PE) refuta os 

argumentos do entrevistador quando este, insistentemente, atribui à sua obra uma 

estratégia de natureza mimética (2000a, p. 35-36). O que está em causa para o estudo 

deste projeto tem vindo a ser a dimensão operativa dos conceitos, o modo como podem 

ser trabalhados em aberto e não tanto aferir se, e no caso, há de facto uma estratégia 

mimética ou não, de modo dualista. O que está em causa é o modo como entendemos 

progressivamente a noção de mimese; isto é, como é que a experiência do caminhar 

ela própria informa o conceito(s), a cada passo, enquanto escrita – topo[graphia].  

Avançamos deste já que o que entendemos por equívoco topo[gráphico] é na realidade 

o desajuste entre o significante de mimese, no tocante ao monte Gaiás, horizonte 

orográfico de Santiago de Compostela, e os aspetos da experiência do espaço in loco.   

No entanto, e após nos termos apropriado da ideia da MJMR de que “trabalhar um 

conceito consiste em fazer variar a sua extensão e compreensão”, permitindo-nos a 

liberdade de reescrever a nossa história com o projeto de arquitetura, informada pelo 

que experienciamos e não por premissas teóricas. Ou, até mesmo, pelo que o arquiteto 

afirma sobre o mesmo. No entanto, isto não significa ignorar o que sobre o mesmo foi 

pensado, escrito etc.; implica antes, permitirmo-nos que essa ordem seja estabelecida 

ao sabor e saber das nossas inquietações.  

Complementarmente, não estando necessariamente a favor ou contra o 

supramencionado, sobre mimese enquanto imitação da natureza e aprender arquitetura, 

num texto intitulado “Da transmissão do saber operativo em arquitectura” o Professor 
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Joaquim Braizinha53 fala-nos sobre uma tentativa vã de recuperar a aura da arquitetura, 

de uma “[…] decoração citada fora de contexto”, asseverando:  

A imitação dos antigos significa, quer para Palladio, Milizia, Alberti ou outros, a busca de 
materiais compositivos. Na Poética, Aristóteles discute a transmigração das formas 
como génese do significado estético. O princípio central da estética aristotélica é o de 
que a arte é a imitação da ciência da natureza na sua dinâmica transformadora, a 
metamorfose.  

Mas o que é que se entende por imitar a natureza ? […] Para todos os efeitos, imitação 
não se refere a uma transcrição literal do mundo, bem como não denota a servil 
duplicação do modelo. Não é nem cópia, nem a simulação do mundo físico que nos 
rodeia.  

A imitação artística no sentido aristotélico, revela a preocupação relativamente a critérios 
de avaliação da dinâmica das formas na sua capacidade generativa. Neste sentido, a 
imitação do mundo é sempre a transformação do mesmo mundo, desde que, o que 
seleccionámos para representar a arte, seja necessariamente o que considerámos 
relevante para a representação. O artista, imita coisas no sentido pertinente de como 
elas devem ser, e não necessariamente como elas são.  

O objecto a imitar é o veículo de significado para o artista. Pode dizer-se que o sentido 
aristotélico da imitação revela de que maneira o mundo é verdadeiro para nós.  

[…] É por isso que há uma gramática universal que compreende as leis da linguagem, 
da espécie humana, e que se funda sobre alguns princípios da inteligência das 
sensações. (2000, p. 12, 13, negrito nosso). 

Ao invés de mimese, Peter Eisenman prefere que sejam usadas expressões como 

“ripetizione dell' uguale”54 ou "riopezione de diverso"55 (2000a, p. 35). O arquiteto rejeita 

o caráter naturalístico do sentido de mimese adotado pelo entrevistador, porém não 

vemos comprometida na sua explanação nenhum dos aspetos de mimese esclarecidos 

pelo Professor Joaquim Braizinha, em particular os que demos destaque. Em grande 

parte da sua exposição sobre o tema fala-nos de presença (Eisenman, 2000a, p. 36). E 

essa é de facto a chave ; não apenas para a escrita e leitura topo[gráphica] deste projeto, 

mas como para a vida em geral; e que, muito naturalmente, está acima de qualquer 

conceito e/ou categoria estética.  

O arquiteto norte-americano dá-nos como primeiro exemplo a prática de desenho por 

computação em arquitetura desinvestida de presença; em particular, a consciência que 

emerge a partir da presença, a qual nos permite a compreensão de que os valores da 

 
53 Joaquim Braizinha (1944-): arquiteto e professor catedrático da Faculdade de Arquitectura de Lisboa e 
Universidade Lusíada, onde foi nosso professor. É autor de vários textos entre eles, Da transmissão do 
saber operativo em arquitectura, texto que conjuntamente com as suas aulas teóricas mudaram a nossa 
forma de ler a arquitetura.  
54 Repetição do mesmo. (Tradução nossa). 
55 Reinspecção do diferente. (Tradução nossa).  
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arquitetura não podem ser encontrados na sua ilustração, mas que, no entanto, 

enquanto ferramenta incontornável do fazer arquitetura, serve para extrair coisas da 

arquitetura, como no passado existiram outras ferramentas (Eisenman, 2000a, p. 35, 

36). Importa, portanto, por um lado não confundir a arquitetura com as coisas que se 

extraem da arquitetura; assim como por outro, não tornar a prática de desenho por 

computação passiva – involuntária.  

Eis um exemplo, do ponto de vista da receção da arquitetura : num olhar renovado sobre 

uma fotografia de um pormenor gráfico conceptual do projeto exposto na biblioteca da 

Cidade da Cultura (ilust. 48), aquando da nossa visita, convocamos a sensação da 

experiência vital do vitral – a cor de cor. Essa sim, viva em nós, diferentemente do que 

sucede numa prática de desenho por computação inconsciente – mecanizada. Todavia, 

não se trata de representar vitral algum. O que ocorre em nós é a tal “transmigração das 

formas como génese do significado estético” sobre a qual Joaquim Braizinha nos fala. 

A atenção plena – a presença – por si mesma expande a nossa capacidade de criar 

associações, consequentemente, de naturalmente, nos ligarmos afetivamente às 

coisas.  

 
Ilustração 48 - Cidade da Cultura. Fotografia do detalhe do projeto apresentado na Biblioteca. (Ilustração nossa, 2013). 

Em Santiago, esse caminhar para dentro coincide com a experiência dos momentos 

programáticos interiores – assim chamamos à caminhada pelo interior da Biblioteca, 

cuja experiência pouco difere do exterior, no tocante ao modo como a percorremos, 
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enquanto ruas, aqui, galerias interiores. À data da nossa visita, apenas era possível 

visitar o interior da biblioteca, no entanto, a Cidade da Cultura desde sempre previu para 

além deste espaço, cinco outros, sendo eles: o Arquivo da Galiza, o Museu da Galiza, 

o Centro de Arte Internacional; o Centro de Música e Artes Performativas -Teatro da 

Música, e o Centro de Inovação Cultural (Eisenman, 2015, p. 88).  

 
Ilustração 49 – Interior da biblioteca - cobertura. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Inadvertidamente, os registos fotográficos do interior da Biblioteca foram criados a preto 

e branco. Ou, porventura, terá sido uma intuição que traz agora ao momento presente 

de reflexão crítica, a cor interior, o registo inefável da presença, enquanto 

“representação do não representável”, mediada pela lente da ilustração anterior (ilust. 

48). Estamos agora abrigados na concha da vieira, símbolo de Santiago de Compostela. 

Tal como em Marcel Proust, no início deste estudo de caso citado, ressurge então a 

“[…] concha estriada de uma vieira. […] Senti-a [sentimo-la] ligada ao gosto do chá e do 

bolo, mas ultrapassava-o infinitamente, não devia ser da mesma natureza.”  

Cremos ser neste sentido prousteano – o de não ser da mesma natureza – que Peter 

Eisenman rejeita a noção de mimese. Quanto a nós, ela ressurge de facto enquanto 

espoletar 
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“repetição do mesmo”; enquanto céu de uma qualquer interioridade e “reinspecção do 

diferente”, como o arquiteto prefere nomear – um céu-da-boca, porventura, ao sabor e 

saber de uma topo[graphia] invertida, que nos “enrola”.  

Reinspeccionando o diferente, Gaston Bachelard56, que dedica na sua obra A Poética 

do Espaço um capítulo inteiro ao tema da concha, fala-nos de certo modo dessa 

desorientação orientada dos sentidos, aqui não tanto em termos sinestésicos – das 

trocas entre os cinco sentidos – mas cinestésicos – dos movimentos do corpo no espaço 

– dizendo-nos o seguinte :  

[…] a concha é uma verdade de geometria animal bem solidificada, logo “clara e distinta”. 
O objeto realizado é de uma alta inteligibilidade. É a deformação e não a forma que 
permanece misteriosa. Mas, a respeito do plano da forma a tomar, que decisão vital na 
primeira escolha : saber se a concha se enrolará para a esquerda ou para a direita. 
(1993, p. 266).  

Esta profundidade de [de]cisões evoca a profundidade da luz no interior; o modo como 

as estrias mais profundas da vieira conduzem a luz aos espaços escavados da 

Biblioteca. É deste modo mimético que o “[…] o mundo é verdadeiro para nós”, no dizer 

do Professor Joaquim Braizinha.  

 
Ilustração 50 - Cidade da Cultura. Interior da Biblioteca da Galiza, aspeto geral. (Ilustração nossa, 2013). 

 
56 Gaston Bachelard (1884-1962): de nacionalidade Francesa foi professor, filósofo, epistemólogo e crítico 
literário. Formou-se em matemáticas e foi professor no ensino secundário de física e química. Durante esse 
período começou a interessar-se pela filosofia. Foi professor de filosofia na Faculdade de Letras de Dijon e 
depois na Sorbonne. Além do livro A Poética do Espaço, escreveu A água e os sonhos, Poética do devaneio, 
A psicanálise do fogo entre outros. (Bachelard,1993a). 
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Ilustração 51 - Cidade da Cultura. Interior da Biblioteca da Galiza, estria profunda. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Como podemos observar nas ilustrações 49,50 e 51, a imagem da concha ressurge em 

vários planos. Também a disposição dos livros; os planos que os contêm – as prateleiras 

– e os respetivos corredores evocam a vieira; uma vez mais, usando a terminologia 

preferida do arquiteto norte-americano, a “repetição do mesmo” e a “reinspecção do 

diferente”.  

 
Ilustração 52 - Cidade da Cultura. Interior da Biblioteca da Galiza, vista do Arquivo da Galiza, partir da cota mais elevada da Biblioteca. 

(Ilustração nossa, 2013). 
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Voltando ao exterior, e parafraseando Bachelard, de tal modo enrolados, quedamo-nos 

no Monte Gaiás. Um horizonte, um plano de fundo fixo, torna-se emergente. Através do 

nosso movimento do corpo no espaço apercebemo-nos que a concha é agora colina, 

numa clara topo[graphia] da imaginação, inscrita pela porosidade da memória.  

 
Ilustração 53 - Cidade da Cultura. Exterior da Biblioteca da Galiza, pormenor. (Ilustração nossa, 2013).  

 
É neste sentido que Peter Eisenman nos diz :  

Questi progetti non hanno spina dorsale. Nel caso del progetto per Santiago, la matrice 
è la forma della città che ho utilizzato como reagente per scardinare la configurazione del 
paesaggio, per trarre da esso quella materia di cui dicevo, avvalendomi, se così si può 
dire, dell’architettura.57 (2000a, p. 36, negrito nosso).  

Esse material é a quinta-essência da arquitetura – O que em caso algum pode ser 

representável. É o próprio espaço, o vazio, que permite que nos possamos inscrever. O 

arquiteto refere-se ao Monte Gaiás do seguinte modo: “Il progetto per Santiago prevede 

uno scavo in una collina, per trarre da ciò che lì è nascosto la possibilità di offriere 

un’esperienzache la natura in quanto tale non può consentire”58 (Eisenman, 2000a, p. 

36). Cremos ser, de certo modo, o desnorte da experiência da cidade medieval que o 

arquiteto procura; ou um itinerário para que o caminhante nela se possa perder e 

 
57 Esses projetos não têm espinha dorsal. No caso do projeto de Santiago, a matriz é a forma da cidade 
que usei como reagente para desequilibrar a configuração da paisagem, tirar dela o material de que falava, 
aproveitando-o, se pudermos assim dizer, da arquitetura. (Tradução nossa).  
58 O projeto para Santiago envolve uma escavação numa colina, para tirar do que está escondido ali a 
possibilidade de oferecer uma experiência que a natureza como tal não pode permitir (Tradução nossa).  
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encontrar as suas próprias referências, emergindo com a naturalidade com que uma 

semente germina no escuro da terra.  

 
Ilustração 54 - Cidade da Cultura. Exterior da Biblioteca da Galiza, pormenor II. (Ilustração nossa, 2013). 

Peter Eisenman ‘brinca’ com o curvo e o convexo. Ao fundo à esquerda da ilustração 

55, podemos ver o Arquivo da Galiza, o ponto mais alto da colina enquanto 

“representação do não representável.”  

 
Ilustração 55 - Cidade da Cultura. Exterior da Biblioteca da Galiza, pormenor. (Ilustração nossa, 2013). 
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Temos vindo a fazer uma aproximação à maneira como a “figura/ território urbano” 

emerge do ponto de vista da experiência do espaço arquitetónico; isto é, através de um 

modo de significação que convoca a faculdade de imaginar, por via de inesperadas 

associações. Este processo fornece-nos pistas sobre o modo como nos encontramos 

com o mundo; como interiorizamos o que percecionamos e como transmitimos essa 

experiência.  

Ao caminhar pela Cidade da Cultura, na “superfície torcida” como refere Peter 

Eisenman, somos conduzidos à exploração das nossas memórias, devido à ausência 

de uma geometria inteligível. As muitas deflexões e possibilidades espaciais irrompem, 

situando-nos constantemente num espaço intersticial a partir do qual acedemos a essas 

memórias. Nessas intermitências – no desconhecido – procuramos referências e 

denominadores comuns – o legado perdido da cidade medieval.  

 

 
Ilustração 56 - Cidade da Cultura. Deflexões e sombras. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Nesta geometria complexa de percursos, à qual se sobrepõem as sombras, um aspeto 

unificante da experiência da Cidade da Cultura é a materialidade: a monomaterialidade 

que evoca o centro histórico de Santiago Compostela. Neste último caso, também um 

só material – o granito – constrói edifícios e calça as ruas. Ainda que outra pedra – 

quartzite (Eisenman, 2015, p. 88) – na Cidade da Cultura a monomaterialidade estende-
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se enquanto “superfície torcida”. Os edifícios-rua, com diferentes estereotomias dessa 

mesma pedra, consolidam uma unidade não tanto visual, mas háptica.  

As sombras, por outro lado, por serem planimétricas – desenham nas fachadas (ilust. 

56) – evocam o Monte enquanto horizonte. Horizonte longínquo trazido para o plano 

próximo, no qual ocorre o percorrer das ruas escavadas da Cidade da Cultura. De tal 

modo, que passa a coexistir com a geometria fechada referenciada à cidade medieval, 

criando o tal desequilíbrio mencionado pelo arquiteto que aqui citámos.  

E da Idade Média para a “idade dos média”. É Peter Eisenman quem afirma :  

O futuro da arquitectura é mais importante do que nunca porque, “numa idade dos 
media”, a arquitectura é o único meio que combina a experiência activa da mente, do 
corpo e do olhar. Este futuro é também modificado pela capacidade instantânea dos 
media de divulgar a informação, mundialmente, sem ser mediada por nenhum tipo de 
crítica. Este contexto de reflexão social foi, no passado, e continuará a ser, um contributo 
da arquitectura, apesar de não o fazer através de imagens acessíveis. O que a 
arquitectura sempre fez, talvez mais explicitamente agora que no passado, foi 
apresentar o inconsciente da sociedade, mostrar a sua sombra freudiana de um modo 
mais público que a música, a poesia, arte ou a literatura o podem fazer. (2002, 41, negrito 
nosso).  

