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RESUMO 

O presente trabalho tem como ponto de partida a temática “Projectar com o Lugar” que é a base 

teórica e conceptual com que se sustenta e se desenvolve a proposta de Projecto Final de Mestrado, 

cujas intenções e desenvolvimento são abordados na seguinte dissertação. 

A proposta tem como objectivo o desenvolvimento das várias escalas que interferem com o 

respectivo Lugar de intervenção, partindo de uma leitura e estratégia de nível territorial, de modo a 

conferir um maior poder de sustentação ao Lugar de Alburrica e aos seus moinhos, passando pela 

escala intermédia, finalizando-se numa escala particular, sendo que estas mudanças de escala são 

realizadas partindo sempre da mesma génese, do mesmo princípio de intervenção, com o objectivo 

de que, assim, todas as partes se relacionem com o todo e o todo com as suas partes, podendo ser 

infinitamente reproduzidas sem deixar de ser reconhecível o seu principio gerador. 

O pragmatismo e realismo com que se tenta confiar e dotar a proposta prende-se com reflexões 

relativas a temas no âmbito da Reabilitação; do Património; do Homem; da Memória; do Lugar; do 

Território, considerando também a realidade económica em que o projecto surge, tentando 

interligar e dar resposta a todas estas problemáticas, numa proposta de intervenção que ambiciona a 

ser clara, credível e possível. A abordagem e desenvolvimento do projecto através do desenho, 

pensando com as mãos1, abrem caminho à plasticidade das ideias e, por conseguinte, do projecto, 

que aspira à sua materialização e afirmação por via do meio natural e sociocultural em que vive. 

 

Palavras-Chave: Território; Escala; Lugar; Património; Memória; Meio. 

                                                            
1 Alberto Campo Baeza. Pensar com as mãos, Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2011. 
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ABSTRACT 

This work has as starting point, the theme “Project with the Place” which is the theoretical and 

conceptual basis that holds and develops the Final Master’s Degree Project, whose intentions and 

development are discussed in the following paper. 

The proposal aims at the development of various scales that interfere with the intervention Place, 

starting from a reading and strategy at a territorial level, in order to give more sustaining power to 

Alburrica and its mills, passing through the intermediate scale, ending in a particular scale. This 

changing of scale are performed always starting from the same origin, the same principle of 

intervention, with the aim that, in this way, all parts are related to the whole and the whole with all 

its parts, which can be infinitely reproduced, while its generating principle continues to be 

recognizable. 

The pragmatism and realism used in the proposal deals with the reflections on topics related to the 

Rehabilitation; Heritage; Man; Memory; Place; Territory sphere, also considering the economic 

reality in which the project emerges, trying to connect and respond to all these problems, with a 

proposal of intervention that aims to be clear, credible and possible. 

The approach and project development through drawing, thinking with hands, opens the way to the 

plasticity of the ideas and, therefore, the project, which aspires to its materialization and affirmation 

by the natural environment and socio-cultural living.   

 

 

Key-words: Territory; Scale; Place; Heritage; Memory; Environment. 



III 
 

Endereço o meu maior agradecimento a todos aqueles que me acompanharam e apoiaram neste 

projecto. Desde colegas a professores, amigos e família. 

Acima de tudo, devo um sinal de reconhecimento ao professor Amílcar Pires e às suas competências 

pedagógicas que me fizeram redescobrir a paixão especial pela Arquitectura, redescobrir-me a mim 

mesma. O destino corrigiu o meu percurso. 

Um obrigado à Professora Ana Guerreiro, sempre disponível e assertiva, e a todos os outros meus 

professores que me guiaram ao longo do curso. 

Aos meus pais e irmã que em tudo me apoiaram. Ao Vítor Freitas e ao treinador Luís Gaspar. 

Agradeço também ao Remo que me fez descobrir um dos locais mais belos e poéticos do Barreiro, 

que me fez sentir um ser intemporal em sintonia com a Natureza, como se minha fosse, sentindo-me 

totalmente parte de um todo (tal como o meu projecto). 

Fica para sempre dentro de mim. Não te quero largar nunca. 

Quando a Remar, os meus braços são as minhas pernas; as minhas pernas as minhas mãos, as 

minhas mãos o meu tronco, o meu tronco os meus braços. Os meus braços as minhas pás. As minhas 

pás o meu tronco. O meu tronco o meu barco. O meu barco a água. O meu barco o mundo. A Remar 

não remo, voo. Somos Uno. (Tal como o meu projecto). 

 

 

28 de Setembro de 2011 

 

 

 
Fig. I: Remo: Logotipo. Imagem da autora, Maio 2011. 
 



IV 
 

Índice 

 

Introdução 

 

1. O Lugar – Descrição da área de intervenção 

 

    1.1. Enquadramento                                                                                                            

       1.1.1. Alburrica                                                                           

       1.1.2. Os moinhos de maré de Alburrica 

    1.2. O Lugar  

       1.2.1. O Estei(r)o da Vida 

       1.2.2. Análise crítica de várias frentes ribeirinhas da AML 

       1.2.3. A análise do lugar 

 

2. Capítulo estratégico e conceptual 

 

    2.1. O desenho de um grande quadro no pavimento – ordem geométrica do Lugar 

    2.2 A Natureza como a grande arquitecta - a poética e a força do desenho natural 

    2.3 A imaterialidade da intervenção - a fusão dos fluxos naturais e sociais 

       2.3.1. Dissimulação na Natureza – a Paisagem como Arquitectura 

    2.4. A Natureza, a Arquitectura e o Lugar   

 

3. A Problemática da Reabilitação do Património e do Lugar – Construir no construído 

     

    3.1. A Problemática da Reabilitação 

    3.2. O Lugar no Património 

    3.3. A Sustentabilidade do Património e do Lugar 

 

4. Estratégia programática 

 

5. O Projecto 

 

    5.1. A linha e os pontos no esteiro – a geometrização do Lugar. Trilogias: preexistências, 

simbólicas, funções/usos 

    5.2. A imaterialidade da intervenção  

       5.2.1. O Reflexo - Dissimulação na Envolvente 

       5.2.2. O ‘véu da noiva’ 

    5.3. O Lugar no Património - Construção de um Lugar imaterial sobre o Lugar físico 

    5.4. Uma intervenção sustentável: A Sustentabilidade do Património e do Lugar de 

Alburrica (por uma sustentabilidade patrimonial)         

       5.4.1. Harmonia por contraste 

    5.5. A Sacralização do Lugar: Água e Geometria 

    5.6. Land Art/Water Art – a intervenção como uma grande escultura no Lugar 

    5.7. O programa – justificação programática 

 

1 

 

4 

 

4 

4 

7 

10 

10 

12 

15 

 

19 

 

19 

23 

25 

29 

30 

 

33 

 

33 

42 

45 

 

48 

 

49 

 

49 

 

54 

55 

57 

57 

59 

 

64 

66 

69 

72 

 

 

 

 

 

 



V 
 

6. Conclusão 

 

7. Bibliografia 

 

8. Anexos 

 

    I – Proposta de Tema de Projecto Final de Mestrado 

 

    II – Análise do Lugar (Apresentação em PowerPoint realizada em Março de 2011) 

 

    III – Projecto 

      III.1 – Memória Descritiva e Justificativa 

      III.2 – Tipologias dos Barcos das Modalidades Náuticas 

      III.3 – Esquissos e Montagens Conceptuais (reduzidos para A4) 

      III.4 – Fotografias de Maquetes de Estudo 

      III.5 – Peças Desenhadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Índice de Imagens 

 

 

 

Figura 1 – Vista aérea de Alburrica e da cidade do Barreiro - Imagem fornecida pela Câmara 

Municipal do Barreiro, 2011. 

 

Figura 2 – Alburrica. Montagem de Alçado através da fotografia – Fotografias e montagem da autora, 

2011. 

 

Figura 3 – Um antigo testemunho de Alburrica, Barreiro - Imagem fornecida pela Câmara Municipal 

do Barreiro, 2011. 

 

Figura 4 – Esquema do funcionamento de um moinho de maré – http://www.eb1-faralhao-

2.rcts.pt/moinho.htm. Março de 2011. 

 

Figura 5 – Sinalização dos moinhos existentes no Esteiro de Coina – Maquete e Imagem da autora, 

2011. 

 

Figura 6 – Vista aérea sobre o Esteiro de Coina - Imagem fornecida pela Câmara Municipal do 

Barreiro, 2011. 

 

Figura 7 – Sinalização de Sesimbra – http://maps.google.pt/maps. Agosto 2011  

 

Figura 8 – Vista aérea de Sesimbra – http://www.feriasetemposlivres.com/2011/04/sesimbra-uma-

vila-piscatoria/. Agosto 2011 

 

Figura 9 – Vista aérea da Lagoa de Albufeira -

http://lagoaalbufeira.blogspot.com/2007/02/caractersticas-da-lagoa-de-albufeira.html. Agosto 2011 

 

Figura 10 – Lagoa de Albufeira - http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_da_Lagoa_de_Albufeira. Agosto 

2011 

 

Figura 11 – Vista aérea da Baixa de Lisboa e Terreiro do Paço - http://pt.wikipedia.org/wiki/. Agosto 

2011 

 

Figura 12 – Terreiro do Paço, Cais das Colunas - http://www.skyscrapercity.com/. Agosto 2011 

 



VII 
 

Figura 13 – Alburrica e a sua relação com a AML - Imagem fornecida pela Câmara Municipal do 

Barreiro, 2011. 

 

Figura 14 – Vista aérea de Alburrica. Imagem fornecida pela Câmara Municipal do Barreiro, 2011. 

 

 

Figura 15 – Análise Fenomenológica. Desenho do local – Desenho da autora, Abril 2011. Pastel de 

óleo, aguarelas e glicerina sobre papel. 

 

Figura 16 – Análise Fenomenológica. Desenhos do local: As cores de Alburrica – Desenho da autora, 

Março 2011. Aguarela sobre papel. 

 

Figura 17 – O grande gesto urbano - organização plástica e visual do plano de água - Maquete e 

Montagem da autora, 2011. 

 

Figura 18 – Fugaz, infinito, imaterial e intangível como a sua memória. Os moinhos reorganizando o 

esteiro, a cidade e os seus uso - Desenho da autora, 2011. Aguarela sobre papel vegetal. 

 

Figura 19 – A água como o grande plano de actuação - Imagem e Montagem da autora, 2011. 

 

Figura 20 – A arquitectura como um quadro que se altera e pinta ao sabor da natureza e da vida - 

Desenho da autora, 2011. Aguarela sobre papel vegetal. 

 

Figura 21 – Os recortes afirmados a sul da AML - http://maps.google.pt/maps. Agosto 2011 

 

Figura 22 – Centro Náutico do Infante, Gondomar - http://www.cninfante.pt/. Maio 2011 

 

Figura 23 – A cor que as velas que se passeiam emprestam ao Lugar - Desenho da autora. Aguarela 

sobre papel. 

 

Figura 24 – A arquitectura como impressão digital do Homem e da Natureza na sua inter-relação -

Desenho da autora, 2011. Colagem e lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 25 – As nuvens e o céu construindo o objecto e a sua vida - Desenho da autora, 2011. Colagem 

e lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 26 – A ruína como monumento da Memória - Fotografias e Montagem da autora, 2011. 

 



VIII 
 

Figura 27 – Alburrica desenhada pela linha e pelos moinhos - Desenho da autora, 2011. Aguarela 

sobre papel vegetal. 

 

Figura 28 – Construção da ordem geométrica - Desenho da autora, 2011. Caneta de feltro sobre 

papel vegetal. 

 

Figura 29 – Continuação da ordem geométrica, reproduzindo-a no lugar de Alburrica - Desenho da 

autora, 2011. Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 30 – Construção da ordem geométrica em Alburrica, a mesma do esteiro - Desenho da autora, 

2011. Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 31 – Os três reflexos dos três moinhos. Moinho Pequeno, Moinho do Cabo e Moinho Grande, 

respectivamente - Desenho da autora, 2011. Pastel de óleo sobre papel vegetal. 

 

Figura 32 – Vista em planta: Corpos em Alburrica estendidos, dando mãos e oferecendo um abraço, 

como entidades humanas - Desenho da autora, 2011. Aguarela e Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 33 – O conjunto tripartido de cada moinho - como cabeça e tronco - e o desenho do abraço - 

como os membros que se abrem - desenhando, conformando, a localização e forma desenhada da 

estrutura verde - Desenho da autora, 2011. Carvão sobre papel vegetal. 

 

Figura 34 – O moinho reluzente como um pequeno sol no horizonte - Desenho da autora, 2011. 

Aguarela sobre papel vegetal. 

 

Figura 35 – A síntese - O Tempo e a Memória em diálogo com a Arquitectura - Fotografias e 

Montagem da autora, 2011. 

 

Figura 36 – A nova arquitectura pairando sobre a ruína, completando-a - Desenho da autora, 2011. 

Carvão em barra sobre papel vegetal. 

 

Figura 37 – O objecto novo intersectando e reconstruindo o preexistente – Maquete da autora, 2011. 

 

Figura 38 – Intersecções temporais através da arquitectura - Desenho da autora, 2011. Aguarela e 

Decalque de Pastel de óleo sobre papel vegetal. 

 

Figura 39 – A poética da Luz como transformadora do espaço - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre 

papel vegetal. 



IX 
 

Figura 40 – Possuir a paisagem e a intervenção no cimo dos moinhos - Desenho da autora, 2011. 

Lápis e aguarela sobre papel vegetal. 

 

Figura 41 – Os altares da Luz em Alburrica - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 42 – Molduras que enquadram a paisagem e se deixam enquadrar - Desenho da autora, 2011. 

Lápis e colagem sobre papel vegetal. 

 

Figura 43 – Os moinhos como “Lugares Sagrados” - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre papel 

vegetal. 

 

Figura 44 – A linha contrastante que afirma a intervenção e a beleza do Lugar - Desenho da autora, 

2011. Lápis e colagem sobre papel vegetal. 

 

Figura 45 – A obra do Homem que contrasta e se harmoniza no meio natural - Desenho da autora, 

2011. Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 46 – A dinâmica do pavimento de madeira - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre papel 

vegetal. 

 

Figura 47 – A linha do Esteiro materializada em Alburrica - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre 

papel vegetal. 

 

Figura 48 – A linha verde construindo lugares - Desenho da autora, 2011. Lápis e aguarela sobre 

papel vegetal. 

 

Figura 49 – O desenho dos Altares nos interiores dos moinhos - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre 

papel vegetal. 

 

Figura 50 – O desenho do Lugar que possibilita a multiplicidade de usos - Desenho da autora, 2011. 

Colagem, lápis e aguarela sobre papel vegetal. 

 

Figura 51 – Idealização da imagem do Complexo Desportivo por meio de colagens - Desenho da 

autora, 2011. Lápis e colagens sobre papel vegetal. 

 

Figura 52 – O grande momento de chegada a Alburrica. Os três faróis do Centro Náutico - Desenho da 

autora, 2011. Carvão sobre papel vegetal. 



X 
 

Figura 53 – Posição de destaque do moinho Gigante - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre papel 

vegetal. 

 

Figura 54 – A relação axial do Esteiro de Coina com o Terreiro do Paço em Lisboa - Desenho da 

autora, 2011. Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 55 – A relação axial do Esteiro de Coina com o Terreiro do Paço em Lisboa - Desenho da 

autora, 2011. Lápis sobre papel vegetal. 

 

Figura 56 –A grande obra na qual o Homem vive e participa - Desenho da autora, 2011. Lápis sobre 

papel vegetal. 

 

Figura 57 – As Igrejas de Veneza e as suas inter-relações - Extraído de: «Manifesto da relação com o 

território»: GRAÇA, João Luís Carrilho da. in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº35. Fevereiro 2003. p. 34. 

 

 



1 
 

Introdução 

 

 

Propõe-se, neste trabalho de Projecto Final de Mestrado, dentro do tema “Projectar com o Lugar” a 

revitalização dos Moinhos de maré do Estuário do Tejo, mais precisamente em Alburrica para um 

complexo de desportos náuticos.  

 

Para melhor informar o projecto foi fundamental o estudo de diversos autores. Desde Juhani 

Pallasmaa, para quem muitas das obras que se ergueram nos últimos 20 anos, muito celebradas pela 

crítica de arquitectura internacional, são narcisistas e niilistas (desvalorização e morte do sentido), 

afirmando que procuram um domínio total sobre todos os campos de produção cultural, vendo a 

arquitectura como um meio de expressão individual e um jogo artístico/intelectual desprendido das 

conexões sociais. Uma alienação sensorial que apenas apela aos deleites da vista, defendendo o 

retorno a uma arquitectura multi-sensorial, de contacto e comunhão profunda do Homem com o 

mundo e a natureza, fortalecendo a participação deste com o meio que o circunda1. Álvaro Siza e as 

suas piscinas ancoradas no território natural da marginal de Leça da Palmeira, a sensibilidade com 

que as desenha e lê o território. O Guggenheim de Bilbau e os seus reflexos que permitem ao edifício 

alterar-se conforme a luz e o meio. A Veneza de Palladio onde o plano de água é também pavimento 

e protagonista, pontuada por elementos significantes e subtilmente localizados de forma a ordenar, 

‘sacralizar’ e significar a cidade, regendo-a pela sua arquitectura.2 

As intervenções através da luz na cidade de Lisboa, incluídas em situações patrimoniais no projecto 

Luzboa3. A Land Art, que com intervenções escultóricas na paisagem a transforma e dignifica, 

fazendo uso da própria natureza. O novo Centro Náutico de Coimbra4 e do Infante (em Gondomar)5, 

deles retirando as suas boas soluções e evitando cair nas más. Em Coimbra valoriza-se a 

exterioridade da vida que um complexo desportivo deste tipo promove naquela frente ribeirinha. 

Pelo contrário, no Centro Náutico do Infante existe uma excessiva interioridade e fraca relação com a 

envolvente natural. 

 

Procura-se explorar a validade de uma arquitectura que é representada pelos fluxos, as dinâmicas 

dos seus ocupantes, da sua utilização, conjugada com os ciclos e forças naturais e menos pela 

                                                            
1 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. P. 15. 
2 João Luís Carrilho da Graça. «Manifesto da relação com o território» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº35. Fevereiro 2003. pp. 34-41. 
3 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. «Luzboa, a arte da luz em Lisboa, 2004-2006 : realidades e projectos sobre um tema, um valor e um 

evento em continuação» in AR: Cadernos da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Nº 6. Jul. 2006. pp. 12-15. 
4 Da autoria do atelier português NPK|Arquitectos Paisagistas Associados 
5 Projecto da autoria de uma equipa coordenada pelo Arquitecto Joaquim Bragança (J. Bragança, M. Marques, Arquitectos). 
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afirmação de uma arquitectura muito perene e matérica, física, mas sim por uma mais efémera, em 

constante transformação. 

 

«As teorias de Koolhass relativas à importância dos fluxos como configuradores dos lugares liberta 

definitivamente qualquer estaticidade do conceito, existindo o lugar na mente de cada um e não 

apenas como marca espacial no território.»6  

 

Quer-se promover a relação do ser humano com o Lugar, a arquitectura como expressão de uma 

vontade humana, de uma organização social e cultural de forma a combater o «(…) crescimento 

constante da separação do ser humano, do indivíduo do mundo.»7  

Uma alienação sensorial está na base desta separação, considerando-se a arquitectura como o filtro 

da relação do Homem com o Mundo, com a Natureza, o fenómeno que o permite sair do caos em 

que se encontra, abrigando a sua ‘alma’, permitindo-o conhecer-se e ao que o rodeia, consumando o 

seu cosmos8.  