Vejamos como o veredito do arquiteto se reflete na sua própria arquitetura, sem, no 

entanto, entrar em juízos de valor, uma vez que, este seria um aspeto excêntrico à nossa 

dissertação e tema proposto.  

 
Ilustração 57 - Cidade da Cultura. em construção e colina ao fundo. (Ilustração nossa, 2013). 
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Em 2013, registámos fotograficamente o vazio onde estava programado ser construído 

O Teatro da Música (TM) o últimio dos seis edifícios propostos por PE, como podemos 

observar na ilustração 57.  

Em 2013 a obra já se encontrava parada dada a impossibilidade financeira de finalizar 

o edifício do Teatro da Música, para o qual estava previsto um orçamento de cento e 

cinquenta milhões de euros. O já elevado custo do que estava construído ultrapassando 

em muito o valor inicialmente definido, ditou a decisão de que o TM não iria ser 

construído o que obrigou à reestruturação do projeto. Essa reestruturação que teria de 

dar uma resposta ao projeto inacabado, deu origem a um novo edifício no mesmo lugar 

previsto para o TM e utilizando a parte deste já construída (ilust.57). Nasce assim um 

edifício batizado de El Fontán e um anfiteatro ao ar livre (ilust. 58,59,60), projetado pelo 

arquiteto Andrés Perea, que encontrámos finalizado na nossa visita em 2021.  

 
Ilustração 58 – Vista posterior de Edifício Fontan, anfiteatro exterior e um bloco da fundação do que também seria o Teatro da Música. 

(Alves, 2021). 

O arquiteto que projetou o novo edifício é o mesmo que Peter Eisenman escolheu para 

realizar o projeto de execução e acompanhamento da obra da Cidade da Cultura. Como 



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  95 

podemos constatar numa entrevista que deu ao jornal El País em setembro de 2010 

numa das suas visitas à obra. 

P. ¿Es cierto que no ha realizado el proyecto ejecutivo? 

R. Completamente cierto. Lo ha hecho Andrés Perea. Jamás hago mis proyectos 
ejecutivos. Ni César Pelli los hace. Muchos arquitectos no los hacen para evitar las 
oficinas satélites. Yo quiero un estudio pequeño. 

P. ¿Es una práctica habitual? 

R. Sí. Siempre hacemos el definitivo y alguien hace el ejecutivo.59 (Eisenman, 2010) 

O edifício Fontán que deve o seu nome ao geógrafo Domingo Fontán Rodríguez, que 

realizou a primeira carta topográfica realizada em Espanha. Será explorado pelas 

universidades galegas como centro de estudos e investigação do património cultural 

albergando vários centros de investigação. (Pampín, 2020). 

 
Ilustração 59- Vista parcial do Edifício Fontán e do anfiteatro. (Alves, 2021) 

 
 

59 P.É verdade que você não realizou o projeto de execução? 
R. Totalmente verdade. Foi Andrés Perea que o fez. Nunca faço meus projetos de execução. Nem Cesar 
Pelli os faz. Muitos arquitetos não os fazem para evitar escritórios satélites. Eu quero um estúdio pequeno. 
P. É uma prática comum? 
R. Sim. Fazemos sempre o projeto de arquitetura e alguém fará o projeto de execução. (Tradução Nossa). 
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Ilustração 60 - Vista parcial do Edifício Fontán - estrutura. (Alves, 2021) 

 
O arquiteto Andrés Perea descreve deste modo o edifício: 

"El edificio parte de las losas de hormigón ya ejecutadas, cortándolas en forma de peine 
para poder dotar de iluminación a las crujías de usos administrativos, superponiendo dos 
niveles más sustentados por una estructura metálica arborescente y capiteles que 
soportan las vigas de cubierta"60 

E define como lema para o mesmo, o seguinte : "la belleza de los estados intermedios 

en el resultado final"61 

 
60 O edifício parte das lajes de betão já executadas, cortando-as em forma de favo para poder iluminar os   
espaços de usos administrativos, sobrepõem-se mais dois níveis apoiados por uma estrutura metálica e 
capitéis que sustentam as vigas de cobertura. (Tradução nossa).  
61 A beleza dos estados intermédios é o resultado final. (Tradução nossa). 
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Ilustração 61 -Vista superior da Cidade da Cultura com o Edifício Fontán em construção. (22…PS Elena Suarez Andres Perea 

Arquitectos, 2021). 

 

 
Ilustração 62 – Vista posterior do Edifício Fontán. (elDiario.es, 2020). 

 
Mas o mais significativo desse “inconsciente da sociedade”, sobre o qual Peter 

Eisenman nos fala, é que passados nove anos sobre a sua abertura ao público, e ainda 

que o número de visitantes tenha vindo a aumentar, a peregrinação faz-se não tanto 

para a cultura, mas mais para frequentar cursos, workshops e compra de roupa em 

pontos de comércio temporários. Não deixa de ser irónico que o complexo intitulado 
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Cidade da Cultura esteja mais ligado à economia do que às artes. O Arquivo da Galiza, 

por exemplo, foi convertido em centro de empreendedorismo; em coworking e espaço 

para incubadora de empresas. O Centro de Inovação Cultural, por sua vez, em sede da 

Agência de Modernização Tecnológica da Galiza e da Fundação Cidade da Cultura. 

(Pampín, 2020). E mais recentemente em 2021 quando revisitámos a obra constatámos 

que com o advento da pandemia uma parte de um dos edifícios estava a funcionar como 

centro de vacinação.  

 
Ilustração 63 - Torres de Hedjuk. (Alves, 2021). 

 
As Torres Hejduk que vemos na ilustração 63, são mais um elemento que não estava 

definido na proposta inicial de PE. Foram desenhadas em 1992 pelo arquiteto John 

Hedjuk para o parque Belvís de Santiago de Compostela. Não chegaram a ser 

construídas. PE recuperou o projeto de Hedjuk em sua homenagem póstuma e construiu 

as torres na Cidade da Cultura.  
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Ilustração 64- Estereotomia. (Alves, 2021) 

 
A cidade da Cultura ficou assim concluída passados vinte anos com a inauguração a 

seis de outubro de 2021 de um edifício que não fazia parte da proposta que deu a vitória 

a PE no concurso internacional.  

Não é insólito que alguns edifícios pela suas especificidades demorem muitos anos a 

ser finalizados. Recordamos a Igreja da Sagrada Família em Barcelona. A sua 

construção teve início em 1882, um ano mais tarde foi entregue a Antoní Gaudi que a 

redesenhou completamente. Gaudí faleceu em 1956 e os seus colaboradores 

assumiram o projeto de acordo com os seus desenhos. É um dos monumentos mais 

visitados do mundo e um ícone de Barcelona.  

A Cidade da Cultura que também ambicionava ser um ícone de Santiago de Compostela 

e da Galiza, e para a qual o seu autor tinha grandes espetativas dizendo-nos em 2010: 

Será mi Guggenheim. Mi oportunidad para decir lo que quiero decir […] Pero lo que yo 
querría pensar con este edificio es que los mecanismos de juicio están en el propio 
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edificio, que quien lo visita puede decidir si es bueno o no y no en relación con otros 
factores. 62 (Eisenman, 2010) 

O arquiteto Luis Fernández-Galiano, um dos membros do jurí que elegeu a proposta de 

PE refere num artigo do Jornal El País o seguinte:  

Sin embargo, ningún gran proyecto se libra de la polémica periodística y del escándalo 
político y, tanto la ópera de Sidney como el museo Pompidou o el Guggenheim bilbaíno 
fueron capolavori recibidos con el mismo estrépito que hoy rodea la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia o la Ciudad de la Cultura de Galicia, dos obras titánicas que 
acaso sean también las obras maestras de sus autores, por más que hoy sólo podamos 
ver la desmesura de su escala […]. 63 (Fernández-Galiano, 2005). 

Nem tudo terminou mal enquanto topo[graphia]. A Cidade da Cultura nasceu de facto 

do solo. Embora a conclusão possível fez com que esta se perdesse inexoravelmente, 

em grande parte, enquanto “paisagem operativa”, intriga que nos levou até lá em 2013 

e que apenas se torna em parte visível de uma determinada perspetiva sobre o conjunto 

(ilust.65).  

 
Ilustração 65 - Cidade da Cultura – enquanto topo[graphia] (Ilustração nossa, 2013). 

 

 
62 Será o meu Guggenheim. A minha oportunidade de dizer o que quero dizer [...] Mas o que eu gostaria de 
admitir para este edifício é que os mecanismos de julgamento estão no próprio edifício, que quem o visita 
pode decidir se é bom ou não e não em relação com outros fatores. (Tradução Nossa). 
63 Contudo, nenhum grande projeto se livra da polémica periodista e do escândalo político e tanto a ópera 
de Sidney como o Museu Pompidou ou Guggenheim de Bilbao foram capolavori recebidos com o mesmo 
estrépito que hoje rodeia a Cidade das Artes e Ciências de Valência ou a Cidade de Cultura de Galiza, duas 
obras titânicas que por acaso são também as obras mestras de seus autores, por mais que vejamos a 
enormidade da sua escala[...].(Tradução nossa). 
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A Cidade da Cultura transformou-se num grande equívoco topo[gráphico], entre a 

proposta inicial de PE (ilust.37,66) e o que hoje vemos construído (ilust.67).  

 
Ilustração 66 – Maqueta. (Eisenman Architects, 2011). 

 
Ilustração 67 – Vista de Santiago de Compostela com o centro histórico e a Cidade da Cultura. (Eisenman Architects, 2011). 

Entre as várias críticas feitas à Cidade da Cultura, há uma que se destaca pelo consenso 

- a sua escala, no sentido de que, a sua dimensão é exagerada e desproporcional para 

o número de utilizadores e possíveis eventos culturais. Como nos diz o arquiteto catalão 

Pedro de Llano: 

"Era un disparate desde el inicio" […] "¿A quién se le ocurre construir una biblioteca más 
grande que la Biblioteca Nacional de Berlín para albergar libros en gallego o sobre 
Galicia? Si en Alemania, que vienen editando libros desde Gutenberg, no vieron la 
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necesidad de hacerla más grande, ¿por qué nosotros sí? Además, se diseñó un Palacio 
de la Ópera con tres ascensores en el escenario, con capacidad para montar tres óperas 
en un mismo día, como si fuera el Lincoln Center. En Nueva York puedes mantener una 
temporada de ópera durante todo el año. Pero ni en Milán ni en Venecia se puede. Y 
nosotros aquí, con poco más de 90.000 habitantes, podíamos permitirnos eso. ¿De 
dónde iba a salir el presupuesto para llenar de contenido esos edificios? Y ahora están 
haciendo allí actividades absurdas, a base de conferencias para 60 personas y 
conciertos para 200; todo eso para hacer ver que allí hay una vida que en realidad no 
existe". 64 (Peregil, 2011). 

Para lá da questão da escala, do descontrole de custos de construção, que 

desencadeou inúmeras alterações prejudicando a boa execução da obra, da pressão 

governamental para que as obras avançassem a qualquer custo, das duas crises 

económicas (2008 e 2001) que atravessaram a construção do projeto, o que para nós 

se torna demasiado evidente é o equívoco topo[gráphico]. A incoerência entre a ideia 

conceito da proposta de PE que pretendia manter intacta a leitura da colina do Monte 

Gáias - não foi concretizada. Talvez tenha ficado perdida nos 15% que o arquiteto nos 

diz que não foram conseguidos.  

P. ¿Cuánto ha cambiado el proyecto? ¿Qué ha sacrificado? […] 

R. En todos los grandes trabajos se sacrifica. Si puedes conseguir un proyecto fiel a tu 
diseño en un 85% puedes considerarte afortunado. Creo que lo hemos conseguido.65 
(Eisenman, 2010) 

Pensamos que esta perda de continuidade, em conjunto com os diversos fatores 

referidos anteriormente, que se tornam visíveis na totalidade do projeto e nos pequenos 

detalhes, se deve ao facto, como já referimos anteriormente, do projeto de execução ter 

sido realizado por outro arquiteto que não PE ou a sua equipa. Facto que para nós, é 

pouco compreensível... 

Como seria a Casa de Moledo de Souto Moura ou o Cemitério de Igualada de Miralles 

e Pinós (estudos de caso seguintes) se não tivessem sido os próprios arquitectos a 

elaborar os projetos de execução?  

 
64 Era um disparate desde o início […] Passa pela cabeça de alguém construir uma biblioteca maior que a 
Biblioteca Nacional de Berlim para colocar apenas livros escritos em Galego ou sobre a Galiza? Se nem a 
Alemanha, onde se editam livros desde Gutenberg viu necessidade de fazer uma biblioteca maior, porquê 
nós? Além disso, desenhou-se um palácio para a ópera com três elevadores no palco, com capacidade 
para montar três óperas no mesmo dia, como se fosse o Lincoln Center. Em Nova York podes manter uma 
temporada de ópera todo o ano. Mas nem em Milão, nem em Veneza se pode. E nós aqui, com pouco mais 
de 90.000 habitantes, poderia isso acontecer? Donde saiu a ideia de encher de conteúdo estes edifícios?  
Agora estão a realizar-se atividades absurdas, conferências para 60 pessoas e concertos para 200; isso 
para dar a parecer que ali existe uma vida que na realidade não existe. (Tradução nossa). 
65 P. Quanto do projecto foi alterado? O que foi sacrificado? […]  
R. Em todos os trabalhos se sacrifica algo. Se conseguires um projeto feal 85% podes considerar-te um 
sortudo. Crei-o que o conseguimos. (Tradução nossa). 



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  103 

Aprendemos com este estudo de caso, entre outras coisas, a distância que existe entre 

uma ideia forte – vencedora, tão bem representada em maquete (ilust.37,66) e a sua 

materialização; que a arquitetura não deve favorecer o autoritarismo do conceito ou o 

individualismo do seu autor.  

Tomamos como nossas as palavras de Peter Zumthor de que a "A arquitetura é exposta 

à vida" e indo um pouco mais além como nos disse o arquiteto Alejandro Aravena no 

seu discurso de atribuição do prémio Pritzker em 2016 : "Arquitetura é dar forma aos 

lugares onde as pessoas vivem. Não é mais complicado do que isso, mas também não 

é mais simples do que isso". (Zumthor, 2009 ; Aravena apud Baratto, 2016) 

3.2. “PAISAGEM ANFITRIÃ” – CASA EM MOLEDO, EDUARDO SOUTO DE 
MOURA, 1998 

Tomar-se-á para este subcapítulo a noção de “Paisagem anfitriã” (2010, p. 103, 105) 

desenvolvida por Manuel Gausa, aqui revisitada em relação topo[gráphica] com a Casa 

de Moledo projetada por Eduardo Souto de Moura. A paisagem anfitriã é, portanto, a 

paisagem do Minho, com seus vales e socalcos, todavia já na proximidade com o mar.  

A escritora Agustina Bessa-Luís66, que tão bem conheceu a paisagem socalcada, diz-

nos o seguinte : “É próprio daqueles que são delicados e frágeis o serem terra-à-terra, 

porque isso lhes dá a impressão de estarem mais protegidos. A realidade protege mais 

que os sonhos, do que as coisas imaginárias.” (2000, p. 94). A experiência e estudo do 

projeto que este subcapítulo trata, muito tem que ver com esta maneira de ser terra-à-

terra, que em nada compromete a sua delicadeza e fragilidade, muito menos a sua 

elegância, segundo as palavras do seu autor, a propósito da compreensão de algo que 

à data da elaboração do mesmo o havia feito refletir :  

Entonces conseguí admitir, o intenté introducir, la idea de que la casa o el edificio tiene 
que ver más con una cierta naturalidad de acción que reside en el interior de las 
personas. Existe un equilibrio de energías que viene de dentro. El programa, así como 
los volúmenes y el material son los adecuados. Cuando si alcanza esta adecuación, 
entonces surge la elegancia, nunca a priori.67 (Moura, 1998, p. 124).  