Actualmente, assiste-se cada vez mais a um tipo de construção menos característico, cuja identidade 

e identificação do objecto com o local onde se insere é fraca, com um enfraquecimento da 

significação da arquitectura e da sua relação com a Natureza.  

Perde-se o vínculo primordial da arquitectura com o meio circundante, anulando a «(…) experiência 

sensorial e corporal do Homem que habita o seu espaço.»9  

Este facto é ainda reforçado por Josep Maria Montaner, quando diz que, na arquitectura moderna, 

«(…) o objecto arquitectónico surge sobre uma indiscutível autonomia, (mantendo) uma relação 

genérica e não empírica com o contexto.»10  

 

As perguntas de partida questionam sobre qual o papel dos elementos e condicionantes naturais na 

Arquitectura. Os elementos naturais como principais actores da arquitectura, predominantemente a 

água e a luz e a relação entre elas; a importância dos usos e fluxos na Arquitectura; a importância das 

Artes Visuais (que incluem as Artes Plásticas) como entendimento e juízo estético quer para as 

adequações das intervenções, quer para a ressignificação cultural e antropológica que a investigação 

artística congrega e, obrigatoriamente, uma reflexão sobre as intervenções em frentes ribeirinhas. 

 

                                                            
6
 Rui Barreiros Duarte. «Os Valores do Lugar» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº26. Abril 2002. pp. 66-69. 

7
 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. P. 15. 

8 Martin Heidegger. ”Construir, Habitar, Pensar“ in Martin Heidegger . Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Pfullingen, 1954, p. 12. 
9 Amílcar de Gil e Pires. «O entendimento poético do Lugar como um Pequeno Cosmos – (Inter-relação Cultura-Paisagem-Arquitectura)» in 

AR: Cadernos da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Nº 7. Fev. 2010. p. 8. 
10 Amílcar de Gil e Pires. Op. Cit. p.90. 
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Pretende-se avaliar a capacidade que os moinhos de maré de Alburrica possuem para suportar um 

novo uso que não aquele para o qual foram construídos, mantendo a sua identidade e reforçando-a. 

Revitalizando um objecto de valor histórico, patrimonial, cultural e urbano, numa lógica que 

promove a ‘construção no construído’, recuperando as nossas mais-valias e abrindo-se caminho a um 

estudo mais aprofundado relativo à tipologia do moinho de maré.  

 

Aliado a estes objectivos seria de interesse explorar também o tema da importância do Conceito, da 

Ideia em Arquitectura, e a sua sustentação no exercício do Projecto. A abordagem conceptual, 

fenomenológica, e a forma como consequentemente será materializada na arquitectura.                                                                       

 

Os objectivos projectuais e programáticos prendem-se com um entendimento do carácter daquele 

Lugar bem como do retomar da identidade do mesmo, revitalizando o seu património edificado e 

natural, dinamizando a zona e, ao mesmo tempo, restituindo a identidade do local e até da própria 

cidade do Barreiro, que tem com aqueles moinhos (embora por muitos desconhecidos) o seu ex-líbris 

tendo sido a indústria moageira de grande importância para o desenvolvimento da margem sul do 

Tejo até ao final do século XIX, altura em que a indústria fabril, potenciada pelo caminho-de-ferro, 

assumiu um papel determinante. 

«A paisagem e o ambiente também interferem na arquitectura. Cada cidade tem uma atmosfera 

própria e quem projecta deve entendê-la, captar essa atmosfera que têm todas as cidades que é uma 

espécie de vocação da forma que se vem escrevendo ao longo dos séculos.»11  

A revitalização e o retomar da memória dos moinhos de maré não parte somente da possível 

reconstrução de uma imagem que lhes é própria mas, também, do retomar e trazer de novo à luz a 

sua essência: o seu funcionamento dependente da subida e descida da maré, do elemento ‘água’, 

portanto, enquadrando no projecto esta dinâmica da Natureza que sustentava anteriormente o 

funcionamento do moinho. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
11 

Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p. 175. 
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1. O Lugar – Descrição da área de intervenção 

 

 

1.1.Enquadramento 

 

1.1.1.Alburrica  

 

Para um melhor enquadramento da área afecta à intervenção segue uma breve descrição do 

território a intervir, Alburrica.  

 

Alburrica foi o berço das primeiras ocupações humanas no território que mais tarde se viria a 

transformar na cidade do Barreiro12. Foi o lugar onde se sedimentaram as actividades ribeirinhas que 

sustentaram as populações e definiram as suas tradições e formas de vida ao rio tão intimamente 

ligadas. Terra de pescadores, moleiros, gente do mar. Mãe dos moinhos que a pontuam. 

 

                                                            
12

 O município do Barreiro é limitado a Leste pelo município da Moita, a Sudeste por Palmela, a Sul por Setúbal e Sesimbra, a Oeste pelo 

Seixal e a Norte pelo rio Tejo e seu estuário. Na outra margem encontra-se a cidade de Lisboa. Em 2008, a população do concelho situava-

se nos 77 893 habitantes, valor este que resulta de um decréscimo populacional que se vem a registar desde 1981. Até esta data, a 

população do Barreiro crescia acentuadamente de década para década, ao que não foi indiferente o seu acentuado desenvolvimento 

industrial no início do séc. XX e a chegada de trabalhadores vindos de outras regiões do país. 

Programa de Acção REPARA – Candidatura para a Regeneração Programada da Área Ribeirinha de Alburrica, Barreiro. Julho 2009. p. 29: «A 

sua localização privilegiada central a sul, dotada de espaços livres a reabilitar, de futuras redes de comunicações/transportes assentes nas 

modalidades ferroviárias, rodoviárias e fluviais e a frente ribeirinha munida de uma das mais belas paisagens sobre a cidade de Lisboa 

traduzem a atractividade deste território perante investidores privados. (…)» Contudo, no Barreiro verificam-se carências significativas na 

oferta de infra-estruturas viárias de comunicação com a restante AML, principalmente com Lisboa, e até mesmo equipamentos culturais e 

de lazer competitivos que justifiquem fluxos entre os outros concelhos da AML que dinamizem o local ou o assentamento de nova 

população no concelho ao invés do abandono consecutivo que se tem verificado nas últimas décadas. 

O Barreiro tem sido uma cidade dormitório em que a população desenha diariamente movimentos pendulares entre Lisboa (local de 

trabalho) e o Barreiro (habitação) não havendo qualidade nessas vias de comunicação que tornem a cidade mais competitiva ou que 

racionalizem o gerar, a construção de valor na AML ou no País.  

Apesar de algumas carências a nível de equipamentos no Barreiro, que é o que afinal dinamiza as cidades e produz os fluxos de pessoas e 

bens, a zona adjacente a Alburrica é aquela que é melhor servida em relação a todo o concelho. É o centro da cidade.Com a projecção da 

nova Travessia do Tejo, Chelas-Barreiro prevê-se que esta situação seja invertida, esperando-se um aumento da população bem como dos 

equipamentos e infra-estruturas no Barreiro e, consequentemente, um acréscimo do nível cultural tendo Alburrica um papel 

importantíssimo devido à sua localização e características de excepção. Considerando-se «(…) que a projecção dos impactos desta 

intervenção serão muito significativos, extravasando os limites  do próprio município. (…) É no quadro do Planeamento e do Ordenamento 

do Território Nacional que o Município do Barreiro é encarado como um dos suportes essenciais na estruturação e consolidação de 

estratégias regionais de desenvolvimento (…)» Programa de Acção REPARA – Candidatura para a Regeneração Programada da Área 

Ribeirinha de Alburrica, Barreiro. Julho 2009. p. 77. 
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Fig.1: Vista aérea de Alburrica e da cidade do Barreiro 

 

Alburrica situa-se no extremo noroeste da cidade do Barreiro, alcançada por um dos braços do rio 

Tejo, o Esteiro de Coina. 

 

«Este local possui características de tal maneira próprias que o individualizam claramente do restante 

território concelhio bem como de qualquer outro constante do arco ribeirinho sul, do qual o Barreiro 

faz parte.»13 

 

No final da década de 1960 foram, inclusivamente, descobertos vestígios arqueológicos de materiais 

em sílex, granito, basalto, calcário que podem ser situados no epipaleolítico14 ou mesmo neolítico. 

Prova de que a instalação e sedimentação de populações com uma forte relação com aquele rio são 

bastante remotas.15 

Alburrica é descrita como um «(…) território ribeirinho pouco ocupado, onde a estrutura natural 

prevalece, sendo directamente influenciada pelos estuários dos rios Tejo e Coina. Localiza-se no 

município do Barreiro, pertencendo à Área Metropolitana de Lisboa, tornando-se elegível no âmbito 

do instrumento de “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana»16.  

                                                            
13 

Programa de Acção REPARA – Candidatura para a Regeneração Programada da Área Ribeirinha de Alburrica, Barreiro. Julho 2009. p.11. 
14 O Epipaleolítico é a fase final e pós-glaciar do Paleolítico, situando-se a partir de 9000 a.C., aproximademente. 
15 Programa de Acção REPARA. Op. Cit. p.12. 
16 Idem. p.9. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Glacia%C3%A7%C3%A3o_Wisconsin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
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Alburrica foi, inicialmente, uma zona de salinas e, mais tarde, direccionou-se para a indústria 

moageira devido às características locais propícias à actividade. Os moinhos de maré são construções 

características da paisagem de toda a frente ribeirinha do Esteiro de Coina, tendo começado a surgir 

a partir do século XV. 

 

Para além da importância que Alburrica detém ao nível paisagístico e histórico na cidade do Barreiro, 

é de maior interesse esclarecer-se que a preservação e requalificação das zonas ribeirinhas são um 

meio eficaz de promoção e manutenção da riqueza que estas detêm a nível ambiental.  

 

«As zonas ribeirinhas representam ecossistemas muito importantes para a manutenção da diversidade 

biológica. A sua preservação é fundamental uma vez que são os habitats mais produtivos do mundo, e, 

por isso, com um valor ambiental muito elevado. O Barreiro conta com uma frente ribeirinha de 

excelência, que merece a maior atenção, em especial na sua protecção contra a destruição do seu 

valor ambiental, patrimonial, cultural e de lazer. Concomitantemente, é fundamental assegurar a 

qualidade de um espaço de grande potencial recreativo, que constitui uma mais-valia para a 

comunidade barreirense.»17 

 

Alburrica é um símbolo de valores «(…) históricos e patrimoniais, paisagísticos, ecológicos e 

ambientais, cénicos, culturais e de identidade local»18 que urge ser preservado, apresentando-se 

como o ex-líbris do Barreiro, fazendo parte do imaginário colectivo da população.  

 

«Este espaço deverá pois, continuar a ser um símbolo unificador e de orgulho da cidade do Barreiro, 

enaltecido pela importância que representou ao longo dos tempos.»19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Programa de Acção REPARA – Candidatura para a Regeneração Programada da Área Ribeirinha de Alburrica, Barreiro. Julho 2009. p.32. 
18 C.M. Barreiro - Departamento de Planeamento e Gestão Urbana. Projecto municipal para acções e projectos estratégicos. p.7. 
19

 Idem. 
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1.1.2. Os moinhos de maré de Alburrica 

 

 

Fig. 2: Alburrica. Montagem de Alçado através da fotografia.  

 

Os moinhos de maré do Barreiro, apesar de esquecidos e desconhecidos por muita gente, são um 

elemento caracterizador da identidade colectiva, histórica e cultural da zona já que a cidade 

conheceu um grande desenvolvimento através da indústria moageira.  

Pode-se mesmo afirmar que os moinhos, particularmente os de maré, acabam por simbolizar os 

aspectos fundamentais e estruturantes da identidade do Barreiro: uma forte ligação ao rio e à 

indústria20. 

Como documenta um pormenor da Carta Topográfica da Península de Setúbal, elaborada entre 1813 

e 1816 para fins militares, «os três moinhos de maré de Alburrica estão em carreiro, a seguir à Igreja 

de Nª Sª do Rosário (…)»21. Estes três moinhos de maré são conhecidos como Moinho do Cabo, 

Moinho Grande, e Moinho Pequeno (Fig.3).  

 

Segue-se uma breve descrição de cada um deles. 

 

                                                            
20  Programa de Acção REPARA – Candidatura para a Regeneração Programada da Área Ribeirinha de Alburrica, Barreiro. Julho 2009. p.11: 

«É no património cultural que o colectivo encontra a sua identidade e por isso mesmo este património é suporte da sua vida, é a sua 

memória social e o seu estímulo futuro (...) Os moinhos são parte significativa deste nosso passado e a sua presença física modela de forma 

marcante a nossa paisagem presente. (…) Para além do imaginário paisagístico, os moinhos encerram uma importante vertente da 

identidade cultural barreirense, do seu passado e da memória das suas gentes e, fundamentalmente, da sua história, poucas vezes contada 

e quase nunca escrita. (…) Quanto aos moinhos de maré, cuja instalação remonta ao século XV, obedeceram aos condicionalismos 

específicos desta região da bacia do Tejo, que permitiu o aproveitamento da força das marés pela retenção das águas em grandes 

reservatórios (caldeiras). (…) O espaço económico do moinho estendia-se a outro tipo de exploração, principalmente a de marinhas, para 

além da criação de viveiros nas caldeiras. A existência de um pequeno cais com o seu barco, também pertença do moinho, transformavam 

todo o seu envolvimento num pequeno complexo industrial, povoado por um número de gente especializada nas mais variadas ocupações: 

moleiro, ajudante de moleiro, feitor rendeiro, carregador, arrais e companheiro do barco de moinho, etc. (…) Há também que referir que 

estas unidades moageiras foram sofrendo mutações e alterações (muitas vezes profundas) em relação à sua primitiva edificação, 

acompanhando o ritmo das necessidades e do tempo.»Os moinhos de água construídos em Alburrica (e outros que foram edificados em 

várias zonas do Barreiro) moíam diversos cereais, arroz, que serviam depois de fonte de abastecimento do concelho mas também de 

localidades vizinhas e, principalmente, do mercado de Lisboa.  
Armando Silva Pais in O Barreiro Antigo e Moderno, Barreiro, C.M.B., 1963. p.142: «Além da faina da classe piscatória local, o trabalho dos 

moinhos também contribuía para dar vida e animação às zonas fluviais desta vila.» 
21 Um Olhar Sobre o Barreiro, Novembro de 1993. s.l. p.6. 
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O Moinho do Cabo, cujo estado de degradação é mais acentuado, é também o mais antigo dos três, 

havendo já referências a um moinho de 4 moendas (rodízios e pares de mós - ver Fig. 4) que existia 

em 1534 no chamado Cabo de Pero Moço, como assim se denominava, primordialmente, aquele 

cabo de rio onde o mesmo se situa. Porém, a primeira referência a este moinho remonta ao ano de 

1487.  

Actualmente, existem vestígios de 8 moendas (pares de mós). Parte moía cereais, outra descascava 

arroz. Esteve activo até 1913. Posteriormente foi adaptado para fábrica de cortiças.22. 

 

O mais mal documentado de todos os moinhos de maré é o Moinho Grande, sabendo-se, no entanto, 

que em 1652 se faziam já referências ao mesmo aquando de arrendamentos dos outros dois 

moinhos. Tinha 7 moendas. Em Setembro de 1909 sofre um incêndio. 

Na sua caldeira realizaram-se várias actividades desportivas como campeonatos de Lisboa em pólo 

aquático e várias provas de natação.23 

 

«A caldeira do Moinho Grande, pelo escoamento residual que era feito pela actividade do antigo 

Matadouro Municipal, ficou alcunhada como a caldeira do sangue. Voltou a ter uma utilização 

vivificadora, servindo como um excelente viveiro de peixes.»24 

 

O Moinho Pequeno é aquele que mais se envolve com o tecido urbano da cidade do Barreiro. A 

altura precisa da sua edificação é ainda desconhecida mas existem registos que o conseguem situar 

em meados do século XVII.25 

Por se encontrar em estreita comunicação com uma das principais vias do Barreiro, promove «um 

envolvimento único entre o rio e a cidade. (…) Tinha 3 moendas e farinava cereais e massas 

alimentícias.»26  

 

Existe, também, documentação referente a um quarto moinho, também ele na zona de Alburrica, 

porém, mais afastado destes três, que é referenciado como o Moinho de Braamcamp, situado, mais 

precisamente, na chamada Quinta Braancamp27. 

                                                            
22 Um Olhar Sobre o Barreiro, Novembro de 1993. s.l.  p.9. 
23 Idem. p.13. 
24 Ibidem. p.13. 
25 Ibidem. p.15. 
26 Ibidem. pp. 15-18. 
27 Ibidem. p.17. 
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Fig. 3: Um antigo testemunho de Alburrica.
28

  

 

A importância da água para um moinho de maré é central, sendo por isso uma construção 

intimamente relacionada com esta, proporcionando um diálogo interessante entre Natureza e 

Arquitectura, entre a obra do ser humano e o meio natural.  

 

O funcionamento de um moinho de maré é bastante simples e tem origem na força propulsora da 

água. 

O moinho possui uma caldeira (reservatório de água) que enchia, naturalmente, quando a maré 

subia, através de uma portinhola que controlava a entrada e a saída de água. Quando se dava a 

preia-mar essa portinhola era fechada e a água represada na caldeira. Enquanto a maré descia 

naturalmente, á agua represada na caldeira mantinha esta última completamente cheia. Na altura da 

maré baixa a portinhola da caldeira era aberta para a água jorrar para o exterior através de pequenos 

orifícios, criando jactos de água que faziam mover o rodízio (nora horizontal) que, por sua vez, 

transmitia esse movimento às mós que moíam os cereais.  

 

                                                            
28 Da esquerda para a direita: Moinho do Cabo, Moinho Grande e, finalmente, cosendo-se com a cidade, o Moinho Pequeno, cada um com 

a respectiva caldeira, o reservatório de água que permitia o funcionamento do moinho. O matadouro municipal, de forma circular e junto 

às caldeiras dos moinhos Grande e Pequeno, parecia deter também uma posição de importância na cidade ao ser claramente representado 

nesta ilustração. É também visível, ao longe, no extremo superior desta imagem, o Moinho de Braamcamp. Vários são também os moinhos 

de vento que pontuavam a cidade. Em Alburrica, de frente para o Tejo (na parte inferior desta imagem) temos o Moinho Gigante (o maior 

dos três e utilizando o sistema de velas holandesas), o Moinho Nascente e o Moinho Poente. 
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Fig. 4: Esquema do funcionamento de um moinho de maré. 

 

 

1.2. O Lugar 

 

 

1.2.1. O Estei(r)o29 da Vida 

      

«Esteiros. Minúsculos canais, como dedos de mão espalmada, abertos na margem do Tejo. Dedos das 

mãos avaras dos telhais, que roubam nateiro30 às águas e vigores à malta. Mãos de lama que só o rio 

afaga.»31 

 

Para uma melhor compreensão da área a intervir é necessária uma boa leitura e análise global do 

território.  

Alburrica é banhada pelo Esteiro de Coina, um dos braços de rio do Estuário do Tejo32. 