 
66 Agustina Bessa-Luís (1922-2019): Romancista e ensaísta portuguesa. A sua obra é marcada pela 
paisagem do Douro, onde nasceu e viveu a grande parte da sua vida. A sua colaboração com o cineasta 
Manoel de Oliveira, na adaptação dos seus romances em cinema deu-lhe uma grande notoriedade e 
destaque internacional. Doutora honoris causa por várias universidades, nomeadamente, a Universidade 
Lusíada do Porto. (Porto Editora, 2020c). 
67 Então consegui admitir, ou tentei introduzir, a ideia de que a casa ou o edifício têm mais que ver com 
uma certa naturalidade de ação que reside no interior das pessoas. Existe um equilíbrio de energias que 
vem de dentro. O programa, assim como os volumes e material são os adequados. Quando se alcança esta 
adequação então surge a elegância, nunca a priori. (Tradução nossa).  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  104 

 
Ilustração 68 - Simetria. Alçado tardoz da Casa de Moledo. (Moura, 1998). 

Para além da naturalidade, à qual já havíamos feito referência na abertura do segundo 

capítulo, Eduardo Souto de Moura refere também a ideia de simetria. Refere-se a um 

modo de olhar a arquitetura que passa por aceitar a contradição e coincidência ; ou seja, 

uma postura se não mesmo uma posição no espaço – a propósito da Casa de Moledo, 

literalmente, um ponto de vista – no qual a arquitetura é experienciada de modo não 

analítico, exterior. Segundo o arquiteto, o modo analítico segue apenas uma motivação 

de natureza científica, tornando-se exaustiva, na qual a pessoa apenas encontra aquilo 

que previamente se propôs encontrar. (1998, p. 133).  

A Topo[graphia] decorre portanto de um entendimento apenas possibilitado pela 

presença na experiência arquitetónica – quer na sua produção, quer na sua receção. 

Souto de Moura fala-nos de uma fase entre dois pensamentos contraditórios, no qual a 

sua [co]incidência é a própria experiência e a não análise do projeto, colocando-nos 

deste modo no eixo de simetria entre duas realidades opostas (1998, p. 133). Neste 

ponto – entre – e antes de ‘entrarmos’ na Casa de Moledo, voltamos a Frampton e à 

sua obra sobre o tectónico, especificamente, ao modo como se constitui a noção de 

“Metáfora Corpórea”:  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  105 

O homem articula o mundo através do seu corpo. Não é um ser dualista em que espírito 
e carne sejam essencialmente distintos mas um ser corpóreo, vivo e activo no mundo. O 
“aqui e agora” em que esse corpo é colocado é o que se toma primeiramente por certo, 
subsequentemente aparece um “ali”. Através dessa percepção e distância, ou melhor, 
do viver dessa distância, o espaço circundante manifesta-se como uma coisa dotada 
com vários sentidos e valores. Porque o homem tem uma estrutura fisionómica 
assimétrica, com uma parte superior e inferior, esquerda e direita, frente e costas […]. O 
mundo que se dá aos sentidos e ao estado do corpo tornam-se assim interdependentes. 
O mundo articulado pelo corpo é um espaço vivido, habitado.  

O corpo articula o mundo. Simultaneamente o corpo é articulado no mundo. 
Quando ‘Eu’ apreendo o betão como sendo qualquer coisa dura e fria, ‘Eu’ reconheço o 
corpo como sendo quente e macio. (1998, 31, negrito nosso).  

Iniciamos uma vez mais a nossa caminhada por um outro projeto adentro, recorrendo 

ao registo guardado pelo corpo em movimento. Registo esse que se fez topo[gráphico], 

desta feita, numa paisagem que o acolheu. Esta obra de Eduardo Souto de Moura 

localiza-se na aldeia de Moledo, concelho de Caminha, num contexto rural de 

proximidade com o mar.  

 
Ilustração 69 - Axonometria. (Moura, 1998). 

A altura da vegetação envolvente e o particular enquadramento da casa dificultaram a 

sua localização imediata. Apesar de se encontrar na zona mais alta da aldeia, o acesso 

faz-se por uma cota mais baixa; um caminho empedrado limitado por um muro em pedra 

de baixa altura e por um talude.  
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Ilustração 70 - Casa de Moledo. Início do percurso de acesso. 
(Ilustração nossa, 2014). 

Ilustração 71 - Casa de Moledo. Ruína pré-existente da 
propriedade. (Ilustração nossa, 2014). 

 
Do todo da propriedade, outrora pertencente a um padre68, foi mantida a ruína da casa 

pré-existente, logo no início do caminho, onde o mesmo viveu em tempos. Ruína essa 

que se nos apresenta como que sendo um estado intermédio de como um muro se 

transforma em casa e/ou vice-versa. Mas antes ainda, de como uma pedra no solo se 

transforma em caminho, o caminho em muro, e por sua vez em socalco. Esta 

experiência de unicidade é reforçada pela materialidade granítica, fazendo coincidir o 

tempo da terra – geológico – e o tempo humano, compassado pelos nossos próprios 

passos.  

 
Ilustração 72 - Casa de Moledo. Conjunto de fotografias do percurso a partir da ruína pré-existente, com acesso às escadas em cada 
socalco. (Ilustração nossa, 2014). 

 
68 Informação obtida no local através do Sr. António Costa no dia 10 de abril de 2014.  
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A certeza de ter encontrado esta Casa projetada por Eduardo de Souto Moura fora-nos 

dada pela vista; a topo[graphia] do percurso ofereceu-nos, naturalmente, uma primeira 

e derradeira imagem de abrigo : a vista a poente para o mar por entre a vegetação deu-

nos vontade de não sair mais daquele lugar seguro.   

Ilustração 73 - Casa de Moledo. Vista para o mar a partir do 
percurso. (Ilustração nossa, 2014). 

Ilustração 74 - Casa de Moledo. Lugar seguro. (Ilustração nossa, 
2014). 

 
Ao virar, na primeira curva, descobrimos a volumetria da Casa, de imediato lida como 

um sexto socalco. De tal modo, que somos automaticamente impelidos a avançar até 

ao seu topo, como que impulsionados pela força titânica do entusiamo; de quem se 

sente a chegar. A continuidade do caminho, a cadência dos nossos passos na subida 

até à Casa engrandece-lhe a escala – A Casa toma a escala grandiosa da paisagem e 

inerentemente o seu tempo geológico. Enquanto caminhantes, também nós crescemos 

nesta [co]incidência de tempos, fazendo ressoar as palavras do poeta Miguel Torga, 

que entendeu a paisagem do Douro enquanto “poema geológico”:  

Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e 
modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes dilatados 
para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse 
acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio…Um 
poema geológico. A beleza absoluta. (1234, 1995).  

Porventura, nem um arquiteto poderia fazer tal tradução. Eduardo Souto de Moura pôde, 

no entanto, apreender a estrutura poemática da paisagem socalcada e convidar-nos a 

nela entrar. Martin Heidegger diz-nos que toda a arte é na sua essência Poesia, 

incluindo a arquitetura (2008, p. 58). Neste contexto de paisagem, o projeto da Casa de 

Moledo enquanto “O dizer projetante é Poesia: a fábula do mundo e da terra, a fábula 

do espaço de jogo e seu combate e, assim, do lugar de toda a proximidade e 

afastamento dos deuses” (Heidegger, 2008, p. 59). Fora preciso chegar muito perto da 
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Casa para a perceber como tal. Porém, enquanto sexto socalco, perto ou longe, titãs ou 

humanos, já há muito era habitada.   

Este espaço de habitar resultou de um convite da paisagem. Segundo Manuel Gausa, 

de uma paisagem que acolhe ; isto é, “paisage anfitrión”69. Neste contexto, e tal como a 

Casa de Moledo, o autor fala-nos de como os projetos de arquitetura se podem 

converter em “geografias de transición”70. (Gausa, 2010, pag. 103). O caminho de 

acesso à Casa corresponderá ao que Gausa refere por :  

Uma ‘arquitectura del vacío’ puede plantearse, entonces, también, em ressonância com 
las cualidades de um ‘paisaje/espaço libre’ instrumentalizado, precisamente, a través de 
sus propiás manifestaciones espaciales, como ‘campo’ abierto de fuerzas71. (2010, p. 
105). 

Poder-se-á afirmar que o entendimento dos socalcos enquanto projeto – enquanto 

geografia de transição – é consciencializado no caminhar; isto é, através da experiência 

voluntária do corpo no espaço. A paisagem é a grande anfitriã do habitar que se inicia 

no caminho de acesso à Casa – que em si mesmo já é a Casa. Aí, damos conta da 

relação tensa do nosso corpo em movimento com a paisagem. O confronto de escalas 

inaugura a Casa ; convida-nos a habitá-la. A Casa, por sua vez, oferece-se como abrigo 

na paisagem.  

Toda a experiência é então uma experiência de vazio; porém, um vazio pleno, na 

medida em que permite ressoar as qualidades da paisagem no caminhante, e segundo 

Souto de Moura vice-versa – a tal simetria própria do habitar, à qual fizemos referência 

no início deste subcapítulo, combinada com a naturalidade de ação das pessoas. “Sinta-

se como se em sua casa” – diria a paisagem anfitriã.  

É neste sentido que Gausa nos fala também da fusão de contornos, a propósito da 

paisagem anfitriã (2010, p. 105). Quer se trate do atravessamento da cidade, ou da 

chegada a uma casa em contexto rural, essa fusão decorre de um grau de 

aprofundamento do habitar. Enquanto resposta formal, a fusão é assegurada por 

diversos alinhamentos de cotas; na relação com a estrutura socalcada parcialmente em 

ruína, a arquitetura assume neste projeto o efeito autorregenerador da natureza.  

 
69 Paisagem anfitriã. (Tradução nossa).  
70 Geografias de transição. (Tradução nossa). 
71 Uma “arquitetura de vazio” pode então surgir, também em ressonância as qualidades de uma “paisagem/ 
espaço livre” instrumentalizado, precisamente, através das suas próprias manifestações espaciais, como 
“campo” aberto de forças. (Tradução nossa).  
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A arquitetura poda e é podada ; a natureza e a arquitetura potenciam-se enquanto 

criação de “paisagem anfitriã”, assegurando o mínimo de intrusão possível. A propósito 

da sua visita a Machu Picchu no Perú, que retomaremos adiante, pela relação com a 

paisagem socalcada onde se insere a Casa de Moledo, aqui apenas ainda a propósito 

da utilização minimalista dos recursos disponíveis, Eduardo Souto de Moura diz-nos o 

seguinte :  

Luego, si tenemos allí, ¿para qué hacer una escalera ? Cortamos la piedra y ya tenemos 
los escalones ; por tanto, la naturaleza proporciona constantemente formas y materiales 
a la arquitectura y ésta interviene en la naturaleza para adecuarla a sus propios fines. 
Esto se lleva a cabo durante tanto tiempo que permite la fusión de las dos entidades 
diferentes72. (1998, p. 136).  

 
Ilustração 75 - Casa de Moledo. Acesso 
lateral ao quinto socalco. (Ilustração nossa, 
2014). 

Ilustração 76 - Casa de Moledo. Portão de entrada de automóveis. (Ilustração 
nossa, 2014). 

 
Como se pode observar na ilust. 75 e complementarmente na ilust. 69, é dado ao quinto 

socalco um discreto destaque, no sentido de o transformar numa plataforma intermédia 

de convívio e recreação da Casa. É então criado um espaço programaticamente 

anfitrião, acessível pelo exterior, permitindo que a zona íntima da casa não seja 

devassada. Facto este que é sintomático do potencial de adaptação da paisagem 

socalcada, uma vez que representa de certo modo a libertação do solo outrora apenas 

para efeitos de cultivo.  

 
72 Logo se tenho ali, para quê fazer uma escada? Cortamos a pedra e já temos os degraus; portanto, a 
natureza proporciona constantemente formas e materiais à arquitetura e esta intervém na natureza para 
adequá-la aos seus próprios fins. Isto é levado a cabo há tanto tempo que permite a fusão das duas 
diferentes entidades. (Tradução nossa).  
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Por outro lado, houve que construir o sexto e último socalco – a Casa propriamente dita 

– e desta maneira criar uma nova topografia, por continuidade ao preexistente. Foram 

para o efeito, e como é visível nas ilustrações que se seguem, construídos novos muros 

de contenção e plataformas, o que fez com que estas operações no solo custassem 

mais do que a própria Casa, facto esse aceite pelo cliente. Sucedeu então que, no 

decurso dos sete anos de construção, a Casa ganhasse paradoxalmente autonomia, 

tanto mais se tornava especificamente desenhada para os seus habitantes e para o 

lugar. (Moura, 1998, p. 44).  

 
Ilustração 77  - Casa de Moledo. Muro do quinto socalco e nova 
parede de contenção – sexto socalco – construído com pedra 
local. (Ilustração nossa, 2014). 

Ilustração 78 - Casa de Moledo. Nova parede de contenção, 
acolhendo o programa da Casa. (Ilustração nossa, 2104). 

 
A Casa transformou-se em "paisagem anfitriã” no decurso do próprio processo de 

construção, na medida em que foi recebida enquanto programa de habitar e volumetria 

do socalco. Foi possível, neste tempo, encontrar o “equilíbrio de energias” que 

mencionámos anteriormente pelas palavras do arquiteto. Houve desta maneira uma 

troca justa, pressupondo que um conjunto de aspetos naturais informem a arquitetura e 

vice-versa. Tratou-se de uma leitura cuidada por parte do arquiteto, do que era então 

preexistente, de certo modo assistida pelo cliente, criando lugar, com uma expressão 

prática na superfície terrestre, dando continuidade ao texto desde sempre em aberto. 

Havendo uma continuidade na escrita sobre o solo, afirmamos existir uma topo[graphia]. 

A Casa passou a fazer parte do socalco, de tal modo que não seria possível ler o socalco 

sem a Casa. Porém, tudo isto sucedera sem que houvesse uma tentativa de 

camuflagem; a quase fusão de contornos aconteceu naturalmente, com o tempo, por 

um processo de acolhimento. Disso é prova a afirmação do arquiteto : “Para ello la 
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cubierta deberia quedar invisible, asumiéndose como un objeto novo, que se percibiera 

caído del cielo”73 (Moura, 1998, p. 44).  

Por um lado a cobertura lê-se apenas como uma linha, marcando a aresta superior do 

sexto socalco (ilust.79,80) ; por outro, uma vez visitada é lida de facto como um objeto 

caído do céu – Um objeto caído do céu e acolhido pela terra, fazendo-nos desta maneira 

reconhecer a paisagem como anfitriã. Por outro lado ainda, enquanto miradouro, este 

socalco abre-nos literalmente um novo panorama sobre a paisagem.  

A propósito do encontro do céu e da terra, e da noção de “paisagem anfitriã”, contudo 

tendo em conta que este projeto é de pequena escala, Manuel Gausa menciona :  

Una arquitectura de “presencias-ausencias” susceptible de combinar – 
sorprendentemente – densificación y desaparición y donde se manifestarían con 
contundencia las superficies, los horizontes, los encuentros entre cielo e suelo. Sería 
esta una estructura de superficies solapadas: “suelos sobre otros suelos”. Presencias-
ausencias” planteadas desde la combinación – paradójica – entre “densificación y 
desaparición; topografías artificiales sobre paisajes anfitriones74. (105, 2005).  

 
Ilustração 79 - Casa de Moledo. Seis socalcos, laje de cobertura surgindo como uma linha na paisagem. (Ilustração nossa, 2104). 

 

 
73 Para tal a cobertura deve ser invisível, assumindo-se como um novo objeto, que se percebe como tendo 
caído do céu. (Tradução nossa). 
74 Uma arquitetura de “presenças-ausências” capaz de combinar – surpreendentemente – densificação e 
desaparecimento e onde as superfícies, os horizontes, os encontros entre o céu e o solo se manifestariam 
com contundência. Seria uma estrutura de superfícies sobrepostas: “pisos em outros pisos”. Presenças-
ausências” surgidas da combinação – paradoxal – entre “adensamento e desaparecimento”; topografias 
artificiais em paisagens anfitriãs. (Tradução nossa).  
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Se a laje de cobertura em alçado surge como uma linha branca na paisagem, como se 

de uma intervenção de Land Art se tratasse, à data da nossa visita à Casa de Moledo, 

pudemos constatar que a sua face superior visitável apresentava uma cor diferente 

daquela que pode ser observada na publicação a que fazemos referência (Moura, 1998); 

possivelmente, encontrar-se-ia em manutenção. Ainda assim podemos com segurança 

afirmar que a cobertura do edifício – ela mesma uma rocha artificial de betão e que 

portanto fora comprimida – se transformou em solo. E desta maneira, uma vez mais 

corroborar as palavras de Manuel Gausa sobre “paisagem anfitriã”, em estreita relação 

com este projeto: 

Geografías donde la eficacia de la arquitectura no radicaría en la definición figurativa del 
objeto, sino en la propia capacidad de proponer un nuevo topos abstracto. Como si de 
caras apretadas contra el cristal se tratara […]; formas agazapadas donde – en una fértil 
paradoja – la cubierta de un edificio acabaría siendo, a la vez, su principal suelo75. (2005 
p. 106).  

 
Ilustração 80 - Casa de Moledo. Conjunto de imagens da laje de cobertura. (Ilustração nossa, 2104). 

 

 
75 Geografias onde a eficácia da arquitetura não estaria na definição figurativa do objeto, mas na própria 
capacidade de propor um novo topos abstrato. Como se fossem rostos pressionados contra o vidro [...]; 
formas agachadas onde – num fértil paradoxo – a cobertura de um edifício acabaria sendo, ao mesmo 
tempo, o seu solo principal. (Tradução nossa).  
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3.2.1. O EXEMPLO DA LAND ART 

O surgimento da relação deste projeto com a Land Art ocorrera no lugar, em particular, 

pelo eco das seguintes palavras de Eduardo Souto de Moura, proferidas em entrevista 

após uma visita a Machu Picchu, onde se fez acompanhar pelos arquitetos e amigos 

Álvaro Siza Vieira e Fernando Távora (Machabert, 2012, p. 121):  

¿Por qué el Machu Pichu proporciona esta sensación de completo conglomerado de 
diversos factores? Porque existía el suporte de la cultura inca sobre el que durante miles 
y miles de años se trabajaron las cosas en esa dirección de un modo natural. Por tanto, 
cuando las montañas son arquitectura, se trabajan como plataformas, necesitan 
caminos, muros se soporte que también se pueden caer. La topografía tiene que cambiar 
de escala76. (1998, p. 135, negrito nosso).  

Mencionámos anteriormente o processo de interioridade levado a cabo pela 

[co]incidência do tempo geológico no decurso do caminho de acesso à Casa de Moledo 

– a grandiosidade da experiência, dinamizada pelo tal equilíbrio de energias que 

Eduardo Souto de Moura refere em toda a entrevista. Referimo-nos agora e em última 

instância, a uma cadeia de ressonâncias que, no caso da Land Art, toma a Terra como 

o “material extremo da Escultura de Ambiente” na medida em que “[…] proporciona uma 

libertação total das limitações da escala humana” (Janson, 1992, p. 742).  

Ainda que se trate de um projeto de pequena escala, uma vez comparado com a Cidade 

da cultura, a Casa de Moledo encontra maior ressonância na imagem-construção 

suprema de “quando as montanhas são arquitetura”, referida por Eduardo Souto de 

Moura a propósito de Machu Picchu. Enquanto “guia silencioso” e companheiro de 

viagem de Eduardo Souto de Moura, Álvaro Siza Vieira dissera misteriosamente no 

decurso da mesma : “Ce qui fait d’une architecture un chef-d’œuvre ne se voit pas”77 

(Vieira apud Machabert, 2012, p. 121). 

 

 
76 Porque é que Machu Picchu proporciona essa sensação de conglomeração completa de vários fatores? 
Porque havia o apoio da cultura Inca, na qual por milhares e milhares de anos as coisas foram trabalhadas 
nessa direção de forma natural.Portanto, quando as montanhas são arquitetura, funcionam como 
plataformas, precisam de caminhos, de paredes de suporte que também podem cair. A topografia deve 
mudar de escala. (Tradução nossa).  
77 O que faz da arquitetura uma obra-prima não pode ser visto. (Tradução nossa).  
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Ilustração 81 - “Ruinas de Machu Pichu, Peru”. (Moura, 1998). 

 
Neste sentido, e em Imaginar a evidência, Álvaro Siza Vieira diz-nos também que “A 

relação entre natureza e construção é decisiva na arquitectura. Esta relação, fonte 

permanente de qualquer projecto […] ; sempre foi determinante no curso da história e 

apesar disso tende hoje a uma extinção progressiva” (1998, p. 17). Possivelmente, 

porque a expansão da escala humana ocorre sem o próprio corpo humano, tendo 

presente a noção de “metáfora corpórea” de Frampton, também já mencionada. Essa 

expansão é muito naturalmente da ordem dos sentidos e da imaginação, enquanto 

recombinação da realidade. 

Temos presente por realidade, e no caso referindo-nos à natureza, um entendimento da 

mesma que pressupõe um reconhecimento dos reinos mineral, vegetal e animal em nós 

próprios e em tudo o que nos rodeia, até aos próprios artefactos que produzimos, 

nomeadamente os objetos arquitetónicos (Moura, 1998, p. 137). A “[…] land art 

transformou o objeto escultórico numa construção do território através de uma expansão 

à paisagem e à arquitetura” (Careri, 2016, p. 32). Sem topo[graphia], o objeto 

arquitetónico transforma-se em objeto escultórico exposto numa galeria onde reina a 

alienação.  

Diz-nos por isso Robert Smithson78: “O trabalho de arte não se coloca num lugar, é esse 

lugar” (Careri, 2016, p. 23) – É precisa sensibilidade tectónica para instaurar o silêncio 

e reiniciar a escrita humana. Nomeadamente, silenciar o peso gritante da autoria, do 

mediatismo, e adentrar no anonimato, segundo Eduardo Souto de Moura, a grande 

 
78 Robert Smithson (1938-1973): escultor e pintor norte-americano, torna-se num dos principais 
representantes do movimento Land Art nos Estados Unidos. Ao sentir-se limitado no espaço tradicional das 
galerias de arte, opta por transportar as suas obras para o exterior- para a natureza. Os seus trabalhos 
integram as qualidades dos lugares onde se localizam. (Holt/Smithson Foundation, 2021) e (Porto Editora, 
2021d).  
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aspiração de um arquiteto (1998, p. 135) – ou, dir-se-ia de outra maneira, a aspiração 

de um grande arquiteto.  

E porquê o anonimato? Não se trata de uma questão de falsa modéstia, mas sim, 

segundo o arquiteto, de criar um lugar através da arquitetura que seja o recetáculo de 

uma sabedoria acumulada no decurso de milhares de anos (Moura, 1998, p. 135). Tal 

sabedoria, diferentemente do simples conhecimento técnico, é transmitida quer do 

ponto de vista da receção quer da produção arquitetónica enquanto ressonância. 

Eduardo Souto de Moura prossegue explicitando que há que compreender as energias 

internas que seguem as forças da natureza, sendo aí, no centro dessa compreensão, e 

indiretamente pois não a imitando, o território onde a arte de instala (1998, 135) – e, 

muito naturalmente, a arquitetura enquanto arte.  

Citando o poeta francês Jules Supervielle, e retomando a Casa de Moledo enquanto 

“paisagem anfitriã”, diz-nos Gaston Bachelard, em A poética do espaço, a propósito de 

“A casa e o universo”: “O corpo da montanha hesita em minha janela / Como podemos 

entrar se somos a montanha / Se estamos cá no alto, com rochas, calhaus / Um pedaço 

de Terra, alterado pelo Céu?" (1993, p. 240). E, deste acumular de sabedoria tectónica, 

a inevitável ponte poética com Machu Picchu, pelo poeta Pablo Neruda :  

Entonces en la escala de la tierra he subido / entre la atroz maraña de las selvas perdidas 
/ hasta ti, Macchu Picchu. / Alta ciudad de piedras escalares / por fin morada del que lo 
terrestre / no escondió en las dormidas vestiduras. / En ti, como dos líneas paralelas, / la 
cuna del relámpago y del hombre / se mecían en un viento de espinas. (Neruda, 2020).  

O artista da Land Art Richard Long79 deixou-nos um marco na arte contemporânea com 

a desarmante simplicidade de uma linha reta sobre o solo, “esculpida” pela primeira vez 

em 1967. Realizara uma linha infinita, da combinação de dois momentos aparentemente 

separados, a escultura e o caminhar ; respetivamente, a linha e a ação. (Careri, 2016, 

p. 125).   

 
79 Richard Long (1945-) : escultor Inglês é um dos principais artistas do movimento artístico da Land Art em 
Inglaterra. Segundo Careri, para Richard Long a arte é o próprio acto de caminhar e essa experiência em 
si mesma. Uma grande parte das suas obras advêm  de longas caminhadas nas quais o artista demarca o 
percurso com pedras, troncos e outros objectos existentes no lugar. Uma das suas obras mais conhecidas 
Uma linha no Japão (1976) é feita com pedras recolhidas numa escalada a uma montanha Japonesa.  
(Careri, 2016a), (Porto Editora, 2021e) e (LONG, 2021). 
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Ilustração 82 - “Richard Long, Walking a line in Peru, 1972”. (Careri, 2016). 

 
Essa mesma linha permite-nos agora imaginariamente reunir tempos e espaços 

aparentemente separados na Casa de Moledo. Seria como se, ao atravessar o Perú 

(ilust. 82) a linha seguisse a cota de um dos socalcos de Machu Picchu e reaparecesse 

marcando a aresta do sexto socalco da Casa de Moledo (ilust. 79). Afinal de contas, 

caminhar é errar (Careri, 2016, p. 27) ; nunca tiraríamos, portanto, os pés da terra. E, 

nas palavras de Gaston Bachelard, uma vez imaginando-nos sob a cobertura da Casa 

de Moledo relançávamos a questão : “Quem já não viu em algumas linhas que aparecem 

num teto o mapa de um novo continente ?” (1993, p. 291). Essa seria então a derradeira 

mudança de escala através de uma nova topografia.  

3.3. A TOPO[GRAPHIA] ENQUANTO SILÊNCIO – CEMITÉRIO DE IGUALADA, 
ENRIC MIRALLES E CARME PINÓS, 1987 

Dissemos com Eduardo Souto de Moura que silenciar o peso da autoria, do mediatismo 

e anonimato seria a grande aspiração de um arquiteto – ou a aspiração de um grande 

arquiteto. Enric Miralles encontra-se sepultado no Cemitério de Igualada, que projetou 

em 1987 com Carmen Pinós.De lembrar que as palavras homem, humanidade 

humildade e húmus emprestam-se mutuamente sentidos (Neves, 2017). E húmus diz 

respeito precisamente à camada mais fértil da terra; composto de transformação dos 
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corpos (Porto Editora, 2020) devolvidos à origem, à terra. Tendo presente também que 

“Origem significa aqui aquilo a partir do qual e através do qual uma coisa é o que é, e 

como é” (Heidegger, 2008, p. 11). 

Entendida de modo simbólico, a morte é condição absoluta para que algo possa nascer; 

para que algo seja criado no vazio deixado por um ente querido, ou simplesmente pelo 

silenciar das nossas espectativas e/ou necessidade de controlo sobre o que nos cerca. 

A morte ‘fala-nos’ sempre de uma experiência de rendição.  

Não há uma topo[graphia] possível a partir de uma morte física; é sempre necessário 

um corpo animado. Paradoxalmente, a experiência de um espaço como o cemitério de 

Igualada devolvera-nos dimensões desse corpo animado, por contraste e em 

profundidade; tornara-nos mais presentes. O silêncio sepulcral inaugurou espaços 

internos para novos entendimentos; nomeadamente, a inusitada paz que 

experienciamos. Referimo-nos a uma espécie de entendimento tácito entre o corpo 

sensível e a mente interpretativa, que ocorrera no decurso do percurso pelo Cemitério.  

Para desenvolver esta perceção de acordo pelo silêncio textualmente, importará dar a 

ver o modo como – e por contraste – foi feita a nossa aproximação; que imagens 

ceifamos no percurso. Sobre o arquiteto do Cemitério diz-nos Josep Maria Montaner: 

“Miralles [...] apresenta um reportório formal anticonvencional, perverte as tipologias 

estabelecidas e propõe uma arquitetura aberta e dinâmica que se articula a cada lugar 

concreto e que deve ser percebida percorrendo-a com os sentidos.” (2001 b, p. 244, 

245). Seria, no entanto, possível perverter uma tipologia de cemitério? Que desvios 

introduziria? Seria possível fazê-lo de tal modo, que compensasse deixar para trás a 

vibrante cidade de Barcelona ?   

O tema da despedida já se fazia sentir de algum modo na estação de comboios em 

Barcelona, ainda que cheia de vida. O dia estava cinzento, previa-se chuva. Era pouco 

convidativa a ideia de ir visitar um cemitério para os que nos acompanhavam. Seria 

preferível ali permanecer, observando os fluxos de pessoas imergidos na luz que 

penetrava a gare. Esperavam-nos 40 longos minutos de viagem até Igualada.  

Ocorre-nos agora a semelhança dos gestos de plantar e enterrar. E de arar a terra;isto 

é, prepará-la para receber a semente, que tem que morrer para germinar. A paisagem 

unida pelo trajeto de comboio variou entre a planície lavrada de cor castanha e os 

campos já germinados de cor verde, tendo como pano de fundo um pico montanhoso 

com 620 metros de altitude: a Tossa de Montbui.  
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Ilustração 83 - Campo lavrado. (Ilustração nossa, 2013). 

 

 
Ilustração 84 - Campo germinado. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Assim que chegámos a Igualada, tomámos um autocarro até ao Cemitério, uma vez que 

nada particularmente motivador nos deteve nesta pequena cidade, fortemente marcada 

por uma ampla zona industrial – principalmente, após termos deixado para trás a movida 

das ramblas de Barcelona e a profusão de obras de Antoni Gaudí. Caminhámos cerca 

de 10 minutos desde a paragem de autocarro até ao Cemitério. A presença do pico 
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montanhoso continua a acompanhar-nos ao longe. Eis que surge a entrada; em 

particular o portão, e a sua mensagem arquitetónica enquanto portal.  

Nada mais certo que a morte, todos sabemos.Sabemos por isso que a morte 

inexoravelmente nos espera. A imagem para essa espera não tem, no entanto, de ser 

tenebrosa, como a do arquétipo do ceifador, vestido com seu manto negro. Os arquitetos 

propõem-nos algo do léxico da arquitetura, da construção em geral, de elevado valor 

poético : o portão apela à suspensão; é o inacabado, um entrelaçado de cabos – ‘ferros 

de espera’ que apontam para o céu. Porventura uma espera transformada em 

esperança.  