 

                                                            
29 Esteio: amparo, suporte, auxílio, protecção, sustento. 

     «Esteiro é um canal pouco profundo de fundo lodoso que enche e alaga com a maré, situado em deltas, marinhas, sapais e lagoas 
costeiras. Também se usa como sinónimo de estuário.» Disponível em WWW: URL: http://pt.wikipedia.org/wiki/Esteiro  
30 Nateiro – (de nata). Terra de boa qualidade. Conjunto de partículas muito finas de argila misturadas com areia, limonite, matéria 

orgânica, etc que pode constituir uma rocha sedimentar detrítica. Camada de lodo formada por poeira e por detritos orgânicos misturados 
com a água que alagou um terreno, fecundando-o. Disponível em WWW: URL: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nateiro 
31 Soeiro Pereira Gomes. Esteiros, Lisboa: Edições Avante, 1979. p.27. 
32 A “Subida do Rio Coina” é um passeio náutico promovido todos os anos pela Câmara do Barreiro, de forma a incentivar o uso e fruição 

do rio, a preservação da sua frente ribeirinha. Muitas embarcações tradicionais, como os varinos, ou as embarcações de recreio de clubes 
desportivos da cidade, unem-se para promover a valorização do rio. 
«No próximo dia 9 de Julho, pelas 9h00, tem lugar a Subida do Rio Coina. (…) Desfrutar do Rio Coina, das suas paisagens e contactar de 
perto com este espaço natural são os objectivos deste passeio. 
Desconhecido pela grande maioria, o rio Coina desagua no estuário do Tejo num esteiro com cerca de 6 km. Foi desde sempre conhecido 
por ser um local eleito por aves e peixes para reprodução e berçário. 
É, de facto, um espectáculo lindo navegar por entre as ilhotas onde as plantas abrigam a fauna, ver as ruínas dos moinhos de maré e as 
carcaças de barcos tradicionais que jazem semi-afundadas. Belíssimo passeio que, um dia, ainda farei...» Disponível em WWW: <URL: 

http://almapaixonada.blogspot.com/2011/06/em-portugal-subida-do-rio-coina-no.html. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Canal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Delta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sapal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limonite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_org%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_sedimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lodo
http://almapaixonada.blogspot.com/2011/06/em-portugal-subida-do-rio-coina-no.html
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«(…) O território contém registada a continuidade da nossa presença sobre um certo espaço e uma 

leitura atenta do que já lá está inscrito e das suas características básicas estruturantes(…)»33 

 

O estuário do Tejo é berço de inúmeras riquezas das margens que alaga. Muitas são as tradições que 

nele viram o seu nascimento. Muitos foram os proveitos do rio retirado, fonte de vida para as 

populações que nele procuraram sustento. É ele o arquitecto de inúmeras tradições e modos de 

fazer que moldaram a nossa cultura e identidade.  

Tejo, o rio mais extenso da Península Ibérica, é onde desagua a identidade dos povos que o 

exploraram. O Mar da Palha reflecte a vida que o circunda. 

 

«O Estuário do Tejo foi, desde sempre, um espaço de fixação de populações. Aqui se desenvolveu, ao 

longo dos séculos, uma economia baseada na pesca, no aproveitamento das argilas, no tráfego de 

cargas e pessoas, na utilização da força das marés e na expansão marítima. Estas actividades estão na 

origem de povoados que cresceram até se tornarem as cidades de hoje, plantadas ao longo das duas 

margens do rio.»34 

 

O Esteiro de Coina é o braço do rio Tejo que separa o Barreiro do Seixal.35 

 

 

Fig. 5: Sinalização dos moinhos existentes no Esteiro de Coina. 

                                                            
33 João Luís Carrilho da Graça. «Manifesto da relação com o território» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº35. Fevereiro 2003. pp. 34-41. 
34 AML Estuarium. 2ºSemestre 2007. p.2. 
35 Um Olhar Sobre o Barreiro, Novembro de 1993. s.l. p.26: «O Esteiro de Coina, com um comprimento aproximado de 9km, entre a 

povoação de Coina e a cidade do Barreiro foi um cadinho de moinhos de maré. A Ribeira de Coina desagua no limite alcançado de maré 
cheia do estuário do Tejo. (…) Nas margens deste braço do Mar da Palha existiram outrora 17 moinhos – mais do que em qualquer outro 
esteiro do Estuário do Tejo. É esta realidade que confere aos moinhos uma maior coesão. Proceder a classificações que têm por base 
realidades político-administrativas parece-nos erróneo. Não há moinhos de maré do Seixal, do Montijo, etc. Há, isso sim, moinhos que têm 
de ser analisados em função da região mais global ou em particular a partir dos esteiros, pois estes podem conferir maior homogeneidade 
à interpretação.» 
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A doçura do rio naquela parte do Estuário, no Esteiro de Coina, difere muito da maior aridez e 

exposição a que está sujeita a frente ribeirinha na margem norte da AML (Área Metropolitana de 

Lisboa), possibilitando uma maior aproximação do Homem ao mesmo e uma maior variedade de 

usos e ambientes. É comum verem-se inúmeras vezes navegar, tanto os grandes catamarãs que 

fazem a ligação fluvial entre o Barreiro e Lisboa, pequenos barcos de pescadores, praticantes de 

pesca subaquática, como os barcos tradicionais do Tejo, um Varino Pestarola36, ou os rápidos e 

singelos barcos dos clubes de remo, vela ou canoagem. O Esteiro de Coina é sempre presenteado 

com uma vida que se vai desenrolando nas suas águas e margens ternas. Um esteiro que se entrega 

despreocupadamente à população.   

 

 

Fig. 6:Vista aérea sobre o Esteiro de Coina. 

 

 

1.2.2. Análise crítica de várias frentes ribeirinhas e costeiras da AML  

 

O mar banha vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa. No entanto, as suas características 

geográficas diferem bastante entre zonas. O desenho recortado que o rio apresenta na margem Sul 

difere em muito do recorte homogéneo e linear de grande parte da margem Norte, o que produz 

situações físicas e ambientais muito distintas. 

                                                            
36 Embarcação tradicional do rio Tejo. 
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É esta leitura das características geofísicas e ambientais do Estuário do Tejo e de outras áreas da AML 

pelo mar banhadas que irá informar a proposta para a frente ribeirinha de Alburrica, consciente de 

que uma leitura global da área de intervenção é essencial para um melhor aproveitamento das mais-

valias que o território e o rio oferecem, das particularidades de cada zona, neste caso Alburrica, em 

relação ao seu todo.  

 

A própria natureza cria e arquitecta diferentes lugares, proporcionando por isso uma variedade de 

ambientes, propícios, cada um deles e consoante as condições geofísicas e características naturais, a 

diferentes vocações. 

Segue uma breve apresentação desses vários locais de forma a justificar-se a importância que o 

desenho natural e as suas condicionantes físicas têm sobre os usos e qualidades ambientais nos 

lugares.  

 Fig.7:Sinalização de Sesimbra.

 Fig.8:Vista aérea de Sesimbra. 

 

Sesimbra: enseada que acalma o mar, assemelhando-se este a um rio, continuando no entanto a ser 

mar, oceano atlântico mas, devido ao resguardo que o conjunto montanhoso promove à entrada na 

enseada, as águas acalmam-se. 
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Fig.9:Vista aérea da Lagoa de Albufeira.                                              Fig.10:Lagoa de Albufeira. 

 

Lagoa de Albufeira: ambivalência acentuada. Do lado banhado pelo mar é uma zona costeira deveras 

perigosa e com um mar por vezes bastante agreste. Devido ao pequeno canal que a natureza abriu 

há milénios, permitindo ao rio entrar timidamente pela terra adentro, formando uma lagoa, 

encontramos, mesmo ao lado deste ambiente um pouco inóspito, um local muito mais aprazível, de 

águas calmas, onde o mar encontra a calma. Local de eleição de muitas famílias com crianças. 

 

  
Fig.11:Vista aérea da Baixa de Lisboa e Terreiro do Paço             Fig. 12: Terreiro do Paço, Cais das Colunas 

 

 

Terreiro do Paço: inserido na Foz do Tejo, é um local quase sempre ventoso devido á exposição que 

detém relativamente aos ventos que o oceano atlântico traz, conformando o local onde este 

encontra o rio, um recorte ribeirinho muito regular, ou melhor, onde o rio se transforma em mar. 

Pelas suas características geomorfológicas encontra também o mar bravo trazido pela sua maior 

proximidade a uma certa agitação de um oceano agreste. 
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  Fig.13: Alburrica e a sua relação com a AML  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.14: Vista aérea de Alburrica. 

 

Alburrica: frente a frente com a cidade de Lisboa, o braço do rio de que faz parte, que entra terra a 

dentro por um estreito canal, permite-lhe afagar os maus humores do Tejo, sentidos na frente 

ribeirinha da capital, mais exposta. 

 

 

1.2.3. A análise do lugar  

 

Aquando das primeiras idas ao local sentiu-se que a experiência multi-sensorial experimentada é 

produto da forte presença da natureza. 

A fenomenologia foi a estratégia adoptada para uma primeira abordagem do local para assim se 

captar a ‘essência’ daquele lugar, eliminando pormenores que iriam ‘contaminar’ a análise, 

desnecessários à abordagem do objecto em questão.  
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A fenomenologia pode ser descrita como «uma filosofia descritiva da experiência subjectiva»37  

Nas várias visitas ao local foram muitas as formas elegidas para expressar as ideias, reflexões, 

sensações e experiências e que servem de suporte para o entendimento sobre o Lugar e a proposta 

para este. A pesquisa histórica, documental, a consulta bibliográfica, formam a síntese que dá início 

às primeiras ideias de Projecto. 

 

Mas foi, acima de tudo, através do desenho que se conheceu e elegeu a forma de melhor 

desenvolver o projecto, instrumento fundamental, tanto para a análise do local, como para o 

amadurecimento das intenções projectuais. 

O desenho, para além de ser «um desejo de inteligência»38, é, também, um testemunho da 

inteligência do ser humano. É uma ‘destreza’ ancestral mas, pense-se na capacidade extraordinária 

de um ser vivo, que consegue representar, num suporte bidimensional, a realidade multidimensional 

que presencia e toda a carga simbólica e expressiva de que consegue dotar o desenho. 

 

«(...) o desenho deve ser entendido como um meio de comunicação humana ao alcance de todos, não 

exigindo mais dotes do que os da linguagem escrita ou verbal; entender que o impulso para desenhar é 

tão natural como o impulso para falar; reconhecer que o desenho é uma abertura sobre o mundo, 

compreendendo o mundo que nos rodeia e compreendendo-nos a nós próprios.»39 

 

Numa aproximação ao local verifica-se que a componente natural está fortemente presente. De uma 

das ruas adjacentes a Alburrica, que definem o seu limite e a ‘separam’ do centro da cidade, denota-

se que essa relação com a natureza é mais visual, contemplativa, ouvindo-se o bater das ondas 

quando passam os catamarãs e o chilrear dos pássaros abafados e confundidos com os sons citadinos 

das conversas anónimas ou do trânsito local. Em Alburrica essa componente natural é ainda mais 

carregada, parecendo que se é abraçado por ela. O local é quase deserto. O areal transforma-se em 

caminho, o mar (rio) de um dos lados é um palco onde se vêem as outras margens (Arrábida, Seixal, 

Almada, Lisboa) e os barcos de grande e pequeno porte passando, numa calma presenteada pela 

natureza. A água, o vento, a luz, a fauna, a flora. Vive-se uma experiência multi-sensorial com a 

natureza. Do outro lado tem-se, em plano de fundo, a cidade do Barreiro, desligada desta 

preciosidade que é Alburrica.  

 

 

                                                            
37 Disponível em WWW: <URL: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia [ Consult. 30 de Julho de 2011 ] 
38 Álvaro Siza Vieira. 
39 Sá Nogueira. 

 



17 
 

 

Fig. 15: Análise Fenomenológica. Desenho do local. 

 

Como se verificou nas primeiras anotações aquando das visitas ao local, a água tem uma forte 

presença: o infinito plano de água que se estende por todo o estuário. A água é a protagonista! O 

terreno é a água. Surge daqui, de imediato, uma vontade de a trabalhar como o pavimento do lugar, 

um grande tapete que lá se desenrola e se afirma: todo o esteiro vai ser uma obra de arte.  

Desde logo surge a intenção de se dissimular a intervenção no rio e na natureza, na presença de 

tamanha riqueza ambiental e paisagista, e de afirmá-la de forma menos perene, estática e sim mais 

dinâmica e mutante que permite a utilização dos reflexos, da luz, das marés, dos sons naturais para 

se construir o projecto. 

 

Mas é, também, claro que a intervenção não pode viver apenas de uma poética de dissolução da 

mesma com o ambiente, mas sim acrescentar algo ao lugar e à cidade. Portanto, o programa tem de 

dinamizar a zona, não apenas num micro-contexto de actuação, mas sim num macro-contexto, onde 

Alburrica passa a ser um mundo de acontecimentos em que o urbano se encontra com o natural, 

porque «Uma cidade é precisamente a complexidade da rede, das estratificações, das funções, dos 

interesses.»40 

 

                                                            
40 Mario Botta. «Território da Memória» in Arquitectura e Vida. Ano 1. Nº12. Janeiro 2001. pp. 32-39. 



18 
 

O desenho natural é utilizado para conformar usos, procurando os elementos estruturantes do local, 

encarando as suas particularidades e fisionomia como entidades arquitectónicas. 

 

 

Fig. 16: Análise Fenomenológica. Desenhos do local: As cores de Alburrica. 
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2. Capítulo estratégico e conceptual 

 

 

2.1. O desenho de um grande quadro no pavimento – ordem geométrica do Lugar 

 

Da leitura e análise que se fez do local, tanto a nível físico e ambiental como a nível cultural e 

histórico, surge uma vontade de continuar a fazer viver a pujança paisagista e natural daquela zona 

ao mesmo tempo que se quer elevar Alburrica a novos significados urbanos, regionais e, quiçá, 

nacionais, tendo a estratégia programática uma responsabilidade acrescida para se atingirem estes 

objectivos, não descurando, no entanto, as qualidades artísticas, humanas e arquitectónicas de que 

se quer dotar a intervenção.  

Assim, a intervenção baseia-se num gesto primordial que quer extravasar os limites do próprio 

objecto patrimonial a ser reabilitado (os três moinhos de maré de Alburrica), ao relacioná-lo com 

todos os moinhos de maré do Esteiro de Coina, de que ainda sobrevivem referências físicas, 

organizando-os a um outro nível, relacionando-os entre si, conferindo-lhes uma ordem e união para 

a qual não foram originalmente concebidos.  

O plano de água é um quadro: a tela, pintada por uma linha (numa alegoria à linha contínua do 

tempo e da história que atravessa o esteiro, unindo margens e épocas diferentes) e pelos moinhos 

que reflectem a sua presença e que definem, pela sua localização, a geometria daquela linha que os 

interliga entre si, assemelhando-se a uma constelação. 

Fig. 17: O grande gesto urbano - organização plástica e visual do plano de água. 
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Visto tratarem-se de objectos de identidade e memória colectiva, é importante a sua valorização 

individual mas também global. Um gesto agregador como este torna-os Uno. Um moinho mais outro 

e mais outro é sempre igual a um, traduzindo-se essa intenção num grande cenário, quadro que tem 

estes moinhos como protagonistas, aumentando a sua escala e presença, assemelhando-se cada um 

deles a pequenos sóis no horizonte. Ressignificam-se os moinhos conferindo-lhes uma grande escala 

urbana, paisagista e interventiva, marcando e tornando aquele esteiro num local com dimensão 

urbana. O esteiro, o plano de água, é o grande pavimento. Um pavimento pontuado pelos moinhos, 

agora revestidos de dourado, metaforizando a época áurea em que os moinhos viveram e a que 

conduziram a cidade do Barreiro, que sugam e reflectem a luz e se vestem de cores próprias para que 

a sua pequena dimensão não seja adversa ao seu novo propósito: o de organizar (quer a nível visual, 

paisagístico, simbólico, cultural ou mesmo da mera circulação náutica) o plano de água, o esteiro a 

que pertencem. 

 

«O lugar semiológico estruturado por uma articulação de sinais que organizam um sistema de relações 

visuais entre os elementos em presença está para além das relações com a topografia (…)»41  

 

 

Fig. 18: Fugaz, infinito, imaterial e intangível como a sua memória. Os moinhos reorganizando o esteiro, a cidade e os seus usos. 

 

Dado o efeito cénico em Alburrica e a forte presença das características naturais e até a própria 

lógica de funcionamento de um moinho de maré, apenas possibilitada pela dinâmica cíclica da 

natureza, a intenção é a de encarar Alburrica como um postal (suporte) em constante transformação 

onde os fluxos naturais e urbanos se entrelaçam e são os intervenientes e os protagonistas. Alburrica 

e a intervenção são construídas através das subidas e descidas da maré, dos reflexos da água e da luz 

nos materiais, do som do vento e das aves e da vivência quotidiana.  

                                                            
41 Rui Barreiros Duarte. «Os Valores do Lugar» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº26. Abril 2002. pp. 66-69. 
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A arquitectura é o filtro da relação do Homem com a natureza. A natureza pinta a arquitectura. 

Finalmente, o que se propõe é uma grande estratégia global de reabilitação de toda aquela frente 

ribeirinha, bem como dos seus moinhos, transportando as relações sociais para o plano de água, 

relacionando-as com todos os moinhos e a própria natureza e seus ciclos, ao mesmo tempo que se 

constrói uma grande marca naquele território, naquele lugar, transformando-o. Pretende-se com isto 

manter as suas estruturas e características fundamentais. Uma grande obra de arte, instalação 

artística, que é o ponto nodal, magnético, que referencia o espaço existencial do ser humano nas 

suas actividades e dinâmicas no local e com eles se funde.  

 

«(…) o espaço arquitectónico pode ser interpretado como uma “concretização” de esquemas 

ambientais ou imagens que são uma parte necessária da orientação geral do Homem ou do “seu estar 

no mundo”.»42  

 

Sintetizando, encara-se o plano de água como o suporte (esteio) da intervenção. O plano onde tudo 

se desenvolve, o plano onde se desenha e afirma a intervenção, a base da linha que simboliza a 

continuidade histórico-temporal que une e significa os moinhos entre si e à nova época em que 

renascem, tornando-os numa nova e única entidade, culminando ou iniciando-se em Alburrica. Um 

gesto subtil que desenha a paisagem no Lugar, conferindo-lhe uma escala monumental que 

extravasa o seu significado e o próprio lugar esquecido num canto húmido da AML, aumentando-o, 

re-inventando-o.  

Num outro nível, o plano de água é novamente o suporte basilar da intervenção, onde é palco das 

novas interacções e vivências urbanas, transportadas para o rio, continuando a cidade sobre o 

mesmo, unindo margens, aumentando a cidade física e culturalmente. 

 

Fig. 19: A água como o grande plano de actuação. 

                                                            
42 Christian Norberg-Schulz. Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona: Editorial Blume, 1975. p7. 
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«A escala, os pontos de vista, os silêncios, a distâncias, as articulações, constituem estruturas 

organizativas – muitas vezes não construídas -, mas que têm uma relevância decisiva nas correlações 

que estabelecem com o lugar.»43 

 

Alburrica é o ex-líbris do Barreiro, presença certa em qualquer postal ou fotografia que a ele se 

referencie. Na motivação de dissolver a intervenção naquela paisagem excepcional, aliada à vontade 

de fazer viver o projecto pelas suas dinâmicas naturais e sociais e menos pelo seu conjunto edificado, 

Alburrica é o referido postal em constante transformação, pintando-se este quadro com os pincéis da 

Natureza e do Homem.  