 
Ilustração 85 - Cemitério de Igualada, portão. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Vemos a ossatura do betão armado, o que de certo modo lhe confere um carácter de 

relíquia. O momento de entrada convoca-nos a ser. Segundo as palavras do cardeal, 

poeta, e professor José Tolentino Mendonça : “Ser é habitar, em criativa continuação, o 

seu próprio inacabado e o do mundo” (2014, p. 166). Nesse inacabado, estão contidas 

em simultâneo a aceitação do que termina e a promessa de continuidade. E, dir-se-ia, 

o próprio vazio; o silêncio enquanto dimensão aberta de ressonância do mundo – sem 

enchimento de si; de cimento. O silêncio como promessa de renascimento.  

Estamos em Março, quase primavera. Um momento de extraordinária beleza espera-

nos. Uma vez transposto o portão, um conjunto de amendoeiras em flor, dispostas num 

perímetro limitado por um talude que expõe as cores vibrantes da terra, captura a nossa 
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atenção, por oposição ao céu que se mantém monocromaticamente cinzento, ainda que 

com pontuais abertas. Esta inusitada “perversão” conduz-nos à terra, sem medos – a 

terra aparece-nos mais convidativa do que o céu – como se pudéssemos de algum 

modo fazer uma arqueologia dessas cores, descobrindo junto das raízes o seu mistério.  

 
Ilustração 86 - Cemitério de Igualada, amendoeiras em flor. (Ilustração nossa, 2013). 

 

 
Ilustração 87 - Cemitério de Igualada, amendoeiras em flor e talude. (Ilustração nossa, 2013). 
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Ilustração 88 - Cemitério de Igualada, caminho-escavação. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Surge então à nossa esquerda o caminho-escavação, assinalado pelo que se nos 

aparenta inicialmente como uma cruz, por alguém carregada até ao calvário (ilust. 88), 

num silêncio que se instaura para que o corpo possa responder à ação fisicamente 

desafiante, de modo unificado com a mente.Iniciamos portanto a topo[graphia] enquanto 

silêncio, no sentido em que o corpo é percurso. É a incorporação do gesto de percorrer, 

de escavar o sentido da obra, de modo radical; isto é, indo à raiz. O nosso gesto – assim 

como o gesto consciente de todos os que descem – produz um excesso. Esse excesso 

corresponde a uma compreensão nova de algo que já existe, sempre existiu, e a todos 

comum.  

O novo é como veremos de imediato o próprio programa reinventado; e/ou, que 

paradoxalmente emerge do que se escava ou ara, do que se enterra ou planta. Algo 

que se nos apresenta com uma simplicidade desarmante, como referimos com Careri a 

propósito da linha de Richard Long, no estudo de caso anterior. Aqui, todavia, é o peso 

da dor a escavar a profundidade dessa mesma linha. Ainda que não tenha sido esse o 

nosso estado de espírito por ocasião da visita ao Cemitério de Igualada, houve um pesar 

e respeito inquestionável pela dor alheia, e pela memória dos que ali são 

simbolicamente cuidados, que dispensou qualquer advertencia para fazer silêncio.  
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Na página de homenagem ao arquiteto pode ser visto o entendimento operativo deste 

‘excesso’ – a areia que transborda80 – com referência ao projeto do Cemitério, na 

rememoração de um gesto de uma criança que desenha uma linha na areia (ilust. 89). 

(Miralles apud Almalé Artal, Puchalt Lacal, 2015). Simbolicamente, poder-se-á dizer que 

a criança traz algo de novo; desse outro lugar para onde voltaremos. O gesto criativo é 

sempre um gesto que encerra uma totalidade inabarcável pela mente, que nos une à 

criança que fomos outrora, quando permitimos que as certezas do adulto morram – 

quando permitimos que o silêncio de instaure.  

 
Ilustração 89 – A areia que transborda. (Almalé Artal, Puchalt Lacal, 2015). 

Emergem então outras certezas, que não dependem da palavra, antes de um saber 

codificado no ADN de cada ser humano, que por sua vez, como sabemos, tem em 

comum uma percentagem significativa com tudo o que nos rodeia; não apenas o reino 

animal, como também com o reino vegetal e mineral. O que sucede é na realidade um 

deslocamento de matéria, em correlação a um corpo que se desloca. Ou segundo 

palavras de Ilka Ruby e Andreas Ruby, a propósito do motivo subjacente à configuração 

do Cemitério: “[…] el tránsito del cuerpo humano al cuerpo de la terra […]” (2006, p. 

57)81 – a originalidade da origem.  

Por silêncio não entendemos ausência de som, antes aquilo que torna possível a 

qualidade de atenção – a escuta ativa. Antes de descermos o som dos nossos passos 

torna-se audível, pela presença de gravilha no solo. Som este que é também escrita 

 
80 Os autores fazem referência numa nota ao facto de ter sido relevante para Enric Miralles o diapositivo de 
um trabalho de uma estudante de arquitetura, pela simplicidade com que colocou o problema da modelação 
da terra, através do gesto de escavar com o dedo; como se entendia com precisão a materialidade, o 
ressurgimento da areia nos bordes da escavação-percurso-dedo. (Almalé Artal e Puchalt Lacal, 2015).  
81 “[…] a transição do corpo humano para o corpo da terra […]” (Tradução nossa). 



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  123 

topo[gráphica]. À medida que descemos – que escavamos – os muros de contenção 

parecem crescer, evocando o deslocamento da terra na vertical, como na ilustração 83. 

Ocorre uma intensificação da experiência do descer; todavia, há um cuidado no 

tratamento dos planos de betão, que são aligeirados com nichos, estabelecendo uma 

continuidade formal com a métrica das sepulturas, para que não haja um corte abrupto, 

e por conseguinte, uma perda abrupta de referências.  

A necessária experiência do luto carece de lentidão;de quietude, existindo uma 

necessidade de acompanhar o corpo amado, “[…] não apenas no plano afetivo e 

simbólico, mas também pela diminuição dos nossos indicadores vitais”. (Mendonça, 

2014, p. 19).  

 
Ilustração 90 - Cemitério de Igualada. Descida. (Ilustração nossa, 2013). 
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Carregar a cruz, ou o peso físico e/ou emocional que um ente querido, implica também 

dirigir o olhar para o chão. O pavimento da descida é de betão lavado. Ao lado, se 

descermos pelo caminho um pouco mais amplo, vamos encontrar vigas de madeira 

encrustradas. O tema da cruz formada por perfis metálicos em aço corten repete-se sob 

a forma de portal, com roldanas na base, delimitando o espaço dos sepultamentos 

propriamente dito. Sujeitos à gravidade, seguimos a escrita do solo – a sua 

topo[graphia]. 

Enric Miralles refere o fato destas vigas de madeira serem de caminhos de ferro (Miralles 

apud Almalé Artal, Puchalt Lacal, 2015); ou seja, os autores do projeto recuperam estes 

elementos semânticos de uma outra topo[graphia] e, umas vez mais, ‘pervertem’ 

engenhosamente o seu sentido, o que é particularmente relevante para o tema que nos 

ocupa, na medida em que este projeto em particular assume uma estratégia que se 

equipara a um palimpsesto topo[gráphico].  

 
Ilustração 91 - Cemitério de Igualada. Vigas de madeira no pavimento. (Ilustração nossa, 2013). 
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Ilustração 92 - Cemitério de Igualada. ‘Cruzes’ metálicas. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Por outro lado, e reforçando esta noção de palimpsesto, a fotocomposição era uma 

metodologia cara a Enric Miralles no âmbito do seu processo criativo (Lopes Cezar, 

2015). É de certo modo o que faz em Igualada no pavimento; porventura um necessário 

descarrilamento, para formar uma nova topo[graphia], como veremos de imediato. Esse 

deslocamento de contexto, e por conseguinte de sentido, praticado em fotomontagem, 

é perceptivel no Cemitério não apenas como um jogo – algo de inusitadamente lúdico – 

mas também como algo profundamente aberto à experiência dos sentidos, e do 

entendimento da transitoriedade dos ciclos da natureza da qual somos parte.  

A consciencialização deste ‘ser-parte-de’ um movimento ininterrupto será, porventura, 

a derradeira experiência de alento, por sua vez indissociável da experiência do silêncio 

e consequentemente de escuta, intimamente ligada à experiência da humildade, nos 

termos que mencionámos no início deste estudo de caso. Em entrevista Enric Miralles 

refere como o projeto do Cemitério de Igualada o ensinou que a colocação de uma 

árvore tem a mesma importância que a distribuição do programa (1995, p. 261). Este 

entendimento tem consequências muito para lá da experiência individual dos arquitetos, 

coloca-os para lá da sua formação, num outro nível de comunicação, e neste caso a 

construír com materais orgânicos, à semelhança dos arquitetos paisagistas.  
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Neste sentido, e na mesma entrevista, Enric Miralles aceita o repto do entrevistador, 

que o coloca do lado dos arquitetos paisagistas, por oposição aos retratistas, mas 

apenas pelo facto deste posicionamento lhe permitir uma constante aprendizagem e 

liberdade de operativa (1995, p. 261).  O trabalho sobre a paisagem, nestes dois pontos, 

faz deste projeto uma síntese dos demais estudos de caso. Por um lado, no Cemitério 

não temos a mesma sobrecarga tecnológica da Cidade da Cultura, ao qual demos o 

enquadramento de “paisagem operativa” e cuja demanda implicou uma atípica 

especialização tecnolgióca, nem sempre compatível com a demanda criativa dos 

arquitetos. Em Igualada as escolhas são mais austeras, o desenho é simples, mas em 

caso algum simplório, e assentam sobre príncipios básicos da arquitetura paisagista – 

por exemplo a realização de taludes ou a simples plantação de árvores.  

Por outro lado, a dimensão espacial enquanto “paisagem anfitriã” da Casa de Moledo 

também está presente neste projeto; no modo como o programa encaixa enquanto 

talude. Quanto ao processo, o arquiteto diz ser aí mais retratista do que paisagista, 

porém, por não ter uma imagem definida do que pode ser por exemplo uma rua – não 

ter um retrato –, esta condição faz com que ocorra uma natural dissolução do desenho 

na paisagem (Miralles, 1995, p. 261), como sucede com a Casa de Moledo e o socalco.  

Retomando a ideia de humildade e a sua “[…] técnica muy elemental […] que es la de 

tratarlo todo igual […]”82, Enric Miralles dá como exemplo um lugar no Cemitério criado 

simplesmente para o crescimento de um conjunto de árvores (1995, p. 261). Lugar esse 

central, limitado pelos taludes que acolhem os corpos humanos, e no qual as pessoas 

se podem juntar ao largo das árvores no momento de sepultamento dos seus entes 

queridos, e no qual o pavimento seria um elemento particularmente ativo na construção 

de toda a espacialidade  

Foi considerado o facto do Cemitério de Igualada não ter um grande fluxo de funerais, 

e portanto de ajuntamentos de pessoas. Seria um sítio onde as folhas do referido 

conjunto de árvores poderiam – simplesmente – cair. O que permite muito naturalmente 

ativar a escuta dos nossos passos sobre as folhas secas. Esta é a prerrogativa de um 

programa onde o silêncio se impõe de modo orgânico; isto é, não há necessidade de o 

solicitar, o silêncio impõe-se como topo[graphia] – constrói a  escuta e a escrita pelo 

som no solo. Essa primeira camada fértil é o tal húmus, tão íntima das palavras homem, 

 
82 “[…] técnica muito elementar […] que é tratar tudo de modo igual […]” (Tradução nossa).  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  127 

humanidade e humildade como referimos inicialmente, onde as coisas se igualam na 

sua diferença.  

Trata-se de um pavimento onde as folhas podem ser depositadas como os corpos; uma 

alcatifa de folhas caídas, não estando prevista intencionalmente a sua remoção por 

parte dos serviços camarários (Pinós apud Almalé Artal, Puchalt Lacal, 2015) – alcatifa 

essa bastante mais humilde que o projeto da Casa da Cultura. As folhas caem sobre as 

vigas de madeira, como que reconstituindo por fotomontagem a imagem da árvore em 

vida, mas pelo que inevitavelmente morre, tomado as vigas de madeira dos antigos 

caminhos de ferro reutilizadas no pavimento, como os troncos e ramos, por onde outrora 

correu seiva.  

 
Ilustração 93 - Cemitério de Igualada. Conjunto de árvores principal. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Ao descer, encontramo-nos de igual modo com a vida e com a morte, embora estejamos 

rodeados de túmulos. Somos tomados por uma tranquilidade que não nos inibe de 

explorar todo o Cemitério; pelo contrário, tomamos os seus múltiplos percursos, ou 

descarrilhamentos. O ‘fim de linha’ e o início de um novo percurso são uma só realidade.  
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3.3.1 HABITAR PARA CONSTRUIR  

Na tranquilidade da terra habitamos. Tal tranquilidade é aqui, literalmente, uma 

conquista na terra. Enric Miralles toma para si uma noção de lugar em que os 

pensamentos de entrelaçam com o real (Miralles apud Almalé Artal, Puchalt Lacal, 2015) 

Dir-se-ia pensamentos que surgem do silêncio e que têm antes de mais uma natureza 

corpórea; isto é, terrena. É neste sentido que Martin Heidegger e Christian Norberg-

Schulz afirmam : “‘[…] o modo como você é, eu sou, o modo como os homens são na 

terra, é habitar” […] o mundo é a casa onde habitam os mortais’. Em outras palavras, 

quando o homem é capaz de habitar, o mundo se torna um interior’” (Schulz apud 

Heidegger, 2008, p. 448).  

Se pensarmos o espaço físico do Cemitério na sua totalidade, percorremos apenas um 

pequeno trajeto. Porém é nossa intenção dar a ver a intensidade desta descida à terra; 

um tal modo de ser que permitira que o mundo se tornasse interior; isto é, se inscrevesse 

topo[graphicamente] pelo silêncio. É nesta dimensão que nos alinhamos com o gesto 

dos arquitetos; com o seu texto arquitetónico. É neste sentido também que na sua 

conferência publicada “Construir, pensar, habitar”, o mesmo filósofo nos diz : “Somente 

em sendo capazes de habitar é que seremos capazes de construir.” (Heidegger, 2012, 

p. 139).  

Nunca saberemos que circunstâncias farão com que o nosso entendimento se 

aprofunde. Do mesmo modo como o arquiteto do Cemitério de Igualada não pôde 

prever, como referimos anteriormente na nota de rodapé 71, que o gesto de uma aluna 

tornaria clara a sua intenção. Há nestes instantes de epifania um renascer, e nesse 

renascer um desnudamento. Também no Cemitério sentimos esse desnudamento, 

próprio do modo como se chega ao mundo, nos materiais austeros, como que nos 

ajudando a perceber o essencial ; isto é, fazendo-nos ingressar no nosso mundo interior.  
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Ilustração 94 – Planta geral do cemitério. (Almalé Artal, Puchalt Lacal, 2015). 

 

 
Ilustração 95 - Cemitério de Igualada. Taludes. (Ilustração nossa, 2013). 
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De ambos os lados encontramos taludes e túmulos configurando taludes (ilust. 95); 

blocos de betão armado escavados, como a própria terra que se escava na horizontal 

para receber um corpo, que ora avançam ora recuam, coreografando o nosso percurso 

que se torna ondulante – “E a vida não vive em linha recta” (Andresen, 2004, p. 12), 

como diz a poeta. 

O mesmo acontece na variação entre os blocos de betão que contém os corpos – 

rectilíneos – e os taludes, desenhando o encontro, respetivamente da morte com a vida. 

Ambas se informam, como a arquitetura e o solo, criando uma terceira realidade, uma 

nova topo[graphia]. Mas para que esta terceira possibilidade surja enquanto um 

construir, é, de facto, primeiro, preciso habitar, construir uma ponte – “Enquanto 

passagem transbordante para o divino, a ponte cumpre uma reunião integradora.” 