 

 

Fig.20: A arquitectura como um quadro que se altera e pinta ao sabor da natureza e da vida. 

 

«Em vez de experiências plásticas e espaciais existencialmente fundamentadas, a arquitectura (de 

hoje) adoptou a estratégia psicológica da persuasão instantânea e os edifícios hoje tornaram-se em 

produtos de imagem separados de uma sinceridade existencial.»44  

 

 

 

 

                                                            
43 Rui Barreiros Duarte. «Os Valores do Lugar» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº26. Abril 2002. pp. 66-69. 
44 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 19.  
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2.2. A Natureza como a grande arquitecta - a poética e a força do desenho natural 

 

Os recortes irregulares que o Tejo desenha na Margem Sul são, actualmente, um motivo para a 

desconexão entre os seus vários municípios. A culpa não é, no entanto, da Mãe Natureza que assim 

fez da água barreira, que divide e desintegra o território mas sim do ser humano que não o lê de 

forma global e globalizante, que nele não investe de forma a melhor aproveitar a riqueza e a 

harmonia que a Natureza propicia. Pelo contrário, vira-lhe as costas provocando essa postura custos 

e prejuízos incalculáveis e com um grau de irreversibilidade preocupantes.  

As condições geofísicas e ambientais das frentes ribeirinhas e costeiras da margem sul (e não só) são 

riquíssimas e com um grande potencial económico, de retorno de investimentos que geram valor se 

considerarem e respeitarem as condições físicas e naturais, se souberem envolver o ser humano e a 

Natureza numa relação e comunicação saudável com todas as suas partes. São imensas as áreas que 

proporcionam uma relação descontraída com o Lugar e a natureza. Em Alburrica é incluída a 

teatralidade e poética natural que convidam ao lazer e à reflexão, à descontracção.  

 

 

Fig. 21: Os recortes afirmados a sul da AML. 

 

O projecto de reabilitação proposto para a zona de Alburrica aposta numa posição que parte do 

princípio de, com gestos incisivos e pouco intrusivos - como a criação de pontes ao longo da história 

do Homem, ou da criação de barcos para aproveitar os caminhos e correntes de um rio, o 

aproveitamento de terras para a agricultura, a fixação dos primeiros povos junto das linhas de água -, 

se promoverem dinâmicas sociais e unirem-se margens imprudentemente separadas. Um pouco 

como Álvaro Siza Vieira havia já feito em Leça da Palmeira quando adapta a arquitectura à condição 

natural daquela frente marítima. 
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«Na praia de Leça, encontramos uma arquitectura essencial, reduzida apenas aos poucos elementos 

evidentes, necessários para a intervenção se afirmar no local.»45 

 

Uma análise consciente e crítica do território conduzirá sempre a uma boa solução para o 

desenvolvimento pleno da existência humana e da sua integração na natureza. As soluções já lá 

estão, na força do desenho e arquitecturas naturais. Basta ao ser humano saber lê-las e delas retirar 

o que têm de melhor, as suas potencialidades. Como Louis Kahn havia já afirmado, devemo-nos 

perguntar sobre qual a vocação de dado lugar: “O que aquele Lugar quer ser?”46 para que o 

possamos valorizar e potenciar.  

 

«A natureza (…) determina as direcções do espaço existencial do Homem num sentido mais concreto. 

Toda a paisagem ou região contem direcções ou mesmo determinados espaços que ajudam o Homem 

a encontrar um sítio onde se afirmar.»47   

 

Na margem sul, o Tejo entra por terra a dentro, confundindo-se com a cidade do Barreiro. Cidade e 

rio dão as mãos. Alburrica, em particular, pelo abrigo natural que lá se constrói, é um local eleito por 

muitas aves e peixes para reprodução. Um estuário, por definição, é uma zona imensamente rica no 

que toca à biodiversidade. O recorte do rio que até hoje tem separado as margens é o Esteiro onde o 

Tejo encontra a calma, o leito, o descanso e a ternura das suas águas. 

Um conjunto de condições que a tornam num lugar único e excepcional, de ricas e diversas 

ambiências que devem participar na plena existência humana. 

 

«O lugar inclui muitos aspectos inter-relacionados: é uma topografia, um relevo, umas condições 

climáticas e ambientais (…). O lugar também inclui umas vistas, um ambiente, uma paisagem, a 

orientação, a luz e muitos outros factores físicos, perceptíveis e mensuráveis.»48  

 

Apesar da Margem Sul do Tejo apresentar um recorte muito irregular, que origina uma maior 

dificuldade em estabelecer-se vias de comunicação entre municípios -, torna-se mais rica por não ser 

tão homogénea e não se expor sempre da mesma forma ao rio. Os recortes promovem maior riqueza 

ambiental, existindo até, se nisso se investir, uma maior relação e aproximação entre as várias 

margens dos vários municípios (o Barreiro e o Seixal estão apenas separados por cerca de 300 metros 

                                                            
45

 Christian Ganshirt. Piscina na praia de Leça de Palmeira, Lisboa: Editorial Blau, Lda, 2004. p. 91.  
46 Louis Kahn in Pedro Marques Abreu. Palácios da Memória II a revelação da arquitectura. Lisboa, 2007. 1 vol. p.172. Texto policopiado. 

Tese de doutoramento. 
47 Christian Norberg-Schulz. Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona: Editorial Blume, 1975. p. 26.  
48 Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p. 65 
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de água). Existe um entrar do estuário, da Natureza pela cidade a dentro, quase se fundindo nela e 

possibilitando uma maior biodiversidade, riqueza e variedade. Ao mesmo tempo, dado que a cidade 

está mais resguardada das intempéries da frente de rio, é também onde o ser humano pode sentir 

melhor a doçura do Tejo, onde o nosso rio descansa e se transforma com as marés. Poder tocar e 

estar na água sem se sentir num grande e vasto oceano selvagem, possibilitando desta forma uma 

maior variedade de ocupações e actividades que permitem desfrutar do rio. 

Em Lisboa, por exemplo, perto da foz do rio, há boas condições para a prática da Vela, dada a 

exposição do rio aos ventos dominantes, enquanto que, por outro lado, a prática do Remo é muito 

mais difícil na foz do que no esteiro do Coina, junto ao Barreiro. É destas características e dinâmicas 

naturais de que o projecto que se apresenta quer viver, tirar partido. 

Exemplo do que não se pretende em Alburrica é o caso do Centro Náutico do Infante, em Gondomar. 

Um grande e austero edifício que se sobrepõe à paisagem e leva todas as suas dinâmicas sociais para 

dentro de si mesmo, parecendo fechar-se. Não, em Alburrica pretende-se o contrário, que a 

Natureza, aquele sítio de experiência natural excepcional, seja uma casa. Neste projecto pretende-se 

que o ser humano se encontre com o rio e com ele se relacione, que dialogue, estando em 

comunhão com a natureza. Que o edificado interaja também com a água, incluindo as dinâmicas da 

vida dos seus utilizadores e do meio circundante. 

 

 

Fig. 22: Centro Náutico do Infante, Gondomar. 

 

 

2.3. A imaterialidade da intervenção - a fusão dos fluxos naturais e sociais 

 

«O poder último do arquitecto é o de criar uma nova série de relações, de desenhar as condições da 

relação, e eventualmente, de propor a relação mista. O dito papel do arquitecto é frequentemente 

desprezado pela história da arquitectura, que ainda acredita na primazia da imagem em detrimento 

dos aspectos dinâmicos.»49  

                                                            
49 Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p. 69. 
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A Arquitectura é uma exteriorização do Homem. É uma representação do seu modo de ser e viver 

sobre a Terra. É o abrigo da alma, dos seus hábitos e costumes, moldando-lhes uma determinada 

espacialidade consoante o propósito a que se destina. Essa representação é uma materialização de 

uma realidade imaterial, intangível, cultural, social. O que se tenta atingir no projecto é deixar para 

segundo plano a representação material e afirmar a imaterial, aquela constituída pelas dinâmicas 

sociais, pela expressão da cultura de uma época.  

O colorido das velas que se passeiam no rio com os seus barcos, os gritos de alegria e diversão de um 

grupo de crianças, a luz do sol reflectida na água, a flora verdejante em sintonia com a fauna, a 

própria vivacidade que a mistura destes acontecimentos cria no palco da vida, traduzindo-se 

Alburrica nisso mesmo, num grande palco pintado com estas cores, sempre em mudança, nunca o 

mesmo quadro. Um postal em constante transformação, pintado com as cores da intervenção mais 

plástica, escultórica, artística como assinatura do ser humano e da sua presença no mundo, bem 

como da vida que o próprio constrói e possibilita. 

 

 Fig. 23: A cor que as velas que se passeiam emprestam ao Lugar. 

 

«O simples facto de ir à piscina não se destina somente a nadar, mas também a articular significados 

próprios ao sentido mais profundo do lazer, definindo o lugar sociocultural e psicológico dos 

acontecimentos.»50  

 

Define-se, naquele Lugar, não só o Lugar preexistente mas aquele imaterial que surge aquando deste 

diálogo entre Natureza e ser Humano. Um Lugar Social, um Lugar capaz de dar forma a uma 

identidade particular. 

 

«O lugar não é apenas uma situação física mas, uma situação mental. Lugar é aquele que não se fala 

de espaço físico: são, desde sensações muito imediatas, a análises topográficas, orientação, clima, 

altura, padrões preexistentes, história, acontecimentos, objectos contaminantes…»51 

                                                            
50 Rui Barreiros Duarte. «Os Valores do Lugar» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº26. Abril 2002. pp. 66-69. 
51 Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p.65. 
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Como já foi referido, a arquitectura é, por si só, uma expressão de determinada época ou civilização, 

cultura, modo de fazer e ver o mundo. É uma representação física desses valores intangíveis. Será 

então possível dizer-se que se coloca a Arquitectura a representar-se a si mesma ao deixá-la actuar, 

afirmar-se através das vivências da sua época e dos usos que potencia naquele lugar, regressando à 

sua mais velha essência, o de existir como um filtro entre a natureza e o Homem. 

O projecto quer viver da imaterialidade dos usos, das qualidades naturais e da sua fusão.  

 

«A arquitectura passa a reflectir características de fluxos. A efemeridade e a imaterialidade (…) passam 

a ser metáforas representadas na materialização arquitectónica.»52  

 

A intervenção é a vida que se cria na plasticidade dos reflexos, das tonalidades, das cores das velas, 

do vibrar do lugar e menos dos edifícios em si. 

 

«(…) porque os lugares nunca estão parados, mudam com a humidade das vidas que neles se 

imprimem, com a aproximação inatingível da imanência.»53  

 

Um Lugar imaterial, esculpido pelas dinâmicas sociais sobre um material, uma matéria paisagista, 

natural, cultural e memorial. 

 

Como diz Steen Rasmussen sobre Veneza: «Em vez de enfatizar o peso e a solidez, Veneza fascinava 

pela alegria e pelo movimento.»54  

Aspira-se a que o projecto navegue ao sabor dos tempos, da natureza, da vida, sem lhe colocar 

amarras. Libertando-o de formas que o prendessem a preconceitos, posições, modas, vivendo em 

comunhão com a natureza, integrando-a, dela fazendo parte. Porque «(…) as ideias da vida são 

muito mais fortes do que as ideias dos arquitectos.»55   

 

É necessário ter-se presente que a Arquitectura é uma representação da vida. E a vida nunca é a 

mesma, altera-se ao sabor do tempo. 

                                                            
52 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. Opaco, Translúcido, Transparente: Arte e Arquitectura Contemporâneas entre o Cristalino e o 

Ambiental. Lisboa: FAUTL, 2009. p.228. Texto policopiado. Tese de doutoramento. 
53

 Franco la Cecla. Contra a Arquitectura, Casal de Cambra: Edições Caleidoscópio, 2011. p. 20. 
54 Steen Eiler Rasmussen . Arquitectura Vivenciada, São Paulo: Martins Fontes, 1986. p. 78. 
55

 Mario Botta. «Território da Memória» in Arquitectura e Vida. Ano 1. Nº12. Janeiro 2001. pp. 32-39. 
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Fig. 24: A arquitectura como impressão digital do Homem e da Natureza na sua inter-relação. 

 

Impede-se assim que a intervenção se formalize como um fim em si mesma, uma forma morta, sem 

conteúdo - ao contrário dos moinhos, formas obsoletas mas que transbordam conteúdo -, 

ambicionando responder aos requisitos existenciais do Homem relativos à participação no mundo e 

na natureza, combatendo a sua alienação e separação com o mundo que o rodeia, quando não o 

integra como o ‘objectivo’ fundamental e estruturante de uma obra de arquitectura, ao encará-la 

como uma mera forma para fruição e deleite visual, afastando-se, assim, do ser humano no seu todo, 

como ser multi-dimensional e multi-sensorial, ao perder-se a procura de o ‘abraçar’ através da 

Arquitectura, ao negligenciá-lo, não o fazendo sentir-se parte da mesma. 56 

 

«A noção da realidade é fortalecida e articulada pela interacção dos sentidos.»57 

 

 

                                                            
56 C.f. Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. 
57 Idem. p. 28. 
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2.3.1. Dissimulação na Natureza – a Paisagem como Arquitectura 

 

Foi desde logo entendido, face às características naturais de excepção em Alburrica, que se deveria 

proceder a uma interpretação e entendimento global da paisagem de forma a integrá-la na proposta. 

 

«(…) a arquitectura terá necessariamente de se orientar para uma concepção da paisagem como 

conjunto total construído – a paisagem como arquitectura. A organização formal do território não se 

faz exclusivamente pela organização das actividades humanas: situa-se também a escalas que 

ultrapassam a área ocupada por edificações utilizando outros elementos morfológicos.»58    

 

O projecto quer pertencer à Natureza, confundindo-se com ela, absorvendo-a. O projecto é a 

Natureza. Os edifícios propostos são o céu, a terra, a luz, a água, a vida que nele se reflectem. 

 

 

 

Fig. 25: As nuvens e o céu construindo o objecto e a sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
58

 José Manuel Ressano Garcia Lamas. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Fundação Calouste Gulbenkian – Junta 

Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Lisboa, 1992. p. 82. 
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2.4. A Natureza, a Arquitectura e o Lugar 

 

Antes de mais, esclarece-se que o Lugar é o elemento que enquadra o projecto e as nossas opções 

projectuais. O ser humano, ao projectar, procura referências no sítio, na compreensão do espírito do 

Lugar, o genius loci (espírito do lugar), o sentir o Lugar, interpretá-lo, reconhecer nele a identidade, 

as relações ambientais, culturais, sociais, estéticas, físicas e metafísicas, que nele estão impressas. 

Esta leitura requer sensibilidade em ler o local geográfico como um meio onde o Espírito do Lugar 

está presente. A relação que é estabelecida com a envolvente e a forma como um novo objecto se 

afirma e dialoga com o mesmo. É uma forma de significar a Arquitectura. Esta é uma posição de 

extrema importância na requalificação do Património, já que este último imprime uma identidade e 

memória difícil de apagar, porque também ele significa aquele Lugar. E significá-lo é, talvez, o 

primeiro gesto de Arquitectura, como nos retratam as edificações pré-históricas dos menires, ou a 

apropriação de um local tão simplesmente nele se demarcando um primitivo recinto na terra ou 

erguendo-se e delimitando-se, ao mesmo tempo que se sacraliza, um espaço, um sítio, como 

Stonehenge. Simples gestos como estes dão valor e caracterizam o Lugar, que são uma expressão e 

uma vontade exclusivamente humana, que procuram um significado transcendental, não um mero 

abrigo do corpo mas sim o abrigo da alma. 

 

A relação da Arquitectura com a Natureza é de importância fulcral na investigação/concepção 

arquitectónica. Primeiro, é das relações que o Homem estabelece com o lugar geográfico (o sol, a luz, 

a água, o clima, o relevo) que se estabelecem os primeiros gestos arquitectónicos e de diálogo e 

domínio do ser humano sobre a natureza. Depois, o simples gesto de se criar um círculo no solo, 

abrindo uma clareira, retirando matéria à natureza para criar um recinto sagrado, algo com sentido 

para o Homem que o retira do caos em que se encontrava para se posicionar no seu mundo dentro 

daquele recinto59, revela como a natureza condiciona e ao mesmo tempo direcciona o olhar e o gesto 

do ser humano, sendo esta a primeira matéria de que este se utiliza e com a qual estabelece uma 

relação de diálogo. 

 

Sem este diálogo Homem/Natureza pode dizer-se que o ser humano se manteria no nível dos seres 

que designamos como ‘irracionais’ ao não questionar o mundo que o rodeia a ponto de não o 

significar, roubando-o ao seu estado natural, tornando-o seu e dele retirando o melhor proveito. 

 

                                                            
59 Martin Heidegger . ”Construir, Habitar, Pensar“ in Martin Heidegger . Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Pfullingen, 1954. 
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«A arquitectura é, essencialmente, uma extensão da natureza na esfera humana (…). A arquitectura 

confere uma estrutura material às instituições sociais e à vida quotidiana, materializando o curso do 

sol e o ciclo das horas do dia. (…) Fortalece a experiência sensorial, a noção de pertença no mundo.»60  

 

Ao ser humano apraz-lhe sentir que se move num espaço pouco artificializado e mais natural. Apraz-

lhe sentir que é ultrapassado por uma entidade que lhe é superior mas que ao mesmo tempo 

conhece, a Natureza. 

 

O Lugar de Alburrica é constituído por valores históricos e patrimoniais mas também geográficos e 

paisagísticos. O património edificado é elemento de referência para a constituição daquele local 

como Lugar mas, como frente ribeirinha de excelência, a sua riqueza natural é um valor que existe de 

forma independente. Vive por si mesma. A beleza da paisagem e a riqueza natural são, por si só, um 

Lugar. Quantas vezes a Beleza natural não supera a beleza arquitectónica? O Lugar como presença 

física, o seu genius loci prende-se muito com a sua força natural. 

 

«O sítio constitui um dos fundamentos do desenho arquitectónico, sendo indutor de referências para a 

lógica da concepção.»61  

 

Exemplo desta força de identidade carismática de que a própria natureza, o lugar, é criador é a obra 

do Arquitecto Álvaro Siza Vieira na marginal de Leça da Palmeira, as Piscinas das Marés onde o 

próprio autor afirma que «A relação entre natureza e construção é decisiva na arquitectura.»62  

O poder da natureza naquele local era tal que a arquitectura se devia submeter, adaptar a essa força, 

tentando nela se dissimular ou melhor, dela fazer parte com o propósito de agarrar e possuir essa 

mesma força natural na sua obra. 

 

«Esta (…) estimulante experiência de trabalho, com a natureza e as pré-existências, permitiu-me sentir 

a indivisibilidade entre ambiente e organização do espaço (…)»63  

 

Em Alburrica procura-se intervir de forma a manter a excelência do carácter natural naquele 

território sabendo que, como nos diz Álvaro Siza, «(…) muitas vezes construir num local muito belo 

equivale a destruí-lo.»64  

                                                            
60 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. pp 28.  
61 Rui Barreiros Duarte. «Os Valores do Lugar» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº26. Abril 2002 . pp. 66-69. 
62 Álvaro Siza Vieira.Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 2000. p. 17.  
63 Idem. p. 29.  
64 Ibidem. p. 23.  
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É necessária uma continuidade entre a natureza e a arquitectura de forma a satisfazer a necessidade 

humana de participação com o mundo, necessidades sociais e humanas de pertença a uma realidade 

mais natural que artificial, de devolver o ser humano às suas origens, à sua essência, à terra de onde 

germinou. De sentir o seu cheiro, a sua textura, as suas cores, os seus sons, a presença que o supera, 

fazendo-o sentir-se parte de um todo infinito, devendo a arquitectura «(...)reforçar a experiência do 

mundo de forma integrada e centrada a cada indivíduo. (…)»65, procurando reconstruir a ordem cultural (…) e 

significado colectivo (…)»66. 