(Heidegger, 2012, p. 132, negrito nosso, itálico do autor).  

Ainda pensando a integração das polaridades, lembramos que o Cemitério foi outrora 

uma pedreira. O projeto de Enric Miralles e Carme Pinós expõe esta especificidade do 

lugar, clarificando o ciclo; isto é, enquanto topo[graphia] do retorno da matéria, na 

medida em que o que da sua configuração original resultou da extração de matéria, é 

agora reposto pelos corpos humanos devolvidos à Terra. (Ruby e Ruby, 2006, p. 56). 

Percepcionamos poeticamente este facto na medida de um habitar para um construir 

com o corpo; numa outra temporalidade – a da Terra –, um construir literalmente com o 

corpo.  

Neste sentido, enquanto corolário da especificidade de um sítio – tornado lugar –, em 

1967 Robert Smithson escreve:   

Em termos artísticos, o Estudo da Seleção dos Sítios mal começou. A busca de um sítio 
específico permite que se extraiam conceitos do existente, a partir de dados sensíveis, 
por meio da percepção directa. A percepção precede a concepção quando se trata de 
seleccionar ou de definir um sítio. Não se deve impor, mas expor um sítio – ser dentro e 
fora dele. O seu interior pode ser tratado como exterior, e vice-versa. São os artistas que 
podem explorar os lugares desconhecidos melhor que ninguém. (Smithson apud Careri, 
2016, p. 141, itálico do autor).  

A tranquilidade que mencionámos anteriormente resulta precisamente de uma não 

imposição, de um exterior que é interior e vice-versa. As platibandas dos vários taludes 

oferecem-nos abrigo, curvam-se. Também nós somos convidados a curvarmo-nos – a 

humildarmo-nos, retomando o sentido de húmus, homem, humanidade e humildade. É-

nos oferecida para tal uma “passagem transbordante”, que toma a forma de uma língua. 

Porém não sentimos a voracidade de um devorar pantagruélico. Paradoxalmente, ao 
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curvarmo-nos devido à reduzida altura do atravessamento, informamo-nos antes da 

nossa pequena escala.  

 
Ilustração 96 - Cemitério de Igualada. Passagem transbordante. 
(Ilustração nossa, 2013). 

Ilustração 97 - Cemitério de Igualada. Ausência de espelhos. 
(Ilustração nossa, 2013). 

Detemo-nos na observação dos degraus, alguns deles sem espelho (ilust. 97), 

atualizando a par da escala humana, a nossa compreensão das palavras de José 

Tolentino Mendonça anteriormente citadas: “Ser é habitar, em criativa continuação, o 

seu próprio inacabado e o do mundo”. Na nossa ‘passagem’, naquele instante, somos: 

Consciencializamos que um dia, tal como outrora a matéria foi extraída à pedreira, 

seremos, novamente Terra – Duas escalas; duas temporalidades, um encontro com a 

obra inacabada que somos. Em algo que se retira, que é ausente – o espelho do degrau 

ausente – espelhamo-nos.  

Assim se constitui criativamente também a ausência de um ente querido; no aceitar da 

sua ausência, permitimo-nos ser atravessados por um período de luto, não oferecendo 

resistência, retomando o que é essencial. Ao aceder a uma cota superior, vamos 

encontrar a mesma distribuição das campas e o edifício de serviços do Cemitério. Do 

alto voltamos a restabelecer contacto com a montanha ao fundo; silenciosa, observando 

todas as operações de extração e adição ao longo do seu tempo geológico.   

Podemos então aceder ao ondulante edifício de serviços, contíguo à da Capela do 

Cemitério – o derradeiro espaço de desnudamento, de atualização do essencial – de 
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rendição, totalmente enterrado. O plano de entrada para a capela (ilust. 98) evidencia a 

aproximação de escalas – montanha e edifício. Voltamos ao início. Escolhemos não 

descer e entrar por agora na Capela, antes abrimos a porta pivotante de acesso ao 

edifício de serviços à esquerda.  

 
Ilustração 98 - Cemitério de Igualada. Entrada para a capela contígua ao edifício de serviços. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Ilustração 99 - Cemitério de Igualada, Porta pivotante de acesso ao edifício de serviços. (Ilustração nossa, 2013). 

No interior, o tema da escrita geológica persiste: uma ondulante parede de tijolo de vidro 

(ilust. 100) aparece-nos como um geode; um vazio revestido por cristais. A luz deste 

espaço é particularmente azulada, evocando as margas azuis de Igualada, ali extraídas 

na outrora pedreira, segundo indicação afixada na parede.  
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Ilustração 100 - Cemitério de Igualada. 
Plano curvo, interior. (Ilustração nossa, 

2013). 

Ilustração 101 - Cemitério de Igualada. Claraboia do edifício de serviços (Ilustração 
nossa, 2013). 

 
Acedemos finalmente à capela. Se a claraboia ondulante do edifício de serviços sugere 

um geode, as entradas de luz zenital da capela emergem como afloramentos rochosos 

(ilust. 102). Porém, a luz entra sem qualquer vidro para a coar, o que faz com que 

experienciemos o betão como rocha; ainda que artificial. Do exterior e à cota da 

cobertura, percorrível enquanto topo[graphia], é visível o extremo grau de correção de 

escala, para com a envolvente.  

Uma vez mais o paradoxo telúrico, no modo como o próximo e o longínquo se tocam. 

Por outro lado, não existem indícios de caixilhos ou qualquer outro elemento construtivo 

que remeta para a vida civilizada; habitamos o primitivo, a caverna. E aí, como nos 

revelam os nossos antepassados, todas as efabulações são possíveis. Estar sob terra, 

tal como os mortos, foi desde sempre um lugar seguro.  

Eis que desvelamos; tiramos o véu. Capela significou primeiramente pequena capa 

(Porto Editora, 2020) – algo que cobre, que protege das intempéries –, a sua rica 

polissemia leva-nos longe. Porventura, assinalando inconscientemente, como veremos 

de imediato, o que ali muito próximo viria a ser construído – nunca esquecendo, depois 

de têrmo-la habitado.  
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Ilustração 102 - Cemitério de Igualada. Afloramentos rochosos: Luz zenital da capela (Ilustração nossa, 2013). 

 
Ilustração 103 - Cemitério de Igualada. Conjunto de fotografias do interior da capela (Ilustração nossa, 2013). 

Tudo no interior da capela apela. O mundo é, como dissemos com Heidegger e Norberg-

Schulz, interior. E, uma última vez, novamente ecoam as palavras do sacerdote e poeta 

José Tolentino Mendonça: “Ser é habitar, em criativa continuação, o seu próprio 

inacabado e o do mundo”. É preciso o silêncio e espaço vazio para que a música se 

faça ouvir. Ouvimos o canto do espaço – à capela – e encontramos o nosso canto no 
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mundo. Poderíamos ali permanecer eternamente, e em ligação com outros espaços 

afins, nomeadamente, a Capela de Notre-Dame-du-Haut, em Romchamp do arquiteto 

Le Corbusier (ilust. 104) que naquele instante se fez presente na memória.  

 
Ilustração 104 - Cemitério de Igualada. Interior da capela, alusão a Nottre Dame du Haut. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Antes de entrar nos edifícios de serviços, após ter subido pelo acesso que liga os dois 

níveis principais do Cemitério, já nos havíamos deparado com esta outra entrada para 

a capela, todavia seguimos em frente. Apercebemo-nos deste ponto de vista (ilust. 106), 

o modo como esta passagem nos oferece um teto, assegura a continuidade de escala, 

e de como este teto tem uma íntima ligação com a capela.  

 
Ilustração 105 - Cemitério de Igualada. Entrada para capela. (Ilustração nossa, 2013). 
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Ilustração 106 - “Igualada crematorium”, Jesús Arenas. (Estudio Carme Pinós, 2017). 

Não sendo enterrados, os corpos podem ser cremados. Ali mesmo ao lado, à esquerda 

da entrada para o cemitério foi construído um crematório (ilust. 106), desenhado por 

Carme Pinós mais em 2016, após a nossa visita. No interior do qual, segundo a autora, 

podemos estabelecer contato visual com a paisagem ao longe através das janelas 

(Pinós apud Alonso Oro, 2017). Qualquer que seja o modo de lidar com o corpo, nada 

se perde, tudo se transforma, bem sabemos. Também a terra no seu habitar profundo 

entra em erupção se renova e constrói – mesmo que pareça que destrói.  
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4. TOPO[GRAPHIA] NO MOMENTO ACADÉMICO: TRABALHO PRÁTICO 

DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE PROJETO III 

Dissemos com José Tolentino Mendonça que um experimentum, enquanto um 

“atravessar um espaço” e/ou “alcançar uma meta” contém em si a memória das 

travessias (2007, p. 40), memória essa que constrói e portanto é tantas vezes a base 

de uma estratégia projetual operativa ; quer consciente quer subconscientemente, como 

afirma Álvaro Siza Vieira :  

O arquiteto trabalha manipulando a memória, disso não há dúvida, conscientemente, 
mas a maioria das vezes subconscientemente. O conhecimento, a informação, o estudo 
dos arquitetos e da história da arquitetura tendem a ser assimilados, até se perderem no 
inconsciente ou no subconsciente de cada um. (1998, p. 37). 

Este perder-se na mente que o arquiteto refere estará para um errar enquanto caminhar, 

como temos vindo a reiterar com Careri (2016, p. 27). É, portanto, chegado o momento 

de refletirmos em torno da dimensão operativa da errância, tomando o percurso 

académico como percurso de errância. Focar-nos-emos neste último capítulo no 

trabalho prático desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto III, no ano letivo de 

2011/2012. 

Neste sentido, cremos que o processo de rememoração decorrente traz consigo uma 

inesperada possibilidade ; a possibilidade redentora do anacronismo, de acordo com a 

perspetiva epistemológica de Georges Didi-Huberman83:  

Mais vale reconhecer a necessidade do anacronismo como uma riqueza : pois parece 
interna aos próprios objetos – as imagens – dos quais tentamos fazer a história. O 
anacronismo seria assim, numa primeira abordagem, a maneira temporal de exprimir a 
exuberância, a complexidade e a sobredeterminação das imagens. (2017, p. 17, itálico 
do autor).  

No tocante ao nosso percurso de errância, e, de acordo com o autor, tratar-se-á, 

portanto, de conscientemente, acolher e integrar o possível embaraço das longas 

intermitências : o período compreendido entre 2012 e 2021; do momento académico, às 

já temporalmente distantes visitas aos estudos de caso.  

Apresentaremos, em seguida, algumas imagens ( ilust.109,110) anteriores ao culminar 

do percurso académico, isto é, ao trabalho prático que este capítulo irá tratar, porém 

 
83Georges Didi-Huberman (1953) – É um historiador da arte e filósofo, professor da École des Hautes É 
considerado o percursor teórico de Aby Warburg, Walter Benjamin e Georges Bataille. Tem vindo à dirigir 
a sua reflexão em áreas como o pensamento das imagens, as artes visuais, a história da arte, a psicanálise 
e as ciências humanas. (Didi-Huberman, 2017).  
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que cremos serem oportunas no sentido de compreender em profundidade, não apenas 

as palavras de Georges Didi-Huberman e Álvaro Siza Vieira a propósito das imagens e 

da memória, mas também, e sobretudo, porque dão a ver a motivação de fundo, sem a 

qual a Topo[graphia] como estratégia projetual, não seria, afinal, operativa.  

Descobrimos no acontecer do nosso dissertar que de certo modo estávamos Diante do 

Tempo montando – ou construindo com – “[…] tempos heterogéneos formando 

anacronismos” (Didi-Huberman, 2017, p. 18). Porventura, entre arquitetos, olhar o 

tempo deste modo – enquanto um construir – não será difícil, cremos antes que é até 

esclarecedor do seu próprio processo criativo.  

Não nos interessa focar nas imagens pelas imagens, mas sim, dizer que a dimensão 

operativa da qual resulta a topo[graphia], enquanto escrita do solo e no solo, tem uma 

ancoragem profunda. Como refere Álvaro Siza Vieira, as imagens, aqui entendidas 

enquanto informação, perdem-se no subconsciente ou até mesmo no inconsciente. 

Porventura, perdem-se e fragmentam-se, para que com esses fragmentos – o que 

poderá ser entendido como caos – possamos verdadeiramente construir, de um modo 

mais humano, e até ecológico.  

Como mencionamos no estudo de caso da Cidade da Cultura, a memória é uma 

matéria-prima, como tal, retomando o historiador da arte, e a “necessidade do 

anacronismo”, com ele, chega-nos uma “plasticidade fundamental” (Didi-Huberman, 

2017, p. 18) – nos fundamentos, portanto, da topo[graphia] como estratégia projetual 

operativa. O presente capítulo trata o [des]cobrir da motivação tornada operativa e não 

tanto uma descrição do projeto académico, por crermos nesse encontro residir algo de 

originário, e portanto de original. Reconhecemos, neste sentido, uma responsabilidade 

acrescida:“Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem 

memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir.” 

(Saramago, 1995, p. 63). 

Entre as imagens que nos habitam – imagens essas afetivas – consciencializamos 

agora a orografia acidentada da Serra da Estrela, o seu coração, no lugar simbólico do 

nosso coração, uma vez que parte significativa da nossa vida decorreu e decorre em 

várias aldeias, vilas e cidades localizadas no coração geológico de Portugal continental 

(ilust. 107, 108). Por conseguinte, não será de estranhar que a vivência desses lugares 

tivesse espoletado o interesse em investigar o presente tema. Ou, pelas palavras de 

José Tolentino Mendonça: “O que buscas, [investigas] talvez o tenhas contigo” (2007, 

p. 42).  
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Ilustração 107- O ‘nosso’ coração. Serra da Estrela – Covão 
d’Ametade. (Santos, 2020). 

Ilustração 108 - O ‘nosso’ coração. Serra da Estrela – Covão 
d’Ametade, aproximação. (Santos, 2020). 

 
Pudemos encontrar reminiscências formais da Serra da Estrela nos esquissos e outros 

esquemas conceptuais da proposta académica para habitação coletiva, em pleno centro 

da cidade de Lisboa, desenvolvida no âmbito da disciplina de Projeto I (ilust. 109). O 

que nos é dado a ver, e que pretendemos comunicar, enquanto constante, e de modo 

mais profundo, é uma certa sensibilidade, isto é, permeabilidade e direção da atenção, 

para a envolvente, de modo a reconhecer e/ou criar acidentes geológicos, passíveis de 

serem convertidos em espaço – espaço percorrível enquanto escrita do corpo, filão 

topo[gráphico].  

Como se de um retorno à Terra se tratasse, possivelmente, o acolhimento que 

procurámos enquanto estudantes fora da nossa terra natal, foi inconsciente ou 

subconscientemente deslocado no ato de projetar, de modo a prover abrigo aos 

imaginários habitantes da proposta académica.  
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Ilustração 109 - Esquissos conceptuais. Habitação coletiva no Saldanha para a disciplina de Projeto I. (Ilustração nossa, 2009). 

 
Certo é, que esse ensejo de natureza subjetiva, não desvirtuou a qualidade do espaço 

e/ou do lugar, não fosse Lisboa uma cidade com uma orografia neste sentido – o da 

topo[graphia] – tão apelativa. 

O mesmo sucede na proposta do ano seguinte, desenvolvida no âmbito da disciplina de 

Projeto II, desta feita, sob o [pré]texto programático de um centro de transportes, parte 

de um plano urbano a ser desenhado em À-da-Beja, uma aldeia do distrito de Lisboa 

(ilust. 110). Continuemos, portanto, a ação de escavar.  

 
Ilustração 110 - Esquisso do centro de transportes, À-da-Beja na disciplina de Projeto II. (Ilustração nossa, 2010). 