O sentir do vento no rosto, das ondas a rebentarem no areal, dos cantos e gritos das aves que por lá 

se passeiam, do colorido das tainhas saltadoras que intranquilizam as águas daquele rio e nos 

remetem para um universo exterior e maior que nós mesmos. «O grito das gaivotas no porto acorda a 

consciência da vastidão do oceano e da infinitude do horizonte.»67  

 

«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.»68   

 

É necessário dignificar-se aquele lugar ao não lhe ser retirado aquilo que este tem de mais 

importante. É necessário reposicionar-se o ser humano no centro de uma experiência multi-

dimensional, propiciada pela Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
65 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 13.  
66 Idem. 
67 Ibidem. p. 35.  
68 Álvaro Siza Vieira. Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 2000. p. 34.  
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3. A problemática da Reabilitação do Património e do Lugar – Construir no construído 

 

 

Segue-se um aprofundamento e reflexão sobre a intervenção no património arquitectónico para 

assim melhor informar a proposta de intervenção para o Lugar de Alburrica e seus moinhos. 

 Uma reflexão e aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos são cruciais para assim se actuar 

de modo mais informado e sensível no património de forma a revalorizá-lo, mantendo a sua 

identidade como património paisagístico, arquitectónico e cultural bem como do Lugar, de todo o 

contexto natural, social e urbano em que se insere. 

A prática da reabilitação levanta uma série de questões relativas à forma como se encara e se lida 

com o património. Sendo tecido histórico e arquitectónico sensível e frágil deve-se cuidar a maior 

adequação das propostas de intervenção à regeneração do mesmo. 

É de um conjunto de interrogações seguidas das suas respostas que se compõe este capítulo 

servindo de base para a intervenção (mais cuidada e informada) nos objectos patrimoniais em 

questão. 

 

 

3.1. A Problemática da Reabilitação 

 

A Reabilitação tem sido alvo de grande atenção nos domínios da arquitectura e do urbanismo devido 

à crescente consciência de uma atitude mais ecológica e sustentável diante da construção mas, 

acima de tudo, e muito anterior a esta tomada de consciência relativa a questões económicas e 

ambientais, sobrepõem-se as questões culturais, humanas e antropológicas relativas ao legado 

arquitectónico e civilizacional das obras passadas.  

Aquando de uma intervenção de reabilitação são várias as questões e âmbitos de relevância que se 

apresentam. A essência de uma reflexão sobre a reabilitação prende-se mais com problemas 

filosóficos, éticos e antropológicos que são de importância extrema valorizar e acautelar em cada 

projecto.  

 

«É (…) a conceptualização dos critérios de intervenção e a reflexão sobre os instrumentos 

especificamente projectuais que constituem os aspectos mais significativos e interessantes na 

abordagem desta problemática.»69 

 

                                                            
69 Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 17.  
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Quais os princípios da reabilitação? A que necessidades básicas deve responder? Qual o porquê da 

necessidade da reabilitação? Porque não deixar somente os edifícios desaparecerem? 

Depois de posições radicais como aquelas do movimento moderno que, mais de forma aparente do 

que real, porque já é mais que sabido que uma ruptura completa com o passado não é possível, 

advogavam um esquecimento, rompimento total com o legado passado, uma “aniquilação” até das 

obras que o testemunhavam, sabe-se hoje que tais posturas são utópicas e prejudiciais para o ser 

humano. 

A reabilitação depara-se, na actualidade, como um tema de importância fulcral na vida e identidade 

do Homem e que deve continuar a ser aprofundado e valorizado. 

É das respostas às questões levantadas acima que se desenvolve o seguinte capítulo, sendo este uma 

síntese, ou um manual que, não querendo pretender ser uma doutrina da reabilitação, tenta 

enunciar os princípios gerais e fundamentais (conceptuais, filosóficos, antropológicos) a ter em conta 

aquando da reabilitação, clarificando o seu âmbito de intervenção, valor desse mesmo conceito e 

saber do Homem. 

 

«A modernidade não é senão a capacidade de viver com o mundo, e logo com o passado, para produzir 

o novo.»70 

 

Um edifício, tal como um ser humano, tem três fases de vida: nascimento, vida e morte. Aos edifícios 

considerados Património está subjacente uma atitude de Reabilitação que irá concretizar-se como 

um devolver a uma nova vida esse mesmo objecto. Mas porquê reabilitá-lo? E, ao fazê-lo, como agir? 

São várias as reflexões de que se dispõe actualmente para que a intervenção seja o mais informada e 

coerente possível. 

A condição de objecto patrimonial a ser restaurado é a de um objecto que se apresenta obsoleto 

numa realidade diferente daquela para a qual foi projectado. Muitas vezes bastante deteriorado e 

até mesmo, devido ao abandono em que se encontra, descontextualizado dessa mesma nova 

realidade. Como se, com ele, o tempo tivesse parado. Ocorre assim dizer-se que um edifício tido 

como Património é «um edifício que forneceu uma resposta cultural até determinado momento 

histórico e que perdeu gradualmente essa funcionalidade mais restrita e concreta, ganhando uma 

presença de sentido material e visual»71, sendo também um testemunho histórico e cultural. O 

património é documento, testemunho do passado histórico, cultural, científico, social, simbólico do 

Homem para com toda a Humanidade, confrontando o Homem com a sua própria memória colectiva 

e identidade.  

                                                            
70 Fernando Távora in Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 215.  
71 Miguel Tomé. Op. Cit. p. 232.  
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Antes de mais, Reabilitar é também sinónimo de reintegrar o objecto na realidade. Roubá-lo à 

estagnação em que se encontra. Conduzir-lhe um caminho. Mas, qual a atitude que o Homem deve 

ter perante «as formas que o passado lhe legou»72? A Reabilitação deve enquadrar o objecto 

patrimonial nas suas dimensões passadas, presentes e futuras. 

Desde logo ocorrem duas posições ou interrogações principais (como nos já foi demonstrado pela 

História): deve-se apenas devolver ao edifício a sua imagem exterior e interior, integralmente, como 

nasceu, ou existe a liberdade de o transformar, reabilitando-o com códigos linguísticos ou estilísticos 

diferentes dos seus? Tanto numa como noutra, antes de serem levadas a cabo, há que sempre 

questionar-se o porquê de tal decisão. Presume-se que estas duas posições são aquelas que 

resumem o debate existente na problemática da reabilitação e como esta é materializada. 

   

Antes de se discorrer sobre a validade, ou maior ou menor adequação, de cada uma das posições é 

de maior interesse que se clarifique a importância que o património como memória tem para o 

Homem e para a sociedade e, por conseguinte, a importância que a memória tem para a identidade 

do Homem, daí a importância e necessidade da Reabilitação. 

Como já se referiu, o património arquitectónico é, sem dúvida, um testemunho de uma época. É 

talvez o mais imediato e forte reflexo, instigador da memória de uma cultura ou civilização, tendo as 

suas ‘pedras’ a capacidade de connosco comunicar, falar de tempos passados, usos, costumes, 

estilos, tradições. Essa matéria quase imortal que é capaz de vencer séculos preserva em si o próprio 

Homem que a materializou, em todas as suas dimensões. A arquitectura não é mais que uma 

representação do Homem na sua relação com a Natureza. Uma exteriorização do Eu, da minha 

identidade, da minha memória, da memória do meu Eu, daquilo que Sou sobre a Terra73. E, ao 

veicular essa memória, relembra aos outro ser humano quais as raízes de onde brotou e se forma a 

sua identidade. As coisas só vivem em relação ao Homem em todas as suas dimensões. As coisas são 

o que são, nós atribuímos-lhe um valor como Homens, como MEMÓRIA que somos. «Nós somos a 

nossa memória»74. Num breve parêntesis, o poder que a memória tem como responsável pela 

identidade do Homem pode ser exemplificada através de uma fotografia que todos guardamos de 

umas férias que lembramos com saudade e que marcaram a nossa vida. A fotografia só tem valor 

porque o Homem se LEMBRA ao ponto de a emoldurar para dignificar e eternizar aquele momento. A 

fotografia só tem importância porque me lembro. De outra forma, se não existisse memória, e com 

ela identidade, uma identificação com aquele momento, seria uma fotografia como outra qualquer. 

                                                            
72 Fernando Távora. Da Organização do Espaço. 4ª Ed. Porto: FAUP Publicações, 1999. pp 39.  
73 Martin Heidegger . ”Construir, Habitar, Pensar“ in Martin Heidegger . Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Pfullingen, 1954. 
74 José Saramago. 



36 
 

O espaço e a criação arquitectónica não são senão uma exteriorização do Eu, uma representação do 

Homem. A problemática da reabilitação também só existe porque antes existimos nós como 

Homens, como seres que se habitam a si mesmos, que se conhecem em todas as suas dimensões 

(históricas, culturais, sociais) porque «só quando somos capazes do Habitar, podemos nós 

construir»75. São a representação que o Homem faz de si mesmo através da Arquitectura, ou seja, 

dos espaços, das formas, das relações, proporções, intenções que se materializam de diversos modos 

significantes. 

 

«O que permanece através de milénios é a obra de arte plástica, permanece como índice da época e do 

seu estilo.»76 

 

Os lugares acabam por ser psicológicos porque é o Homem que lhes concede um significado. Ao fim 

ao cabo não passam mesmo de pedras às quais damos valor. O objecto arquitectónico de valor é um 

lugar psicológico, espaço de representação do Homem em todas as suas dimensões. Existem em 

função do Homem.  

 

«O templo, no seu estar-aí concede primeiro às coisas o seu rosto e ao ser humano a vista de si 

mesmos.»77 

 

É esta representação, esta gravação da cultura de determinada sociedade num determinado instante 

temporal por meio da Arquitectura, que torna esse mesmo testemunho físico quase imortal, 

penetrando fortemente na identidade e vida dos que o sucedem, das gerações vindouras. Daí que se 

afirme que a Arquitectura é a «principal defensora da pessoa e da humanidade (ao ser a) principal 

defensora da Memória»78. 

 

«Não há senão dois fortes vencedores do esquecimento do ser humano, Poesia e Arquitectura. E a 

última de algum modo inclui a primeira e é mais forte na sua realidade».79 

 

                                                            
75 Martin Heidegger . ”Construir, Habitar, Pensar“ in Martin Heidegger . Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Pfullingen, 1954. p.12. 
76 Hermann Broch. ”Degradação de Valores (3)“ in Hermann Broch, Os Sonânbulos [1928-1931]. Lisboa: Arcádia, 1965. p. 432. 
77 Martin Heidegger . ”O templo grego“  in Martin Heidegger .  A Origem da Obra de Arte, Lisboa: Edições 70, 1999. p. 33. 
78 Pedro Marques de Abreu. Arquitectura: Monumento e Morada. Investigação do pensamento de Ruskin sobre o Património, Faculdade de 

Arquitectura UTL, 12 de Maio de 2005. p. 5. 
79 John Ruskin – The Seven Lamps of Architecture. VI-Lamp of Memory, pp2 in Pedro Marques de Abreu. Op. Cit. p. 1. 
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Tome-se como exemplo duas antigas civilizações: Roma e Etrúria, contemporâneas e próximas mas 

cuja informação e conhecimento que se tem de cada uma não poderia ser mais díspar. Ambas com 

uma intensa cultura da Memória mas cada uma com meios diferentes de a representar e preservar.  

 

«Os romanos confiavam-na sobretudo a monumentos e a epígrafes gravadas em pedra e colocadas em 

lugares públicos. Os etruscos guardavam-na apenas na Memória dos governantes e sacerdotes. 

Eliminando esses elementos da sociedade etrusca os conquistadores romanos conseguiram aniquilar a 

cultura etrusca, e com ela, qualquer foco ulterior de resistência, no tempo de poucas gerações.»80  

 

«Portadoras de uma mensagem espiritual do passado, as obras monumentais dos povos constituem 

actualmente o testemunho vivo das suas tradições seculares.»81  

 

Portanto, a Arquitectura ao relacionar-se tão profundamente com a memória colectiva de uma 

sociedade ao ponto de ser esse testemunho vivo das suas tradições seculares que lhe conferem a sua 

identidade está, ao mesmo tempo, intimamente relacionada com o Homem. A importância deste 

património como documento histórico é, acima de tudo, a preservação e dignificação do próprio 

Homem. Ora, a memória é então um elemento imprescindível do Eu. Eu, como ser consciente de 

mim e do mundo. Eu, como ser crítico. «Sem a Memória não há objecto de reflexão e não pode haver 

Eu consciente.»82 

É válida a analogia entre memória individual - de alguém que ao sofrer uma infelicidade que o 

impeça de se lembrar do próprio nome, das caras conhecidas, da sua própria vida, que conduz à 

decomposição da sua identidade, da sua memória, se transforma e se aliena completamente do 

mundo em seu redor - com aquela memória colectiva que é apagada ou débil.  

 

«As consequências da degradação da Memória social não são substancialmente diferentes das 

consequências da degradação da Memória individual. (…) Atrofia da capacidade crítica, atrofia das 

capacidades socializantes, exacerbamento bipolar dos comportamentos (violência e passividade), 

irresponsabilidade, perda de iniciativa (com redução da experiência de liberdade), perda da consciência 

de si, suicídio.»83 

                                                            
80 Pedro Marques de Abreu. Arquitectura: Monumento e Morada. Investigação do pensamento de Ruskin sobre o Património, Faculdade de 

Arquitectura UTL, 12 de Maio de 2005. p. 10. 
81 Carta de Veneza - Carta internacional sobre a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios de Maio de 1964. II Congresso 

Internacional de Arquitetcos e Técnicos dos Monumentos Históricos. p. 1. 
82 Pedro Marques de Abreu. Op. Cit., p. 4. 
83 Idem. p. 5. 
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É, portanto, imprescindível garantir-se a manutenção do património cuja identidade do Homem é 

reflectida e a partir da qual se formou para se garantir até um normal e saudável funcionamento da 

sociedade. 

 

Fig.26 : A ruína como monumento da Memória. 

 

Depois de explicada a relação e importância existente entre Homem, Memória, Arquitectura e 

Património e, sabendo que sem esta consciência a Reabilitação seria impossível, retomar-se-á a 

problemática do modo como se materializa essa vontade de reabilitar. 

Relembre-se e explicite-se cada uma das posições. Recorde-se que a primeira posição tem como 

verdadeira a época histórica em que o edifício nasceu e, portanto, é essa realidade, esse testemunho 

que deve ser mantido e veiculado e, por conseguinte, a sua integridade formal ser perseguida. Outra 

em que o mais importante é respeitar-se a autenticidade trazida pela continuidade temporal que é 

sempre impressa no edifício e que o molda e o transforma sendo o objecto visto tanto como 

«documento arqueológico e (…) contentor de memórias.»84  

Um dos elementos chave da relação do Homem com o património é o factor Tempo. Ao ser humano 

apraz-lhe sentir que faz parte de uma continuidade temporal. «Nós temos uma necessidade mental 

de experienciar a realidade em que estamos enraizados na continuidade do tempo»85, daí que as 

paredes ‘mastigadas’ pelos anos têm tanta importância para o Homem. Porque são o testemunho do 

passar do tempo, porque têm impresso nelas essa genuinidade. A relação espaço/tempo está 

cravada no objecto. «Considerou-se, deste modo, que a história do objecto arquitectónico se ligava, 

                                                            
84 Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 131.  
85 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 22.  
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não só aos dados rigorosos e objectivos das ciências históricas, mas à concreta materialidade do 

objecto.»86 A manutenção e valorização dessa substância material que transparece, reflecte, é 

testemunho do factor Tempo no objecto, conferindo-lhe a sua genuinidade, é de grande 

importância. 

O factor Tempo é característica imprescindível no curso e vida de um edifício já que é uma condição 

inegável e intrínseca à sua existência. A evolução de um edifício deve prender-se também com a 

capacidade que este tem de se adequar a esta sua condição existencial: o passar do tempo. Já que, 

sem essa consideração, as formas obsoletas jamais ressuscitariam, jamais se tornariam actuantes ao 

ponto de responder aos requisitos sociais, culturais, simbólicos, funcionais que lhes são apresentados 

num outro contexto temporal. Até que ponto é o edifício, o objecto passível de ser transformado 

tendo-se em conta todas as suas dimensões? 

Até que ponto é legítimo falsificar-se os registos históricos impressos no edifício, que fazem parte da 

sua vida, aquando de uma postura de reabilitação que crê que a verdade do objecto está na sua 

reprodução formal integral, na sua aparência passada? Justificações como a da memória colectiva, da 

carga simbólica, do sentido pedagógico da própria obra podem ser tidas em conta mas devem 

sobrepor-se à realidade da irreversibilidade que se dá no espaço pela mão do tempo?  

 

«(…) porque o espaço é contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é, igualmente, 

irreversível, isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, 

um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, donde ainda a afirmação de que o espaço está 

em permanente devir. Quando, por exemplo, ao restaurar um monumento com critério “científico” (ou 

pseudo-científico) passa pela cabeça de alguém dar a tal monumento o aspecto que ele teve em época 

mais ou menos passada, cai-se na utopia de supor que aquilo que já foi pode de novo vir a ser, 

esquecendo-se que a irreversibilidade do espaço não permite aceitar tal hipótese.»87 

 

Será que, por se assumir essa marca e continuidade temporal, que fazem parte de qualquer edifício, 

se perde o seu contexto de edifício como baú da memória, «a manutenção da sua capacidade 

evocativa»88 alterando o seu testemunho histórico ou, por outro lado, assumindo essa transformação 

que o tempo produz no espaço e nas coisas, se lhe acrescenta ainda mais valor? Mas, sendo a 

arquitectura uma realidade com uma presença visual e de rememoração visual tão grande, até que 

ponto se pode dissociar a sua aparência, a sua forma do seu conteúdo? 

Por outro lado, poder-se-á deste raciocínio pressupor-se que, ao manter-se a realidade formal da 

circunstância temporal em que o objecto nasceu, se transforma o edifício numa ‘múmia’ ao não se 

                                                            
86 Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 212.  
87 Fernando Távora. Da Organização do Espaço. 4ª Ed. Porto: FAUP Publicações, 1999. p. 19.  
88 Miguel Tomé. Op. Cit., p. 227.  
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considerar o factor Tempo e a irreversibilidade do espaço? Uma ‘múmia’ que já viveu e morreu mas 

que agora é obsoleta apenas preservando mudamente um registo histórico, cultural, simbólico, não 

reintegrando o edifício numa realidade diferente, não lhe dando uma nova vida porque não vive, não 

se altera ao sabor do Tempo. Será forma obsoleta, já sem conteúdo actuante, apesar da reabilitação 

da sua aparência e integridade formal, tentando apagar a realidade que o novo tempo nela imprime? 