Já no âmbito da disciplina de Projeto III, do 5º e último ano do curso de arquitetura, fora 

proposto aos estudantes reconhecer, junto à zona ribeirinha de Lisboa, entre Alcântara 

e Algés, áreas com potencial de transformação da cidade. Ou seja, que através de uma 

estratégia projetual operativa, pudessem ser encontrados novos modos de habitar. Após 
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este estudo, foi então decidido desenvolver uma proposta de habitação temporária, 

auditório, anfiteatro, galeria de arte, bar, livraria, oficinas e laboratórios, sob o [pré]texto 

de fomentar um nova indústria cultural, no vazio urbano (ilust. 111,112) existente entre 

o Bingo de Alcântara e o Quartel da Armada.  

 
Ilustração 111 – Vazio Urbano. (Ilustração nossa, 2010). 

 
Ilustração 112 – Vazio Urbano com a nossa proposta. (Ilustração nossa, 2010). 

 
O tema do exercício académico foi “A Cidade como paisagem em transformação”. No 

enunciado são propostas duas posturas de investigação e ferramentas de projeto, dois 

métodos: o diacrónico, linear, da História; e o da Teoria, o sincrónico, apontando para 

estudos de caso. (Braizinha, 2011-2112). As condições de reflexão84 nas quais foi 

maioritariamente possível desenvolver a presente dissertação, tornaram possível 

 
84Nos anos civis de 2020 e 2021, no decurso dos dois confinamentos devido à Pandemia por Covid 19. 
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articular com estes dois métodos, um outro, que já mencionámos, o anacronismo, na 

medida em que “O anacronismo é necessário, o anacronismo é fecundo quando o 

passado se revela insuficiente, quando até constitui um obstáculo à compreensão do 

passado (Didi-Huberman, 2017, p. 21). 

Deste modo, e em crescente tomada de consciência, foi possível reconhecer nos gestos 

dos arquitetos que projetaram os estudos de caso – primeiramente enquanto método 

sincrónico –, reminiscências de imagens de obras temporalmente distantes, mas que 

todavia se tornam próximas, por via do processo de “[…] montagem de tempos 

heterogéneos, que eu não esperava forçosamente, [que] não pararam de emergir” (Didi-

Huberman, 2017, 25) – dir-se-ia, no nosso caso também, precisamente, que não 

“pararam de emergir”, em pleno estado de emergência pela Pandemia, não esquecendo 

que projetar é também esse processo de montagem de conhecimento.  

Disto é exemplo Machu Picchu para Eduardo Souto Moura, como referimos a propósito 

do estudo de caso da Casa em Moledo, quando refere que a montanha pode ser 

arquitetura, sendo então apenas necessária a sua reparação, ou [re]conhecimento 

continuado (Moura, 1998, p. 135) – Reparação enquanto restauro de algo e demora 

num voltar a olhar, isto é, num olhar renovado, porque lançado a partir de outra 

velocidade. Referimo-nos à tal velocidade própria de cada paisagem que Jean-Marc 

Besse nos fala a propósito de “paisagem-evento”, que decorre da “[…] forma do 

encontro entre o que chega e a sensibilidade que para ali se encontra” (Besse, 2006, p. 

100). 

 
Ilustração 113 -Primeiro esquisso. (Ilustração nossa, 2011). 

 
Tanto maior a desaceleração, mais o olhar se torna ativo – colaborativo. Ocorre, 

portanto, o [re]conhecimento da paisagem, numa tal unidade e reciprocidade, que faz 

com que a arquitetura e a superfície terreste se informem mutuamente, como temos 

vindo a reiterar. O projeto de arquitetura, ainda que vise uma estratégia, deve ceder à 

demora que a criação de lugar exige – só assim se estende enquanto paisagem, na tal 

unidade mencionada por Eduardo Souto de Moura em que a montanha é arquitetura. A 

montanha faz-se, no entanto, sempre presente no ato de projetar, porventura, ela 

mesma engendra a estratégia.  
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O ato de projetar, na sua dimensão mais profunda de transformação, resolve assim o 

hiato de espaço-tempo. Por outro lado, recordamos também Enric Miralles e as suas 

fotocomposições com imagens, metodologia do seu processo criativo; fragmentos de 

temporalidades distintas, como mencionamos anteriormente (Lopes Cezar, 2015). Nada 

mais, do que montagem de conhecimento, uma vez mais, “[…] quando o passado se 

revela insuficiente, quando até constitui um obstáculo à compreensão do passado (Didi-

Huberman, 2017, p.21). O arquiteto espanhol compreendera que o tempo existe dentro 

de nós, e esse tempo não é representável, senão por novas articulações. As imagens 

de que faz uso, são operadas como as imagens da memória, guardadas de cor. 

A paisagem e a montanha – todas as montanhas – emergem então enquanto 

“representação do não representável” (Eisenman, 2000 a, p. 37), são, no entanto, 

sempre presentes, quando nos entregamos à velocidade própria dessa paisagem que 

se perde na memória. A montanha do nosso passado, como vimos, ressurge em cada 

projeto, nomeadamente o que nos ocupa, o académico. As ilustrações da presente 

dissertação poder-se-iam montar numa fotomontagem igual às de Enric Miralles (ilust. 

114), se pensadas enquanto montagem de conhecimento.   

 
Ilustração 114 - “Las fotocomposiciones de Enric Miralles”. (Lopes Cezar, 2015). 

 
Retomando o trabalho académico, a primeira imagem projectual – a primeira estratégia 

– foi precisamente perseguir o Vale de Alcântara (ilust. 115). O espaço entre montanhas, 

no caso de Lisboa, colinas. Este foi o gesto inaugural; gesto esse, que surge de modo 

colaborativo para com a orografia, unindo passado e presente. 
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Ilustração 115 - Esquisso – o edifício persegue o Vale de Alcântara. (Ilustração nossa, 2010). 

 
É criado um novo plano topo[gráphico]; um embasamento topo[gráphico] na medida em 

que permitirá a inscrição – a escrita – do programa, e um outro que rememora a 

pendente do Vale, ligando a nossa proposta à cota da parada do Quartel da Armada. 

 

 

 
Ilustração 116 – Esquissos - esquema conceito85. O plano topo[gráfico] como ligação à cota do  quartel da Armada. (Ilustração 

nossa, 2011). 

 

 
85 Tomamos para nós a definição de Nuno Portas : “[...] o que acontece na fase de incubação da ideia formal 
em que o esquema que se elabora é veículo da ideia para comunicação a outros ou para dar lugar a 
desenvolvimento posterior ou então como esquema analítico que se forma a-posteriori para demonstrar a 
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Para que este gesto surgisse em uníssono com a Terra, houve que atravessar o rio Tejo. 

E, apreender a orografia, a informação do solo terrestre, a partir da Margem Sul (ilust. 

5). Este distanciamento de espaço permitiu o distanciar do tempo; ou seja, olhar o tempo 

da Terra, o modo como escreveu Lisboa em colinas e vales.  

A origem da palavra Alcântara forneceu-nos à data uma importante pista, que agora 

retomamos, e que já mencionámos no primeiro capítulo. Alcântara significa “ponte”, o 

que de certo modo podemos associar ao Aqueduto das Águas Livres (ilust. 117) e a 

uma outra ponte que existiu outrora (ilust.118), mas acima de tudo, simplesmente ponte, 

do árabe “al-qântarâ” (Porto Editora, 2020). 

 

Ilustração 117 - Vale de Alcântara. (Pereira, 2021). Ilustração 118 - Vale e ponte de Alcântara. (Nogueira, 2016). 

 
Vimos no capítulo teórico que quer Norberg-Schulz, quer Montaner, ao tecerem as suas 

propostas teóricas e leituras críticas em torno do texto “Construir, pensar, habitar” de 

Heidegger, reconheceram na noção de ponte, mediante uma postura fenomenológica, 

o “substantivo” fundamental para um processo de transformação; ou seja, que aqui 

tomamos por uma estratégia projetual, diferentemente de uma mera noção de 

integração (Heidegger apud Montaner, 2001a, p.40).  

A questão coloca-se, portanto, no “trans”; isto é, no “além de” (Porto Editora, 2021); no 

modo como constitui antes a própria abertura para o [trans]formar – ou o ‘para lá’ da 

forma. Ou, uma vez mais, a “representação do não representável” (Eisenman, 2000 a, 

p. 37). É neste sentido que a ponte cria então algo ‘para lá’ das margens ou bordos que 

reúne. Uma vez mais, citando o autor, diretamente do texto: “Enquanto passagem 

transbordante para o divino, a ponte cumpre uma reunião integradora” (Heidegger, 

2012, p. 132, negrito nosso, itálico do autor).  

 
qualidade do objecto a que se deu forma, servindo portanto de base à metodologia crítica.” (Portas, 2007, 
p.40).  



A topo[graphia] como estratégia projetual: do lugar à paisagem 

Ana Rita Pereira Abrantes  146 

 
Ilustração 119 - Extrato das Plantas Topográficas de Lisboa, planta n.º 6 com a zona de Alcântara e a Ponte. (Silva, 1950).  

Como podemos observar ilustração 117 e 118, a própria topo[graphia] providencia a 

matéria-prima. O Vale, a ponte, o largo e a praça são a substância do projeto; os 

substantivos que consubstanciam as primeiras intenções de projeto – de transformação 

do território. Neste sentido, “O exercício da invenção é central porque parte da 

percepção e da memória em direcção ao que ainda não é [...]” (Gregotti, 2004, p. 29) – 

uma vez mais, a memória é igualmente matéria-prima. Por outro lado, e ainda tomando 

esta incontrolável matéria-prima, o “que ainda não é”, emerge, sob a perspetiva do 

anacronismo, na relação como que já foi – enquanto [re]conhecimento, neste caso da 

paisagem.  

O exercício prático traz-nos a escala de cidade – “A Cidade como paisagem em 

transformação”.Foi sendo construído com os mesmos substantivos: O Vale – a 

topografia – a ponte, a praça e o largo. O grande edifício que contém o programa segue 

o caminho escavado pelo Vale de Alcântara e liga – como uma ponte – o grande vazio 

urbano, entre o Bingo de Alcântara e o Quartel da Armada, à cota deste último edifício, 

resultando desta estratégia – e enquanto estratégia projetual topo[gráphica] – uma nova 

e generosa praça em Alcântara.  

A paisagem enquanto cidade e vice-versa iria então sendo revelada, moldada e 

escavada através dos percursos que esta mega-estrutura iria permitir. 
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Ilustração 120 – esquisso com a relação com a cota o Quartel da Armada. (Ilustração nossa, 2011). 

 
Ilustração 121 – Esquisso e fotografia da maquete. (Ilustração nossa, 2011). 

 

Acreditamos que uma das grandes aprendizagens deste exercício académico, agora 

revisitado, terá sido a possibilidade de apreender o alinhamento das diferentes escalas 

de projeto, ainda que para o tema que nos ocupa, apenas estejamos a dar ênfase à 

escala de cidade, de plano urbano. Um só gesto operativo, que partira desse 

entendimento longínquo da topo[graphia, permitiria “[…] conferir-lhe progressivamente 

por transformações regradas a função de uma forma” (Rodrigues, 1999, p. 211). 
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Ilustração 122 – Fotografia da maqueta de trabalho. (Ilustração nossa, 2011). 

 
A regra, neste caso, é claramente o solo, a formação geológica; as pistas que nos vai 

fornecendo, e que o projeto de arquitetura sempre levanta, à medida que o nosso olhar 

se vai aprofundando, ou por analogia atravessando os diferentes extratos de 

sedimentos, deixados quer pelos nossos antepassados humanos, quer pelo grande 

antepassado, a própria Terra. Desse aprofundamento, resulta o encontro com algo que 

é fundamental, e portanto está nos fundamentos – a base onde os nossos pés 

assentam, mas que é também, em extensão de tempo e espaço, o nosso horizonte 

sempre presente. Nada é garantido, é preciso ser dado a ver, em cada tempo, em cada 

época.  

Porém não bastam os pés sobre a terra para nos ser dado um entendimento do nosso 

entorno. No pairar que lhe é próprio, o arquiteto – na sua vista de pássaro entre escalas 

– também se alinha com a Terra, poder-se-ia dizer, aterra. A topo[grahia] constitui, como 

temos vindo a reiterar, uma possibilidade enquanto estratégia projetual de deslocar, de 

modo regrado, escalas – em particular a do solo terrestre.  
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Ilustração 123 – Fotografia da maqueta de trabalho e esquisso. (Ilustração nossa, 2011). 

 
Na proposta académica, os estratos da Terra foram também revelados pelas ruas – 

como mencionámos anteriormente enquanto street, strata e stratum (Oxford University 

Press, 2021) – o espaço púbico, nomeadamente a continuidade das ruas (ilustração 

123, 124) esculpiu o grande vazio, entre a plataforma e o plano topográfico. A 

topo[graphia] enquanto estratégia projetual tem portanto esta natureza híbrida de 

esculpir o vazio e a matéria. O grande edifício que acolhia o programa seria então 

permeável, a par da nossa memória, que é também ela porosa. Como vimos 

anteriormente, é essa porosidade que permite que o anacronismo e, também que a vida, 

aconteçam.  

 
Ilustração 124– Permeabilidade: Estudo da penetração da morfologia urbana existente no grande edifício. (Ilustração nossa, 2011) 
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Como nos diz Nuno Portas86, em A cidade como arquitectura:  

Sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode haver edifício que não faça cidade 
ou seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, penetrada por uma morfologia 
urbana. Fora deste sistema não há se não individualismo ou ilusão tecnocrática. (2007, 
p. 15). 

 
Ilustração 125– A morfologia urbana como limite do espaço público e privado. (Ilustração nossa, 2011) 

 
Ilustração 126 - Esquisso com a penetração da morfologia urbana. (Ilustração nossa, 2011). 

 
 

 
86 Nuno Portas (1934-): Arquiteto e professor catedrático, licenciou-se em Arquitetura pela Universidade do 
Porto, onde viria a tornar-se professor catedrático e onde mais tarde criou e dirigiu o seu Centro de Estudos 
e lançou o Mestrado em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano. A sua obra é marcada pela reflexão 
inquieta, procurando sempre abrir frentes pioneiras do pensamento e da prática, do cidadão e do seu 
quotidiano. (Universidade de Aveiro, 2021) 
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O programa foi esculpido entre o embasamento topo[gráphico] – plano horizontal 

onde habita o homem e o vazio criado entre este e o plano superior, num desenhar 

contínuo entre o corte e a planta.  

Ilustração 127 - Esquisso com o programa. (Ilustração nossa, 2011). 

 
Nesta fase de projeto usamos alguns dos projetos que já faziam parte da nossa 

memória e que decidimos revisitar, tornando-os nutrientes87 para o nosso projeto. 

Pela sua importância elaborámos a seguinte montagem (ilustração 128) onde 

podemos ver a Cidade da Cultura de PE, um projeto não construído de Gonçalo 

Byrne, para Fátima para um novo espaço de assembleia coberto entre a Praça Pio 

XII e o Centro Pastoral, a Caixa Forum em Madrid de Herzog & de Meuron contidos 

dentro de um esquisso nosso de um corte da Maisón Carré de Alvar Aalto.  

 
Ilustração 128- Montagem – Nutrientes. (Ilustração nossa 2011). 

 
O programa foi organizado – ou distribuído por “transformações regradas”, tirando 

partido da rua como fronteira entre o espaço público e o espaço privado; como limiar : 

algo em aberto. As ruas que atravessam o edifício seguem as ruelas existentes. O valor 

 
87 Entendemos como nutriente tudo o que nutre, neste sentido, os projetos que nutriram o nosso 
pensamento arquitetónico. (Porto Editora, 2011). 
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da sua ancestralidade é conscientemente tomado pela proposta, ligando-as ao novo 

largo e praça. 