É motivo para se dizer que restitui-se «talvez a sua primitiva forma arqueológica, mas (perde-se) 

fatalmente a vida profunda que os animava.»89 

O marco do edifício passado está lá, deixou as suas cicatrizes mas, ao ser reconstruído, nunca é o 

mesmo edifício, será uma dignificação da memória do que aquele local e edifício já foram. Uma 

preservação, dignificação da sua lembrança, daquilo que foi e continua a ser para o imaginário 

colectivo e sua identidade, mas nunca o mesmo edifício já que o tempo alterou a sua circunstância. 

Assim, como Távora afirmou, nunca se pode querer estar-se na presença do edifício original mesmo 

que este seja redesenhado na sua totalidade. Acima de tudo, a atitude a tomar na reabilitação deve 

ser a do conhecimento de todas as partes, físicas e metafísicas, do objecto para então se aferir o 

quão importante é ou não a reconstrução integral de todo o edifício.  

Mas porque não redesenhar-se a imagem do edifício tal qual era? Pode-se continuar a interrogar. 

Convenha-se que, tal posição, seguida cegamente, iria diminuir a disciplina da Arquitectura a uma 

postura acrítica perante o objecto e a realidade. Por outro lado, todo o acontecimento, ou melhor, o 

próprio edifício é testemunho da sua história, da sua existência. Até que ponto se pode negligenciar 

essa história, falsificando-a, quando redesenhamos o edifício na íntegra? Aliás, não se deve esquecer 

que, ao intervirmos, estamos mais uma vez a acrescentar um pedaço de história àquele organismo 

que é o edifício e que pode ser valorizada e afirmada como tal e, por outro lado, é preciso evitar cair-

se na utopia e no erro de se pensar que um edifício pode voltar a ser aquilo que foi, reconstruindo-o 

integralmente já que a circunstância, o contexto do mesmo alterou-se, alterando-o a ele mesmo. A 

irreversibilidade do espaço definida por Távora é um facto tão real e poderoso que não deve ser 

negligenciado. 

 

Mais do que se estar preso a uma lógica de relações formais e linguísticas que de certo caracterizam 

a essência, a alma daquele objecto aquando do seu nascimento e vida, não se pode esconder que o 

mesmo teve também uma morte e que o tempo o transforma e, mais do que isso, transforma o 

contexto em que o mesmo se insere. As alterações providenciadas pelo tempo são tão importantes 

como a forma e intencionalidade com que foi erguido e fazem, de facto, parte da sua identidade. O 

mais importante é a dignificação que deve ser feita daquela memória física e intangível. Pode-se ter 

                                                            
89 Raúl Lino in Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 132.  
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uma ‘múmia’, igual ao objecto aquando do seu nascimento e vida (note-se, desde já, que ao se fazer 

isto está-se a tentar retroceder no tempo, ocultando ou suprimindo o facto que aquele objecto teve 

nascimento e vida mas também morte e desvalorizando a sua continuidade temporal), mas que não 

vive como nasceu, não é verdadeira, na pretensão de que se pode ressuscitar o objecto. Ou, por 

outro lado, pode-se reabilitar a sua memória, adaptada à nova realidade, porque só assim viverá, 

quando se adapta à realidade em que se insere.  

Reabilitar-se a Memória, tanto como testemunho de um Homem e épocas passadas mas também 

memória daquilo que o edifício já foi mas que já não é, tendo-se transformado noutra coisa, em 

memória de um legado material e imaterial que pode ser continuado e dignificado mas nunca 

reproduzido na sua totalidade, essência ou genuinidade. Coube ao Tempo e à vida determinarem o 

seu fim mas também a sua continuidade. 

 

Para além de se questionar sobre a validade de uma ou outra posição deve-se interrogar também até 

que ponto e como se vai tornar o objecto actuante na nova realidade em que se insere. Pode-se 

aferir daqui que o valor do uso que este vai tomar é fundamental na adequação do mesmo à nova 

circunstância para que exista uma utilidade social, logo a sua dinamização. Como as formas tidas 

como património têm significado para o Homem como ser cultural e histórico, apesar de poderem 

estar obsoletas, é de todo o interesse do Homem que estas sejam revalorizadas, satisfazendo a 

circunstância nova em que se enquadram, já que, «o valor do monumento (reside) na capacidade de 

absorver o tempo e as transformações, integrando-os no seu corpo.»90  

Uma das formas de dignificar essa memória é torná-la actuante na nossa sociedade. Prolongando o 

seu contributo. 

Ao abordar-se a Problemática da Reabilitação conclui-se que a mesma é, não só de valor existencial 

para o ser humano, como a sua materialização deve respeitá-lo como ser pertencente a uma 

continuidade temporal e, sendo a Arquitectura uma representação, exteriorização do próprio 

Homem, de e para o Homem, ela mesma reflecte também essa continuidade, esse Tempo do qual 

somos todos feitos. Desse modo, prolongar-se-ão os valores do Património, logo do Homem em 

arquitecturas, intervenções que terão um poder de sustentação, afirmação ao longo desse mesmo 

Tempo91, respeitando o Passado e afirmando-se o Presente e o Futuro. 

Um edifício faz parte de um todo. Não pode ser roubado ao contexto nem físico nem mesmo da 

continuidade temporal que sobre ele actua. Apesar de ter a capacidade de nos reportar a uma época 

passada, servindo até como documento pedagógico e, mais importante, como já foi dito, de 

identidade, deve-se assumir que o objecto vive também do tempo que nele actua e é isso que lhe 

                                                            
90 Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 215.  
91 Parafraseado de Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 20.  
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confere também o seu carácter e valor como Memória. Sem o passar do tempo, sem se reportar a 

uma época passada como poderia então ser Memória. Esta Memória está intrinsecamente ligada ao 

factor Tempo.  

Não faria sentido pensar-se num edifício ‘autista’ que se mantém ou sobrevive sem influência do 

meio e do tempo que por ele passa. O edifício é tudo isso. Uma síntese entre passado e presente, 

entre o seu meio e o seu tempo, tanto o passado como o actual. Deixou em si as marcas do seu 

tempo em vida e na morte.  

Sendo o edifício uma entidade orgânica, tendo a capacidade de nele próprio imprimir os sinais do 

tempo, sendo isso que também lhe confere o seu carácter e o valor como contentor do Tempo, de 

Memória, seria como se se negligenciasse esta premissa ao não considerá-la e afirmá-la no projecto 

de reabilitação, concluindo-se que a intervenção deve «(…) acusar formalmente a época em que se 

(verifica), ou seja, (deve) traduzir um conceito de modernidade, conjugando-o racionalmente com os 

elementos originais ou de diversas épocas (…)»92, conferindo ao objecto e continuando deste modo a 

sua função, o seu devir de contentor de expressão e representação dos vário ser humano, das várias 

épocas que nele actuaram perpetuando a sua função, mais poderosa e eficiente que qualquer outra 

manifestação humana, de dignificação e preservação do ser humano, da sua memória e identidade. 

Mantendo e dignificando então a realidade passada e construindo a presente.  

O objecto-património, tal como um rio que é sempre o mesmo mas as suas águas não, «(…) está em 

permanente devir(…)»93 

O principal trabalho da reabilitação, na constatação de facto tão poderoso como o Tempo e a 

irreversibilidade que este imprime no espaço, é a dignificação daquela memória arquitectónica, 

patrimonial mas, acima de tudo, memória do Homem como ser intemporal. 

 

 

3.2. O Lugar no Património  

 

«O território e o Lugar têm na sua origem o espaço com significado, cujos elementos contêm signos e 

valores que reflectem a cultura de uma pessoa ou grupo. Na constituição dum território parte-se duma 

significação como forma de marcar os seus elementos com certos valores culturais, de modo que 

qualquer outro objecto, acção ou indivíduo que aí se encontrem, deve submeter-se a essa ordem 

cultural imposta pelo espaço.»94  

                                                            
92 Peres Guimarães in Miguel Tomé. Património e Restauro em Portugal (1920-1995), Porto: FAUP Publicações, 2002. p. 226.  
93 Fernando Távora. Da Organização do Espaço. 4ª Ed. Porto: FAUP Publicações, 1999. p. 19.  
94 Amílcar de Gil e Pires. Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa. Lisboa: FAUTL, 2008. 2 vol. (contem anexos). p.107. Texto 

policopiado. Tese de doutoramento. 
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O tema “Projectar com o Lugar” foi introduzido pelo professor Amílcar de Gil e Pires, no 1ºsemestre 

do 5ºano do curso de Arquitectura, tentando promover um retorno à leitura dos valores intangíveis 

de um dado sítio e a forma como, consequentemente, o arquitecto irá pensá-lo, envolvendo a sua 

intervenção no tecido preexistente, nascendo a mesma da sua memória, da sua identidade. 

Procura-se, através desta leitura, a melhor forma de se intervir no local já que o Lugar atribui uma 

ordem, um significado ao território95, que não devem ser negligenciados, tendo como consequência 

um empobrecimento da intervenção e do próprio lugar. 

 

«(…) a ideia de Lugar orienta-se para a necessidade de afirmação de significado em Arquitectura. 

Significado que se relaciona com a configuração ou a ordem da realidade construída como objectivo 

fundamental desta disciplina.»96 

 

O Lugar tem, fundamentalmente, uma carga simbólica considerável, uma pendente existencialista97 e 

profundamente relacionada com o ser humano já que este tem a necessidade existencial de se sentir 

parte da Natureza, de um todo. A arquitectura deve ser projectada para servir o corpo humano, o 

Homem, na sua totalidade, retomando a relação que este detém com a natureza e a experiência 

multi-sensorial do mundo e da realidade 98.  

 

«O Lugar (…) está relacionado fenomenologicamente com o corpo humano.»99  

 

O Lugar introduz ordens, valores a um espaço100 que devem ser analisados e respeitados, de forma a 

incluir-se, verdadeiramente, o Lugar no Projecto. 

 

«A tarefa central do arquitecto é ajudar o Homem a encontrar um sítio existencial, onde este se possa 

fixar e existir, concretizando a sua imaginação e fantasias.»101  

 

Os moinhos de Alburrica constroem um lugar através da sua identidade singular e patrimonial mas, 

ao mesmo tempo, fazem parte de um lugar que, pelas suas características ambientais e paisagistas 

de valor excepcional, vive também por si mesmo, sendo a conjugação destes factores, destes ‘dois 

                                                            
95 Amílcar de Gil e Pires. Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa. Lisboa: FAUTL, 2008. 2 vol. (contem anexos). p.89. Texto 

policopiado. Tese de doutoramento. 
96 Idem. 
97 Ibidem. p.91.  
98 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. pp 22. 
99 Josep Maria Montaner in Amílcar de Gil e Pires. Op. Cit. p.106. 
100 Amílcar de Gil e Pires. Op. Cit. p.90.  
101 Martin Heidegger in Amílcar de Gil e Pires. Op. Cit. p.114. 
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lugares’ que tornam Alburrica um Lugar delicioso e de grande riqueza, podendo, por isso, destacar-se 

como um centro de identidade (como já o é) mais afirmada da cidade do Barreiro. 

«(…) o carácter de um lugar tem que ser interpretado como um produto da sua interacção ou 

influência recíproca com o que o rodeia (…)»102  

Como já foi dito, as características naturais de um dado território participam também do carácter do 

Lugar na sua totalidade. 

Num local de intervenção tão sensível e característico como este, em que não se pode dissociar os 

moinhos do seu contexto natural envolvente, é de cuidar estar-se ciente que a intervenção, até por 

uma questão de princípio conceptual, deve preservar o carácter do Lugar, fortemente relacionado 

com as suas qualidades naturais e paisagistas. Não obstante, a intervenção no património cria 

sempre um novo lugar que se pretende existir em respeito com a preexistência mas que desenvolve 

também o seu carácter próprio, a sua personalidade ou identidade. Uma intervenção, apesar de se 

querer dissolver na preexistência, deve também afirmar-se como obra artística de valor cultural, não 

escondendo a sua presença103. 

 

«Porque cada lugar tem, junto às suas variáveis climáticas ou geográficas, a sua personalidade, o seu 

genius loci, é com ele que a nova arquitectura deve dialogar criando complexas relações de sintonia ou 

contraste.»104  

«(…) o tempo tende a valorizar as referências do lugar, mesclando memórias com a possibilidade de 

introduzir um novo processo de fazer, enfatizando uma continuidade descontínua.»105  

Assim, como aquele lugar é tão importante para os moinhos e os moinhos para aquele lugar - são 

ambos indissociáveis - não era possível reabilitar os moinhos sem reabilitar também o contexto em 

que se inserem.  

O Tempo e a Natureza são os maiores arquitectos. Ambos construíram o lugar. Assim sendo, basta 

colocar-se cuidadosamente os elementos que o humanizam e valorizam. 

É a Natureza, as próprias condições naturais que ajudam a conformar (em muito) as práticas e modos 

de vida do ser humano, daí se afirmar que a Arquitectura é um filtro da relação do Homem com a 

Natureza. De povo para povo, de lugar para lugar. Os modos de vida e costumes alteram-se e 

                                                            
102  Christian Norberg-Schulz. Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona: Editorial Blume, 1975. p. 29.  
103 Álvaro Siza Vieira. Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 2000. 
104 Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p. 66. 
105 Vitor Consiglieri. «O grande teatro da vida» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº33. Dezembro 2002 . p. 39. 



45 
 

tornam-se próprios do Lugar onde surgem, ao ponto da própria Arquitectura expressar as suas 

características naturais. 

A importância dos valores do lugar é indissociável do património. Em Alburrica, as características 

paisagistas de beleza e qualidade extraordinárias que aqueles moinhos conferem à paisagem, é 

notável. A motivação inicial da intervenção ser a representação do ser humano - na sua relação com 

a natureza e com o seu próximo, num palco em constante diálogo com a paisagem, nela dissolvendo-

se, querendo que os seus fenómenos cíclicos e a sua beleza e força fossem sempre mantidos, sendo 

eles mesmos que ajudam a construir a própria arquitectura - permite-a continuar o seu papel de 

protagonismo com esta poderosa premissa de poder natural, construindo e transformando 

permanentemente a imagem do edifício com as suas variações de luz, sombra, movimentos do sol e 

das nuvens, da vida do ser humano. 

 

 

3.3. A Sustentabilidade do Património e do Lugar 

 

«(…) o trabalho do arquitecto destina-se a perdurar até um futuro distante. Ele prepara o palco para 

uma longa e demorada performance, a qual deve ser suficientemente adaptável para acomodar 

improvisações. O seu edifício deve, de preferência, estar à frente do seu tempo quando é projectado, a 

fim de que possa acompanhar a marcha dos tempos enquanto se mantiver de pé.»106  

 

A reabilitação no Património deve ser uma intervenção projectada para o Futuro que é, talvez, o 

tempo mais importante dos objectos patrimoniais. A intervenção de agora pode vir a tornar-se 

obsoleta num futuro próximo ou longínquo, passível de uma nova intervenção de reabilitação. Há 

que cuidar que a intervenção no Património prolongue ao máximo o seu contributo, ao mesmo 

tempo que deve ter a responsabilidade de pensá-la como uma intervenção cujo carácter de 

reversibilidade esteja também presente.  

Admite-se que, com a rapidez e fugacidade dos tempos de hoje, que tendem para aumentar num 

futuro próximo, se alteram rapidamente os modos de vida e hábitos do ser humano. É necessário 

precaver uma intervenção que sustente e admita esse facto através, sobretudo, de uma abordagem 

pela Reversibilidade da mesma - qualidade do que é reversível; algo que pode ser alterado com 

facilidade -, dando menor expressão a uma posição ‘futurologista’, em que se tenta ‘adivinhar’ o 

futuro, de modo a que a proposta dure e se coadune com a era em que se insere o maior tempo 

possível.  

                                                            
106 Steen Eiler Rasmussen . Arquitectura Vivenciada, São Paulo: Martins Fontes, 1986. p. 4. 
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Não obstante, este cuidado com a adequação do objecto ao Presente e aos usos futuros deve 

também estar prevista, admitindo-se, porém, que o Tempo e a Natureza são, uma vez mais, os 

maiores arquitectos, que a inter-relação destes com o ser humano é complexa e difícil de prever com 

exactidão, daí se dever acautelar um razoável grau de adaptabilidade e reversibilidade da 

intervenção, dando assim também um uso e contributos mais duradouros ao património.  

«No nosso mundo actual os programas, as funções e as necessidades de qualquer arquitectura mudam 

continuamente, pelo que não convém desenhar os edifícios para um programa único e imutável, mas 

sim projectar arquitecturas flexíveis e transformáveis que se podem adaptar às mudanças e às 

mutações que qualquer uso experimenta nos nossos dias. Neste sentido, devemos projectar pensando 

que estamos a criar um ser vivo que necessitará de crescer, mudar, transformar-se e adaptar-se para 

sobreviver num mundo de mudanças.»107  

Por outro lado, deve-se relembrar que, o edifício, quando nasce, é a representação da época em que 

surgiu. Como já foi dito, a arquitectura é a representação do Homem e da sua época. Todo o seu 

discurso formal e espacial relaciona-se com o contexto sociocultural onde foi erguido. Não faz, 

portanto, sentido que, numa época completamente diferente, se reconstitua a sua imagem fiel e 

integralmente, idêntica à do seu nascimento, quando a cultura, a tecnologia, o ser humano, se 

alteraram. Não faria sentido nós, como ser humano, arquitectos, criadores de cultura, caíssemos no 

erro de não perceber que o contexto em que o edifício foi construído morreu também, não fazendo 

sentido adoptarmos uma linguagem e uma postura intelectual, cultural, completamente desfasada 

daquela que é filha da época em que actuamos. Estaríamos, no fundo, a fazer ‘não-arquitectura’ se 

atendermos ao facto de que a arquitectura é expressão do Homem e da sua época108.  

A sustentabilidade do Património passa, também, por uma postura que admita este facto, já que, ao 

negligenciá-lo, não situaríamos, novamente, o edifício no novo tempo em que, supostamente, deve 

viver, participar e servir. Não o adaptaríamos a uma nova realidade, estrangulando, assim, o seu 

potencial de objecto passível de ser transformado e adaptado ao longo do tempo mas que preserva e 

veicula valores da memória colectiva. 

Mas, não obstante tudo isto, e de igual importância, é o facto de que é fundamental manterem-se as 

características que tornam aquele objecto e aquele Lugar No objecto e No Lugar, os valores que os 

tornam únicos. Os valores do Património e do Lugar devem ser lidos e compreendidos de forma 

aprofundada com o objectivo de se manterem as características que os tornam ímpares, que tornam 

                                                            
107 Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p.70. 
108 Steen Eiler Rasmussen . Arquitectura Vivenciada, São Paulo: Martins Fontes, 1986. pp. 2,3. 
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aquele lugar num Lugar, dotando-o de uma força com poder de sustentação ao longo do tempo109, 

prolongando e dignificando o seu contributo, a sua ‘vida’. 

A sustentabilidade do Património e do Lugar deve ser vista como um meio para se atingirem estes 

fins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
109

 C.f. Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. 
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4. Estratégia programática 

 

 

«O arquitecto deve estudar o programa com sentido crítico, detectar os pontos importantes, ser capaz 

de transformá-lo e orientá-lo de acordo com os outros condicionantes do projecto e convertê-lo num 

factor dinamizador e orientador de todo o processo subsequente de criação arquitectónica.»110  

 

Tendo em conta os objectivos já mencionados para este projecto, como hipótese de trabalho 

propõe-se para o local um Complexo de Desportos Náuticos baseado em três componentes 

essenciais: Lazer; Pedagogia e Competição. 

As modalidades a abrigar seriam o Remo, a Canoagem e a Vela, apoiadas por equipamentos próprios 

e que estariam vocacionados tanto para a vertente de Lazer como para a de Competição. Quase que 

devolvendo os barcos ao Tejo cujas paisagens eram antes pontuadas por eles.  

Estes desportos, tal como um moinho de maré, não utilizam energias poluentes para a sua 

realização. 

A dinâmica que se pode obter propondo-se um complexo desta natureza é rica e contribui para a 

diversidade e qualidade urbana a diversos níveis, designadamente, cultural, desportivo e ambiental. 

Entrega-se o programa à própria natureza, não se querendo fechá-lo dentro de um edifício, 

concentrá-lo num grande objecto fechado em si mesmo mas trazê-lo para o exterior. A vida trazida 

pelas opções programáticas, pelo centro náutico, apresenta-se e vive-se no exterior, ao ar livre. Cabe 

ao arquitecto fazer viver o próprio programa. Desta vez, faz-se vivê-lo com a Natureza e com o 

Homem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
110 Alfonso Muñoz Cosme . El proyecto de arquitectura, Barcelona: Editorial Reverté, 2008. p.68. 
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5. O Projecto 

 

 

Depois de explanadas as intenções conceptuais do projecto é necessária uma resenha relativa ao 

estudo da concretização e aplicação dessas ideias e a forma como se pretende serem materializadas.  

Seguem-se então as estratégias de projecto que visam formalizar as várias reflexões teóricas feitas 

anteriormente. 

 

 

5.1. A linha e os pontos no esteiro – a geometrização do Lugar. Trilogias: preexistências, simbólicas, 

funções/usos 

 

 

Fig.27: Alburrica desenhada pela linha e pelos moinhos. 

 

Todo o esteiro de Coina é presenteado por moinhos de maré centenários. Ao remar, em todo o seu 

comprimento, sente-se que o esteiro é como que um ‘abismo’ entre as duas cidades que separa 

devido à desertificação entregue às suas margens, criada pela desactivação de várias zonas 

industriais a elas afecta e à ainda desqualificação de grande parte da sua frente ribeirinha. No 

entanto, é este ‘silêncio’, esta calma, este mesclar de acontecimentos passados, bem como da rica 

componente natural, que constrói o genius loci daquele esteiro. Ao se observar as ruínas dos 

moinhos e o carácter que emprestam ao local, quase que se retrocede no tempo.  
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A intersecção destas muitas realidades, destes vários tempos históricos, dos moinhos e da 

actualidade, é materializada através da metáfora da linha histórico-temporal que percorre o esteiro, 

cosendo os vários tempos entre si: a linha da intervenção que lá se desenha. 

Este segmento de recta surge por motivações plásticas, pragmáticas e ‘humanas’ (ou antropológicas), 

resgatando os moinhos do esquecimento e da sua degradação.  

Plásticas, porque quer organizar visualmente o plano de água, restituindo a dignidade dos moinhos 

ao mesmo tempo que os afirma como elementos estruturantes do esteiro e do projecto. 

Humanas, porque se restitui um elemento imprescindível da memória e da identidade da população 

e da cidade que viram naqueles moinhos um foco de grande desenvolvimento e, como objectos 

patrimoniais de incalculável valor que são actualmente constituem um importante contentor da 

memória colectiva que, como já foi explicado, é do mais elevado interesse preservar. 

Pragmáticas, porque a linha que desenha e se constrói no esteiro é definida por bóias que servem de 

apoio à circulação dos navegantes. Sugere-se um degradé na cor das bóias, não por mero capricho 

plástico, mas como um indicador da distância percorrida - em metros - através da mudança de cor 

das mesmas, sempre relativa à cor de que se vai pintar cada um dos moinhos111. 

Este segmento de recta formaliza-se como uma linha quebrada, construindo um ritmo visual que a 

destaca numa macro-escala, enfatizando a íntima relação que detém com cada um dos moinhos, 

afirmando-os.  

No entanto, estes moinhos do Esteiro não estão apenas ligados visualmente mas, também, através 

de uma estratégia programática que pretende que cada um deles se relacione com o Centro Náutico, 

criado em Alburrica, funcionando como extensões do mesmo, como pontos de interesse, paragem, 

estadia, lazer, ao longo de todo o plano de água, e que ajuda à maior força do Centro e de cada um 

dos moinhos, que funcionam sempre em relação a todos os outros. 

 

As inflexões que a linha quebrada apresenta são fruto da construção através da preexistência, dos 

moinhos do esteiro (Fig. 28). Imagine-se que, através de uma linha imaginária, se divide o esteiro ao 

meio, separando as duas vias de tráfego, definindo os dois sentidos de circulação dos barcos. Por 

cada um dos moinhos será passada outra linha imaginária, perpendicular à anterior, que, ao 

intersectá-la, define os vários pontos de quebra que constroem o tal grande segmento de recta que 

se desenha e desenha o plano de água, cujos vértices, os pontos de quebra, criam uma espécie de 

triângulo, de seta, que têm como referência cada um dos moinhos, direccionando o olhar para os 

mesmos. O nosso olhar é convidado a dançar ao seu ritmo.  

                                                            
111 Referente ao capitulo 2.1. O desenho de um grande quadro no pavimento – ordem geométrica do Lugar, presente nesta dissertação. 
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Consciente de que, aquando da maré baixa, o percurso no rio terá de ser outro (devido a ilhas e 

baixios que se escondem durante a maré alta), desenha-se uma nova linha, de cor verde, que define 

então o curso a ser tomado quando a maré assim o dita. Esta linha, porém, ao contrário da linha 

colorida, só seria visível quando a maré se encontra, efectivamente, a uma baixa altura, não subindo 

ou descendo ao sabor da mesma. Porém, a sua construção segue as mesmas regras da outra: as suas 

inflexões surgem quando se encontra na direcção de um moinho. 

 

Fig. 28: Construção da ordem geométrica. 

 

Este grande gesto é depois reproduzido a uma escala mais reduzida na construção e definição da 

geometria da intervenção em Alburrica - mantendo o registo do gesto primordial de se pintar um 

quadro na água através de uma linha que une e enfatiza as relações entre os moinhos - 

assemelhando-se esta intenção à lógica dos fractais112 (Figs. 29 e 30).  

Os limites destruídos das caldeiras onde assentam os moinhos são reabilitados, construindo a ligação 

de Alburrica à cidade do Barreiro, deveras esquecida no tempo e agora quase inexistente e bastante 

desqualificada, recuperando, assim, a relação tão próxima e profunda que as gentes desta terra 

                                                            
112 «Um fractal é um objecto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objecto original.» Disponível 

em WWW: <URL: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fractal. 
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tinham para com aquele rio, trazendo de volta um valor perdido no tempo, o de Alburrica como uma 

zona importante e central da cidade.  

Esta linha, esta ponte ou passagem, assume também a forma de uma linha quebrada em que os 

pontos notáveis são os moinhos. Os restantes edifícios propostos surgem também da reprodução da 

lógica de geometrização da intervenção no esteiro, aquando da inflexão da linha colorida e da linha 

verde – que agora se caracteriza por trilhos de apreciação in loco da natureza, que podem ser 

percorridos aquando da maré baixa.  

Os pontos de quebra dessa linha constroem-se através da união entre dois pontos: do centro da 

caldeira ao centro geográfico do plano de água, comportando-se como uma linha que, por sua vez, 

define o local onde surge o novo edificado, ao intersectar com a dita linha quebrada que conforma a 

ponte entre Alburrica e a cidade, permitindo ao utilizador desfrutar de perto a natureza, abrindo-se 

as suas portas, nela entrando. Surge, então, a direcção onde se deve posicionar o novo edificado, ao 

ligar os vértices da linha verde ao centro de onde se pode vislumbrar e apreciar a chegada ao Centro 

Náutico e a intervenção na sua plenitude: o ponto (definido por uma pequena bóia) que se encontra 

no centro geográfico do plano de água em Alburrica. Os novos edifícios propostos ajudam então a 

afirmar a linha quebrada, a passagem, construindo-a. 
 

 

Fig. 29: Continuação da ordem geométrica, reproduzindo-a no lugar de Alburrica. 
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 Fig. 30: Construção da ordem geométrica em Alburrica, a mesma do esteiro. 

 

Estes novos edifícios surgem para se colmatar a falta de área construída suficiente para fazer 

funcionar o Centro Náutico. Não surgem, no entanto, de forma espontânea mas sim controlada, 

colocados em toda a extensão da linha quebrada de Alburrica, que serve de passagem e a une 

geometricamente ao centro da cidade, enfatizando-a. 

Na existência de três modalidades náuticas ter-se-á, também, três complexos edificados, cada um 

deles afecto a uma das modalidades, respectivamente relacionados com os três moinhos existentes. 

 

Este novo conjunto edificado formaliza-se como o reflexo do moinho que o ‘rege’, repercutindo-se a 

intenção de construir através dos reflexos naturais na materialização destes novos objectos. Estes 

‘moinhos reflectidos’ acentuam a relação que estabelecem com o moinho original, afirmando a ideia 

de conjunto tripartido, afirmando a Trilogia: três moinhos de maré, três caldeiras, três moinhos de 

vento, três desportos náuticos, três componentes (Lazer, Competição e Pedagogia), três conjuntos 

edificados. 

 

 

Fig. 31: Os três reflexos dos três moinhos. Moinho Pequeno, Moinho do Cabo e Moinho Grande, respectivamente. 
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5.2. A imaterialidade da intervenção 

 

É através da intervenção plástica e artística que se afirma Alburrica como uma arquitectura 

‘imaterial’, um quadro, um postal, uma obra de arte que pode ser vivida, percorrida, nunca sendo 

exactamente a mesma113. Esse plasticismo, essa expressão, é dada através da cor, dos materiais, da 

luz, do dourado, dos trilhos que se insinuam por baixo de água, pelo ritmo e movimento da linha, dos 

reflexos, das mudanças subtis da luz, juntamente com a mais que falada vontade de se construir 

através dos usos e fluxos do ser humano, dos valores imateriais de uma época, de uma cultura. 

Este criar de um lugar a partir de valores imateriais não é só aquele que vive e cruza os fluxos 

humanos, sociais com os fenómenos naturais. É reproduzido numa outra escala para criar 

sucessivamente pequenos lugares no grande lugar de Alburrica, definidos pelas sombras. As sombras 

também criam lugares. São lugares de estadia onde se pode desfrutar do ambiente que nos rodeia, 

lugares que procuramos para nos proteger. O desenho destes pequenos lugares não foi, no entanto, 

arbitrário. Surge com a intenção de se poder ler aquele lugar de forma completamente diferente, a 

um outro nível, como três corpos, definidos pela linha quebrada, à beira mar deitados, que 

representam a ‘trilogia da sacralização’, os ‘altares’ da sabedoria, da saúde e do lazer que dão as 

mãos. 

 

 

Fig. 32: 

                                                            
113 Referente ao capitulo 2.1. O desenho de um grande quadro no pavimento – ordem geométrica do Lugar, presente nesta dissertação. 

 

Vista em planta: Corpos em Alburrica estendidos, dando mãos e oferecendo um abraço, como entidades humanas. 
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A união criada pela festa do desporto, valores socioculturais de elevada importância, estará 

enaltecida através do símbolo do ‘abraço’ e do ‘dar as mãos’. Este ‘abraço’ é desenhado em e através 

de cada um dos três complexos edificados, sendo que, em cada conjunto, os edifícios serão o corpo 

(cabeça e tronco) e a estrutura verde, que cria os dito micro-lugares caracterizados pela sombra, 

serão os membros que se abrem num grande ‘abraço’, dignificando os valores desportivos, 

comportando-se os edifícios como entidades humanas e fraternais. 

 

     

  

 

 

 

5.2.1. O Reflexo e a Dissimulação na Envolvente 

 

A utilização do reflexo está intimamente ligada a uma vontade de transparência. Uma camada 

transparente que se coloca sobre o lugar, criando um novo mas mantendo, respeitando e afirmando 

o antigo, a memória.  

O revalorizar da memória dos moinhos traduz-se num reflexo dourado de cor e luz reluzente no 

esteiro e em Alburrica, que se desvanece no olhar, relembrando a importância destes engenhos de 

outrora. Um degradé de cor que se desmaterializa à medida que o nosso olhar se perde no horizonte, 

caminhando para o infinito. Da luz reluzente e dourada de que se pintam os moinhos até à luz que os 

ilumina, a do sol, com a consciência de que «(…) a Arquitectura não termina em ponto algum, vai do 

Fig. 33: O conjunto tripartido de cada moinho - como cabeça e tronco - e o desenho do abraço - como os membros que se abrem 

- desenhando, conformando, a localização e forma desenhada da estrutura verde. 
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objecto ao espaço e, por consequência, à relação entre os espaços, até ao encontro com a 

natureza.»114 

 

  

Fig. 34:O moinho reluzente como um pequeno sol no horizonte. 

 

A estratégia utilizada para dissolver a intervenção na natureza foi, também, o uso do reflexo, 

materializando-se como um eco da vivacidade perceptiva e sensibilidade, da ‘transparência 

ambiental’ e interventiva, com o usufruto natural proposto, da exacerbação dessa sensibilidade com 

a valorização desse desfrute, dotando o projecto de valores perceptivos, de uma dinâmica estética e 

relação íntima com o contexto preexistente, fundindo-se com a natureza. A natureza é reflectida no 

edifício. Os seus alçados são o mar, a luz, o sol, as nuvens, entendo-se esta ‘transparência’ como «(…) 

estrutura e atmosfera.»115  

Estes reflexos são conseguidos através da utilização, não do vidro, material dispendioso, de difícil 

manutenção, logo pouco ecológico, mas sim de um material de revestimento de fachada, composto 

por uma placa de polietileno revestida com uma fina camada de alumínio que pode ter diversos 

acabamentos, neste caso o espelhado. É uma solução prática, económica e eficaz. Estas placas são 

fixadas no suporte da parede, funcionando como uma parede ventilada, não necessitando de 

isolamento extra.  

Procura-se um usufruto do meio natural através da exacerbação e enaltecimento dos sentidos, da 

visão, do tacto, da audição ao dotar o projecto de uma transformação constante através dos ciclos e 

elementos naturais, por meio do uso do reflexo, da aspiração à transparência, à desmaterialização na 

e com a envolvente. Porque «o fenómeno da transparência desencadeia uma experiência 

                                                            
114 Álvaro Siza Vieira. Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 2000. p. 31.  
115 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. Opaco, Translúcido, Transparente: Arte e Arquitectura Contemporâneas entre o Cristalino e o 

Ambiental. Lisboa: FAUTL, 2009. p.23. Texto policopiado. Tese de doutoramento. 
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polissensorial e quinestética»116, centra-se o ser humano, na sua totalidade, no projecto, no meio, no 

Lugar, a ele pertencendo intimamente, e que, sem ele, nem a arquitectura nem o lugar seriam os 

mesmos (porque o Homem e as suas dinâmicas são um dos seus elementos fundamentais). Esta 

dissolução na envolvente pelo meio do reflexo é conseguida através da ‘pele’ do objecto. A 

continuidade desta pele transparente, solúvel no meio, reflectora, não podia ser adversa à 

necessidade da existência de vãos que permitam a entrada de luz no interior dos edifícios e a sua 

relação com o exterior. Desta forma, os vidros destes vãos são espelhados do lado exterior para 

manter esta continuidade e uma adequação à linguagem e imagem exterior do objecto. 

 

 

5.2.2. O ‘véu da noiva’ 

 

Partindo do princípio de fazer participar a vida trazida pelas pessoas que fazem uso do local na 

própria construção do lugar, da intervenção, uma das estratégias utilizadas para se perpetuar esta 

intenção foi a utilização de uma segunda pele117 no novo conjunto edificado. As duas peles, que se 

constituem como as paredes exteriores, entre as quais paira e se intersecta um volume, deixariam 

transparecer a vida que se desenrola no seu interior, tendo a desejada expressão exterior. Esta 

intenção é materializada com um ripado de madeira que permite a visualização, percepção 

interior/exterior e vice-versa, e servem como elemento de sombreamento. A opção pela madeira 

prende-se com a relação que este material tem com a indústria náutica e com o ser humano, por ser 

um material natural, que constrói a sua história com o tempo, revelando a sua autenticidade118. 

 

 

5.3. O Lugar no Património - Construção de um Lugar imaterial sobre o Lugar físico 

 

O projecto de intervenção proposto para a área de Alburrica tenta criar um novo lugar sem se perder 

o lugar preexistente, caracterizado pelas qualidades naturais, patrimoniais e paisagistas. É uma 

camada transparente que deixa perceber, reflectir o lugar preexistente, criando, através da proposta 

                                                            
116 Idem. p.25.  
117 Conceptual e formalmente desenvolvendo, neste caso, a pele do edifício pode ser entendida como o elemento que permite a relação 

do objecto com o meio. Tal como num ser vivo, a pele é o órgão que permite ao corpo analisar e filtrar as condições ambientais exteriores, 
adaptando o organismo ao meio. Aqui, a pele surge exactamente com esse propósito, tanto a mencionada ‘segunda pele’ como a 
‘primeira’ que é aquela ‘transparente’, reflectora, através da qual o objecto se adapta, integra e vive através do meio. A ‘segunda pele’, 
este ‘véu da noiva’, surge com o propósito de filtrar, uma segunda vez, as condições naturais do exterior em comunicação e diálogo com o 
interior, ou seja, serve tanto como elemento prático, de sombreamento e protecção, como um elemento que, na sua essência, existe 
permitindo uma continuidade visual entre exterior/interior e vice-versa, deixando que o interior participe do meio exterior, dando-lhe 
continuidade nos edifícios, confundindo-se o meio no objecto e vice-versa. 
Esta pele é também a ‘cara’ do edifício, a partir do qual o mesmo se torna reconhecível. 
118 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 21. 
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programática, novas dinâmicas, um outro lugar. Um sítio de novas vivências, sem nunca esquecer ou 

substituir o outro, afirmando-o ainda mais, preservando o seu carácter e as suas mais-valias. O uso 

do reflexo119 na intervenção surge como um desejo de transparência para que se mantenha o registo 

preexistente, como se a intervenção não existisse, como se a poética da ruína e do seu abandono se 

perpetuassem, permitindo que a sua memória viva no mesmo plano da actualidade, da vida actual, 

interagindo com o presente. 

 

«(…) a transparência (parece ser) uma espécie de carruagem directa para a memória. A clareza da 

memória (…) parece veicular-se mediante um meio, uma espécie de éter, que parece ser transparente. 

A oscilação entre estes dois momentos como que instala um tecido que se espraia, contendo a 

coexistência, numa transparência em que as coisas, os dados da vida, se tornam (apesar de díspares no 

tempo e/ou no espaço) complanares num plano – o da própria vida.»120 

 

Essa ‘nova Alburrica’ é criada mais pelas dinâmicas sociais e a sua fusão com as dinâmicas naturais, 

com o lugar preexistente, caracterizando-se mais por esta fusão e pelos usos e experiências do ser 

humano numa relação íntima com a riqueza natural que lá é abundante, do que, propriamente, pelos 

edifícios que lhe dão corpo e forma, que são o seu ‘motor’.  