 
Ilustração 129– Planta/diagrama com o programa. (Ilustração nossa 2011). 

 
Ilustração 130 - Fotografia da maquete final. (Ilustração nossa, 2011). 
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Mas ainda tomando a noção de porosidade – e portanto, de certo modo, permeabilidade 

– convocamos uma vez mais Vittorio Gregotti, e um material muito particular, 

ancestralmente trabalhado no sentido de tirar partido da sua porosidade, e ao mesmo 

tempo tão simbólico, para a presente dissertação, pensando também a dimensão 

escultórica da topo[graphia]:  

A argila é a matéria empregada pelo oleiro para fazer um tijolo, este é, por sua vez, a 
matéria empregada pelo construtor da casa, e o conjunto das paredes constitui o tecido 
urbano a um nível diverso da operação e é matéria que se pode reconhecer no conjunto 
territorial. Deste ponto de vista, podemos considerar como matéria sistemas bastante 
complexos de agregação, com a condição de que sejam suficientemente estáveis para 
apresentar-se em formas reconhecíveis; por isso, como já dissemos anteriormente, 
poderemos pensar nas disciplinas (como formas de organização de certas matérias) 
enquanto materiais operáveis. É o que fizemos há pouco, ao antecipar o conceito de 
estrutura da projetação como estrutura capaz de conferir sentido, integrando num 
sistema específico o grupo dos materiais com que opera a arquitetura. Aqui nos 
limitaremos a um conceito de material bastante mais reduzido, circunscrevendo-o ao 
modo como se apresenta o mundo ao arquiteto que deve organizá-lo como matéria 
formal. (2004, p. 56, 57) 

A condição que o arquiteto e teórico italiano menciona é a mesma que MJMR refere por 

“transformações regradas”. [Re]conhecemo-la nos três estudos de caso e também no 

exercício académico, nomeamo-la de topo[graphia], que enquanto escrita, se 

aparentemente mais definitiva que a palavra dita, é, na realidade também movimento, e 

veloz, se – imaginariamente – pensada pela Terra.  

 
Ilustração 131 – Planta à cota 5.40. (Ilustração nossa, 2011). 
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Ilustração 132 – Alçado Norte. (Ilustração nossa, 2011). 

 

 
Ilustração 133 – Corte Longitudinal. (Ilustração nossa, 2011). 

 
Por termos escolhido tratar neste capítulo a intriga ao longo do percurso académico e 

não apenas apresentar o último trabalho de curso, mas não esqueçendo o seu valor 

como possibilidade de investigar na prática de projeto de que modo a topo[graphia] 

como estratégia projectual pode ser a chave para uma leitura sensível do lugar e 

conceito chave de projeto, apresentamos no apêndice B os desenhos elaborados para 

apresentação final da disciplana de projeto III. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se ao longo da presente dissertação estender a compreensão da noção de 

topo[graphia] de acordo com a postura crítica da Professora Maria João Madeira 

Rodrigues, conforme mencionámos na introdução. A partir desse modo de trabalhar um 

conceito, “[…] fazendo variar a sua extensão e compreensão” (Rodrigues, 1999, p. 211), 

consciencializamos que tal extensão e compreensão é fruto da velocidade com que se 

olha.  

Todo o olhar, por sua vez, tem o potencial da transformação, e projetar é transformar. 

Ainda que essa transformação não seja exteriormente aparatosa, como vimos na Casa 

em Moledo, enquanto paisagem anfitriã, está sempre presente a transformação do 

próprio olhar;olhar esse, por sua vez, redentor – no recuperar do que não foi visto, 

possivelmente porque de um ponto de vista demasiado arraigado, sem movimento – 

contrariamente, errar é caminhar (Careri, 2016, p. 27).  

A topo[graphia] está entre o recuperar e o operar; quando o recuperar se torna operativo. 

Operativo é o “ […] que produz efeito” (Porto Editora, 2020). O que se tornara operativo, 

pôde o tempo nos revelar, foi desde sempre uma motivação maior. Dizemos maior, 

porque é anterior à nossa existência, motivação essa extensível também para lá da 

nossa existência:A Terra e a sua escrita. Então, o que designamos por topo[graphia] 

enquanto escrita – não havendo escrita sem possibilidade de leitura – é em grande parte 

o que no tal plano horizontal, “o mundo concreto de ação do homem” (Norberg-Schulz 

apud Arnheim,1988, p. 37) nos é dado a ver, através de diferentes velocidades e/ou 

temporalidades. É neste ajuste do(s) tempo(s) que a arquitetura é informada pelo solo 

terrestre.  

Se o projeto de arquitetura visa uma estratégia, tal estratégia deve ceder à demora 

inerente à criação do lugar, para que uma colaboratividade com a Terra – com o solo 

terrestre – possa de facto existir. Compreendemos melhor que essa demora inaugura 

um espaço; um distanciamento, como que uma falha tectónica criada para permitir que 

nos [re]conheçamos na paisagem – Espaço de inscrições, tornado topo[gráfico]. 

Nos três estudos de caso sobre os quais nos debruçamos, e no exercício académico, 

esse espaço é o próprio projeto, na medida de um entendimento do projeto enquanto 

ação de transformação.Desejar-se-ia, que mais projetos de arquitetura se 

sincronizassem com a demanda da Terra. Ou, que ao evocar os seus movimentos, e a 

sua escrita feita de linhas de talvegues e festos, nos fosse lembrado que estamos aqui 
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e agora. Se por ela informados, por ela convocados a agir com maior horizontalidade; 

como vimos no Cemitério de Igualada, com maior humildade.  

O processo de escrita da dissertação – o momento discursivo – coincidiu com a 

compreensão gradual do que nos propuséramos investigar. No acontecer da escrita, 

aprofundámos a compreensão da noção de topo[graphia]. Se, por um lado, o processo 

de investigação se desenvolveu de modo voluntário; por outro, a estranha temporalidade 

imposta pelos dois confinamentos devido à Pandemia – a desaceleração – criou 

condições de emergência de imagens, em favor do próprio processo de investigação. 

Referimo-nos à descoberta do anacronismo. 

No acontecer do processo de rememoração dos três estudos de caso, emergiram 

imagens de outras temporalidades, que, contudo, supriram a necessidade de uma 

sistematização extensiva, ou histórica dos projetos, ou ainda a deslocação a outros 

estudos de caso, pelo aprofundamento dos métodos diacrónico ou sincrónico. A 

limitação pelo confinamento tornou-se limiar. Deu-se o caso da “[…] montagem de 

tempos heterogéneos, que eu não esperava forçosamente, [que] não pararam de 

emergir” (Didi-Huberman, 2017, 25). São exemplos : na Cidade da Cultura, a pintura de 

Francis Bacon e a ligação entre o gesto do artista e do arquiteto;na Casa em Moledo, 

Machu Picchu por relação à obra de Richard Long ; e no Cemitério de Igualada todo um 

imaginário poético que emergiu por empatia com aquele lugar.  

Foi possível, portanto, apreender essa espécie de enigma lançado pelo arquiteto da 

Cidade da Cultura : a “representação do não representável” (Eisenman, 2000 a, p. 37). 

Acreditamos que a sua compreensão resultou afinal da reinterpretação do que pode ser 

uma estratégia. Sem dúvida um “conjunto dos meios e planos para atingir um fim” (Porto 

Editora, 2021), mas acima de tudo um conjunto que permita condições de emergência 

– de inesperado. E, com o inesperado, a paisagem que emerge por extensão da 

consolidação do lugar, por sensibilidade. Enquanto “paisagem-evento” (Besse, 2006, p. 

100).  

Neste sentido, a noção de topo[graphia] enquanto escrita no solo, apresenta vários 

paradoxos;por um lado, por sensibilidade, fazendo recurso dos sentidos, duma 

igualmente aguçada escuta ativa, como o pastor nómada que segue frágeis pistas 

(Deleuze e Guattari apud Careri, 2016, p. 40) ; por outro, dá-nos a “concretude” do 

mundo (Norberg-Schulz, 2008, p. 453); do solo – A segurança ancestral, abandonada 

no subconsciente e inconsciente de ser parte da Terra. Acreditamos que estes valores 

foram atingidos através dos três projetos, referentes aos três estudos de caso, ainda 
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que em diferentes níveis. Procurámos neste sentido, apresentar uma leitura – um olhar 

– benigno, mas não menos crítico.  

Enquanto matéria-prima, como o dissemos várias vezes, a memória é um extraordinário 

palimpsesto, dotado de uma enorme plasticidade. E, é porosa ; pelos poros, respiramos 

novos caminhos; ou a recombinação de alguns bem conhecidos. Também a topo[grahia] 

o é. Referenciada ao solo terrestre, é matéria e vazio esculpidos, em nós e no mundo. 

É a escrita do corpo em movimento; é a impressão, é a inscrição, é a afetação da ‘nossa’ 

montanha, como vimos no exercício prático académico. É o seu ressurgir para reafirmar 

o nosso vínculo com a Terra. 

A topo[graphia] como estratégia projetual:do lugar à paisagem, é precisa para 

reescrever o(s) nossos vínculo(s).  
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 APÊNDICE A 
Tábua cronológica 

 
  



 a.c 2600 - 2500 a.c 7000  a.c 2250  a.c 3100-1900  a.c 550  a.c 500 - 80
 c.  0 

 1460

 a.c 1511-1480

1ºCentro Urbano,Capadócia,Turquia

Pirâmide de Giza ( Keops), Egipto

A pirâmide é parte de 
uma complexa paisagem
funerária ou necropolis 
(cidade dos mortos).

Ziggurat de Ur, Mesopotâmia 

Simboliza não só o poder religioso 
como o centro administrativo da 
cidade.O templo é construido 
através da sobreposição de plata-
formas. .   

Stoneheng, Wiltshire, Inglaterra
Durante mais de um milénio este sítio
cerimonial e observatório astrológico 
foi continuamente modificado.
É um dos simbolos mais antigos inscritos
na paisagem.

Templos Paestum, Deusa Hera, Posidonia, Grécia
Templos Gregos de ordem
Dórica. 
Celebram a união da cidadade 
com a terra e a Deusa Hera.

Monte Albán, Capital dos Zapotecas, Oaxaca, México
Conjunto de templos cerimoniaisl, 
construidosno topo de uma colina, 
os taludes continuam a topografia 
natural do terreno,reinventando-a,ao
mesmo templo criam o acesso ao 
diversos templos.

Nascimento de cristo

A cidade perdida dos Incas, localizada 

no topo de uma montanha, a adaptação

dos taludes criamum sistema dinâmico

que permitia que o topo da montanha 

funcionasse como cidade.

Machu Pitchu, Vale do Rio Urubamba, Peru

 1550 1508-1512 1620   1633 1740-1760  Fim 1700’s

Jardins da Villa d’Este,Tivoli,Itália 

Obra prima dos jardins 

Renascentistas, único 

pelas suas fontes e 

cascatas que enfatizam 

as várias plataformas. 

Villa Rotonda,Palladio, Vicenza,Itália 
 

Shalimar Bagh,Kashmin,India
 Desenvolve-se ao longo 

de 3 plataformas  ligadas 

entres si que se desen-

volvem á volta de um 

canal de água central. 

Galileu Galilei é declarado suspeito de heresia
 Quadro do pintor 

Cristiano Banti que 

representa Galeleu no 

tribunal da inquisição 

r o m a n a . 

Jardim de Stourhead,Wiltshire,Englaterra
 Construido segundo 
a tradição da pais-
agem inglesa   de 
ambiente romantico 
e bucólico.  

Revolução Industrial
 

1706

Noveau Traité de toute L’architecture
 Abade Cordemoy - ordem, distrubuição e 
conveniência, desta forma,alertava contra a 
aplicação inadequada das ordens clássicas .
É também um manifesto contra o barroco em 
oposição à pureza geométrica.                             .  

1822-23

Gaspar Friederich, Morning in the Mountains 
 

 

Renovação de Paris pelo
Barão Haussman’s
 

Central Park, Frederick Olmstede e Calvert Vaus, Nova York, USA
 

1740-1760

Concebido para ser um 

parque público para todos 

os cidadãos da cidade de 

Nova York. 

1857 1914 - 19181887

Eadward Muybridge, Cavalo a Trote

I Guerra Mundial

Muybridge pai da fotogra�a 

em movimento, constitue 

um tratamento completa-

mente novo do movimento 

do corpo no espaço.  .           

1924 1933

Georgia O’Keffe, Abstracção Negra 

Uma topografia sentimental, Dimitris Pikionis

1918-1920

Gunnar Asplund, Woodland Chapel,
Estocolmo 

Templo mortuário d’Hapshepsout, Deir el-Bahari,
Egipto 

 a.c 1301-1235

Templo de Ramsés II, Abou-Simbel

1204 - 

Mont-Saint-Michel, França 

Praça ‘’del Campo’’,Siena, Itália

   1200- 1300

1836

John Constable, Stoke-by-Nayland
 

1934-1937

Frank Loyd Wrigth, Kaufmann’s  Bear
Run Camp, Pitsburgh, Pennsylvania,USA
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 1968 1965 1969   1970 - 1972

A Arquitectura da Cidade,
Aldo Rossi 

Dissipate, Michael Heizer,Nevada 
 

1º Homem na Lua
 

 

 

 

Richard Serra, Shift 
 

Território da Arquitectura,
Vittorio Gregotti

 

 
 

Vietnam Veterans Memorial, Maya Lin, 
Washington 
 

Christo, Ilhas cercadas, Miami
 

 1995  
 2010

Ryne Nishizawa, Museu de Arte,T eshima 
 

Cidade da Cultura, Peter Eisenman, Santiago de Compostela
 

 19831982

Residenciais em Cefalú, V.Gregotti, Itália
 

1976-1979

 2009

Rolex Learning Center,  SANAA, Suiça
 

Cretto de Gibellina, “a cidade invisível”, 
 Alberto Burri, Gibellina
 

1950-1955  1951-1957  1957-1963

Parque Philopapou,Dimitris Pikionis,Atenas

Ópera de Sydney ,Jorn UrtzonNotre Dame du Haut,Ronchamp,Corbusier
‘’A torre branca que corre 
para o céu,e o ‘casco’ 
escuro da cobertura 
cavalgando sobre a vege-
tação’’.          

1951

Construir Habitar Pensar,Heidegger

 1948

Burle Marx, jardim na Av.Pena ,Rio de Janeiro

1960

A Imagem da Cidade,Kevin Lynch

Complexidade e Contradição em 
Arquitectura , Robert Ventur

1939-1945

II Guerra Mundial

1938-1940

Adalberto Libera, casa 
Curzio Malaparte, Punta 
Massulo,Capri, Itália

José António Cordech, Casa Ugalde, Caldes 
d’ Estrac, Barcelona, Espanha

1951-1953 1961-1966

Siza Vieira, Piscinas das Marés, Porto

 1959 - 1963

Alvar Aalto, Maison Louise Carré, França

 1966

Tadao Ando, Museu Histórico Chikatsu, 
Asuka, Japão
 

 1985

Tadao Ando, Conjunto Residencial, 
Kobe, Japão
 Henrique Miralles e Carmé Pinós, Cemitério de Igualada

 

1987

  2000

FOA, Terminal Internacional de Passageiros
Yokohama, japão
 

 1996

Peter zumpthor, Termas de Vals, Suiça 
 

 1998

Souto de Moura, Casa em Moledo
 

Gonçalo Byrne, Remodelação e Ampliação
do Museu Machado de Castro, Coimbra

 1999

 2004

Paulo David, Casa das Mudas, Madeira

Tábua cronológica  
     
A Topo[graphia] como estratégia
projetual: do lugar à paisagem

Ana Rita Pereira Abrantes                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE B 
Desenhos do projeto final de curso 
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