 

«O desenvolvimento tem a ver com a capacidade de valorizar os lugares, conjugando as 

transformações do território com a articulação das preexistências (...). A qualidade do ambiente 

constitui uma mais-valia adicional e promocional (…)»121 

 

A intervenção é a alma que faz viver aquele lugar expectante sem nunca negligenciar as qualidades 

que o mesmo detém, concretizando-se num gesto, num princípio fundamental e estruturante na 

intervenção. Mas porquê fazê-lo? Porquê sobrepor um novo Lugar de características mais imateriais 

e intangíveis ao Lugar existente? Porque não arrasar ou alterar aquele Lugar? A troco de quê? 

Adopta-se uma posição de humildade acreditando-se que o Tempo e a Natureza são os maiores 

Arquitectos.  

 

«A experiência do território singular é já uma experiência do Habitar.»122  

 

                                                            
119 Referente ao capitulo 5.2.1. O Reflexo - Dissimulação na Envolvente, presente nesta dissertação. 
120 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. Opaco, Translúcido, Transparente: Arte e Arquitectura Contemporâneas entre o Cristalino e o 

Ambiental. Lisboa: FAUTL, 2009. p.17. Texto policopiado. Tese de doutoramento. 
121 Rui Barreiros Duarte. «Os Valores do Lugar» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº26. Abril 2002 . pp. 66-69. 
122 Arquitecto Pedro Domingos na Conferência dada a 09 de Maio de 2011, na FAUTL, no âmbito da cadeira de Seminários. 
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O ser humano, quando confrontado com o poder da ‘arquitectura’, da ‘construção’ natural, 

encontra-se em sintonia com o meio do qual é ‘filho’, o meio natural, a terra, a água, a natureza, 

reconhecendo o lugar onde o caos se transforma em cosmos, um lugar com significado para o 

Homem, estando em condições para habitar123. Quantas vezes, mais uma vez é repetido, a 

arquitectura não é superada pela força e a beleza da ‘construção’ natural? 

 

Num quadro paisagístico tão rico como o de Alburrica, em que o Tempo esculpiu aquelas ruínas e 

que nas suas pedras gravou o seu testemunho, a sua presença constante, seria uma perda para o 

Homem, a sua identidade, a sua memória colectiva, a Natureza e o Tempo124 – seus principais 

arquitectos - a aniquilação de tais registos. 

 

 

5.4. Uma intervenção sustentada: A Sustentabilidade do Património e do Lugar de Alburrica (por 

uma sustentabilidade patrimonial) 

 

Já foi referido anteriormente, após cuidada reflexão, que a intervenção no património deve ser 

projectada também para o uso futuro, devendo-se precaver uma boa adaptabilidade da mesma face 

às transformações a que o avançar do tempo conduz, para benefício da intervenção e do próprio 

património. É através desta reflexão sobre a sustentabilidade e o futuro do património125 que se 

informa a intervenção nos moinhos de Alburrica. 

Procura-se manter o seu testemunho arqueológico, histórico e cultural intacto, não querendo retirar 

ou acrescentar nada àquelas pedras em ruínas. Assim, não se corre o risco de, ao intervir no 

património, se perder a sua genuinidade ou coerência histórico-temporal, de se alterar as provas, as 

cicatrizes, marcas da sua vida e morte, que o caracterizam e o tornam um objecto documental, 

memorial e monumental único. Trabalha-se a sua imagem, os elementos principais que o 

caracterizam, para lhe restituir a sua dignidade mas preservando-se, desta forma, a ‘biografia das 

suas pedras’ para que as mesmas possam ser lidas e intervencionadas segundo outra perspectiva ou 

abordagem diferente, sem que reabilitações ou intervenções anteriores tivessem alterado ou 

danificado a sua essência. E como «Toda a matéria existe no contínuo do tempo (…)»126, é 

imprescindível que essa autenticidade que o tempo grava na matéria, fazendo existir para além de si 

mesma, como documento de uma época passada, seja preservada. 

                                                            
123 Martin Heidegger . ”Construir, Habitar, Pensar“. Vorträge und Aufsätze, Günther Neske Pfullingen, 1954. 
124 Referente ao capitulo 2.2 A Natureza como a grande arquitecta - a poética e a força do desenho natural, presente nesta dissertação. 
125 Referente ao capitulo 3.3. A Sustentabilidade do Património e do Lugar, presente nesta dissertação. 
126 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 21. 
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Desta forma, a genuinidade do património é mantida, do mesmo modo que se permite ao Tempo 

continuar a construir sobre aquele objecto, cabendo-lhe decidir o seu futuro ‘aspecto’ e não ao 

arquitecto, numa postura ingénua de tentar restituir fielmente a sua imagem, como se se tivessem 

regredido séculos, ante uma era já ultrapassada e passada, «(…) com a intenção sádica de fazer 

nascer morto um edifício (…)»127  

Como nos diz Rasmussen, «(…) é impossível repetir-se a bela arquitectura de uma era passada; torna-

se falsa e pretensiosa quando as pessoas já não podem viver de acordo com ela.»128  

 

A noção de sustentabilidade do património está intrinsecamente relacionada com a adaptabilidade 

do mesmo a situações futuras e com a reversibilidade das intervenções propostas, como já foi 

desenvolvido anteriormente.  

A intervenção nos moinhos de maré de Alburrica pode ser facilmente retirada, alterada e encarar-se 

a preexistência de forma completamente diferente, já que se deixaram as paredes intactas, apenas 

pintadas de dourado nalgumas partes do moinho, dando a liberdade de deixar o vestígio 

arqueológico tal como fora encontrado. Desta forma, pode ‘retroceder-se’ no tempo, até ao estado 

em que se encontravam antes da intervenção.  

Imagine-se que se reconstrói um edifício patrimonial tal qual como se supõe ter sido aquando do seu 

nascimento. Não seria estranho verificar que se apagou ou dissimulou completamente a carga 

temporal que o mesmo possuía, retirando-lhe um aspecto tão importante para a memória colectiva e 

o próprio ser humano129, que é uma particularidade dos objectos património, pela carga memorial 

que carregam, sendo por isso tão valorizados? A carga que a ruína possui e a linha (conteúdo) 

temporal que o separa, e ao mesmo tempo une, a esta nova realidade, seria perdida. Um edifício 

travestido que pretende parecer aquilo que já foi mas que já não é, porque o contexto que os viu 

nascer e viver já morreu também, foi ultrapassado. 

No caso da reabilitação dos moinhos de maré de Alburrica a posição tomada foi a oposta, 

compreendendo-se que o Factor Tempo é o elo crucial entre Passado, Presente e Futuro do 

Património.  

Atendendo ao facto de os moinhos estarem bastante degradados (o Tempo deixou muitas e 

profundas marcas!) foi desde logo compreendido que a beleza e poética daquele lugar se devem 

muito à poética que aquelas ruínas emprestam à paisagem. Deve-se mesmo afirmar que, sem elas, 

Alburrica não seria a mesma, que são elas que a dominam e a caracterizam. São elas que concretizam 

a ligação entre cidade edificada e espaço natural, tendo também a própria natureza apropriado-se 

                                                            
127 Lina Bo Bardi. 
128 Steen Eiler Rasmussen . Arquitectura Vivenciada, São Paulo: Martins Fontes, 1986. p.3. 
129 Referente ao capitulo 3.1. A Problemática da Reabilitação, presente nesta dissertação. 
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das suas paredes. É esta poética, onde aqueles moinhos (tanto de vento como de maré) são 

protagonistas, que é preciso preservar e manter. 

 

 

Fig. 35: A síntese - O Tempo e a Memória em diálogo com a Arquitectura. 

 

Para se preservar e manter, então, estas qualidades e valores intangíveis procura-se uma dissolução 

da intervenção no meio preexistente. O desejo pela manutenção desse registo temporal e histórico 

faz uso do reflexo de forma a se atingir uma intervenção visualmente leve, pouco intrusiva, 

‘transparente’, que respeite e mantenha valores característicos e intemporais da preexistência, 

porque «(…) a transparência reifica a consciência do tempo que passa (…)»130, tempo esse que, como 

já se verificou, ao ser um grande testemunho da Memória humana e colectiva, é de maior 

importância ser respeitado.  

 

«(…) “O enfraquecimento da experiência do Tempo nos ambientes de hoje em dia tem efeitos mentais 

devastadores (…)”131, já que o ser humano sente a necessidade e nada lhe dá maior satisfação que a 

sensação de participar de algo que supera o plano da vida individual. (…) é tarefa da arquitectura 

facilitar essa experiência.»132  

 

Entende-se a preservação da ruína como o preservar dos acontecimentos temporais, do Tempo, que 

fizeram parte da vida daqueles objectos e que os transformaram. Uma espécie de biografia onde a 

‘vida’ estagnou, desacelerou no ponto em que a actividade mecânica moageira se tornou pouco 

prática e obsoleta, perdida para os novos tempos industriais do carvão que se avizinhavam. A ‘morte’ 

                                                            
130 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. Opaco, Translúcido, Transparente: Arte e Arquitectura Contemporâneas entre o Cristalino e o 

Ambiental. Lisboa: FAUTL, 2009. p.33. Texto policopiado. Tese de doutoramento. 
131 Gotthard Booth in Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p.22.  
132 Juhani Pallasmaa. Op. Cit. p. 22. 
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do edifício, o tornar-se obsoleto, é tão importante quanto o nascimento, já que é na morte que nele 

se expressa tudo aquilo que este foi. Preserva-se então a lembrança daquela história, gravada nas 

suas paredes.  

Para quem os desconhece (e são muitos no Barreiro!) surge sempre a dúvida, ou a curiosidade, ao 

darem de caras com tais ruínas desconhecidas: “O que será? Será de que época? Parecem muito 

antigas! Não sabia que o Barreiro tinha disto…”. Resta a lembrança de outros tempos tão fortemente 

trazidos à luz da nova realidade ao se olhar para estes seus grandes testemunhos.  

Compreendendo que os vestígios arqueológicos, materiais das ruínas daqueles moinhos são, então, a 

lembrança, a memória, tanto do edifício como entidade física mas também como entidade portadora 

de valores imateriais e intangíveis, como a sua história e o seu tempo, e sabendo que são esses 

valores imateriais expressos pelos valores materiais que despertam o carinho e o interesse na 

população, no ser humano, e criam a poética paisagista, foi, desde logo, posto como crucial que 

esses valores fossem mantidos e preservados, até mesmo magnificados na proposta de Reabilitação. 

Procura-se preservar o registo histórico-temporal genuíno que os moinhos carregam.  

 

A intervenção consiste, então, na manutenção dessas ‘paredes-testemunho’, tal qual como se 

encontram, e na reconstrução da imagem, da forma de cada moinho, das suas linhas exteriores que 

definem as suas proporções (em alçado) através de um novo volume que intersecta aquelas paredes 

e que, sendo independente das mesmas, cria, então, uma tensão entre Passado e Presente, entre as 

paredes em ruínas e a intervenção. Este volume e a sua intersecção são entendidos como uma 

intersecção temporal entre dois tempos diferentes – uma linha que faz parte da linha quebrada do 

Esteiro, que termina e começa em Alburrica, e que é entendida como uma linha histórico-temporal 

que une os moinhos à intervenção, ao novo edificado, cosendo-os, ancorando-os, relacionando-os 

através desse volume que, ao levitar entre as paredes dos moinhos, cria uma tensão entre a 

preexistência, distanciando-se, material e fisicamente, dela, flutuando entre as suas paredes e, ao 

mesmo tempo, completando-a, redesenhando-a, tornando-as um elemento só sem nunca ferir ou 

alterar o registo preexistente. 

 

Ao criar esta tensão entre o Passado e o Presente, pairando sobre a ruína, ao elevar-se, a intervenção 

permite também a passagem pública sob si, devolvendo assim aquele lugar à população, 

reestruturando a passagem urbana que liga a cidade a Alburrica133.  

 

                                                            
133 Consultar Anexos III.1 - Excepções construtivas, presente nesta dissertação. 
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Fig. 36: A nova arquitectura pairando sobre a ruína, completando-a. 

 

«A transparência e as sensações de leveza e flutuação são temas centrais da modernidade (…) para se 

criarem sensações subtis de espaço, movimento e luz. (…) Esta nova sensibilidade promete uma 

arquitectura que pode transformar a relativa imaterialidade e leveza da recente tecnologia de 

construção numa experiência positiva de lugar e significado.»134  

 

 

Fig. 37: O objecto novo intersectando e reconstruindo o preexistente. 

 

 

 

 

Fig. 38: Intersecções temporais através da arquitectura. 

 

Daqui afere-se que os principais elementos caracterizadores de um objecto arquitectónico 

patrimonial – sem os quais se iria alterar o carácter e particularidade do mesmo - são: Forma 

                                                            
134 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p.21.  
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(características formais como a altura, proporção); Implantação (limite físico no território); Relação 

com a envolvente; Espacialidade; Qualidades paisagistas. 

Pretende-se, assim, manter estas características ao mesmo tempo que se afirma a intervenção como 

um gesto imaterial de uma luz dourada de que se pintam as paredes dos moinhos, formalizando-se, 

ao mesmo tempo, como os pontos de luz no Esteiro que se relacionam com a linha quebrada, a linha 

da continuidade histórico-temporal, que une todos os moinhos entre si, tornando cada moinho um 

símbolo de luz e da memória, diluindo-se na envolvente a reconstrução da antiga imagem do moinho 

através do reflexo. 

 

«A incrível aceleração de velocidade nos nossos tempos colapsou o tempo no ecrã raso do presente, 

sobre o qual a simultaneidade do presente é projectada. À medida que o tempo perde a sua duração e 

o seu eco no passado primordial, o ser humano perde a noção de si mesmo como um ser histórico e é 

ameaçado pelo “terror do tempo”. A arquitectura emancipa-nos do abraço do presente e permite-nos 

experienciar o lento e curativo fluxo do tempo. Edifícios e cidades são instrumentos e museus do 

tempo. Permitem-nos ver e perceber a passagem da história e de participar em ciclos temporais que 

ultrapassam a vida individual.»135  

 

Deste modo, procura-se manter os valores do Património e do Lugar de forma a permitir ao ser 

humano reconhecer e viver parte da sua história e identidade, ao serem preservados os seus maiores 

testemunhos. 

 

 

5.4.1. Harmonia por contraste 

 

Relativamente ao interior dos moinhos, o princípio de actuação é o mesmo: o de se criar um 

contraste evidente entre a forma genuína e aquelas que lhe são acrescentadas, de modo a preservar 

a memória da preexistência. Um dos elementos principais que caracterizam o património, como já foi 

dito, é a sua espacialidade, a sua alma. A «(…) “alma” do edifício reside sempre no seu interior.»136 

Com o intuito de relembrar de forma afirmada a antiga espacialidade do moinho (grandes espaços, 

amplas áreas, generosos pés-direitos, úteis num complexo industrial) tudo o que será acrescentado a 

esta espacialidade fluida, desde paredes interiores até ao mobiliário, terão uma expressão, uma 

materialidade completamente diferente da memória da materialidade do moinho, para acentuar 

essa diferença e esse acrescento num espaço que vive dessas suas características que o definem 

                                                            
135 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 36.  
136 João Álvaro Rocha. «Uma nova existência» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº25. Março 2002 . pp. 46-51. 
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como Espaço. Logo, as paredes que perfazem o volume do moinho, essa estreiteza e amplitude, 

serão revestidas interiormente de reboco pintado de cor branca, clara, lembrando as antigas paredes 

rebocadas. Ao invés, os restantes elementos acrescentados a essa espacialidade, que não a 

integravam genuinamente, são de materiais contrastantes, revestidos com um material reflector, 

acentuando essa diferença, reproduzindo o mesmo reflexo de que se reveste o edifício no exterior. 

A estratégia utilizada é então a da harmonia por contraste, a mesma utilizada no gesto que desenha 

aquele território de forma mais abrangente: elementos que se destacam na paisagem, ordenando-a, 

humanizando-a, afirmando uma intervenção, ao mesmo tempo que deixam respirar todo o lugar e 

envolvente natural, preexistente, por ser subtil e apenas pontual, acentuando ainda mais a beleza e 

pureza da paisagem em contraste com a obra humana, permitindo ao ser humano ver a força da 

natureza ao lado do seu gesto, vendo-se a si mesmo.  

O espaço interior é construído também por filtros, aberturas para a luz, pela luz zenital, ao procurar-

se um apelo, um eco à poética da ‘ruína’ da cobertura e da sua memória, ao incluir, na nova 

cobertura, um esquema de vigas de madeira, lembrando as antigas asnas de madeira que perfaziam 

a cobertura de duas águas dos moinhos, e promovendo uma posição de valorização da materialidade 

preexistente (tal como acontecia nas paredes interiores), utilizando-se um material natural que «(…) 

nos permite penetrar nas suas superfícies e deixa-nos convencer da veracidade da sua matéria.»137 A 

ruína da cobertura é reformulada sem a tornar completamente opaca, utilizando placas de vidro 

laminado que deixam a luz penetrar, coando-a, criando uma ‘bolsa’ de luz entre as vigas de madeira 

e a cobertura, na tentativa de se restituir o espaço criado na cobertura de duas águas.  

 

 

Fig. 39: A poética da Luz como transformadora do espaço. 

                                                            
137 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 21.  



66 
 

A forma enternecida e controlada com que a luz cai dentro do moinho, perfazendo-se este gesto 

num ‘hino’ à cobertura de duas águas e à sua ruína bem como ao elevar do projecto à infinitude da 

luz, a ela o conduzindo, com ela sempre relacionado.  

De forma a permitir uma maior entrada de luminosidade e continuidade espacial, é utilizado o tijolo 

de vidro nos balneários de cada clube, funcionando como painéis de luz que permitem o 

prolongamento dos espaços para além dos seus limites físicos, a uma relação mais franca com a luz 

através desta sucessão de planos. 

 

 

5.5. A Sacralização do Lugar: Água e Geometria 

 

Sendo a água símbolo de movimento contínuo e de ritual sacro – o baptismo religioso cristão - a 

sacralização do lugar é também perseguida através dos eixos visuais e geométricos que se desenham 

no local, enquadrando, focando, fazendo ver para e através de, conferindo-se do mesmo modo uma 

ordem geométrica que constrói pontos notáveis, pontos centrais na leitura do território: no cimo dos 

moinhos, fazendo estes as vezes de um altar, sobrepondo-se ao próprio altar que se encontra no seu 

interior. Desta forma, permite-se ao ser humano vislumbrar toda a estratégia de actuação, os pontos 

estruturantes que desenham o local, de onde convergem e divergem as linhas que o geometrizam, 

ordenam, porque «Arquitectura é geometrizar.»138 É «(…) delinear, naquela imagem orgânica, uma 

geometria: descobrir aquilo que estava disponível e pronto para receber a geometricidade.»139  
 

  

Fig.40: Possuir a paisagem e a intervenção no cimo dos moinhos. 

                                                            
138 Álvaro Siza Vieira. Imaginar a Evidência, Lisboa: Edições 70, 2000. p.27. 
139 Idem.  
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A sacralização do interior dos moinhos prende-se com a sua forma estreita e comprida, 

assemelhando-se a uma igreja ‘tradicional’ com as suas naves e o seu altar. A linha temporal que 

intersecta Alburrica e os moinhos, completada com pontos de luz, é, depois, reproduzida também, 

no interior dos moinhos que, pela sua estreiteza, se assemelham também a uma linha, e cujos pontos 

notáveis são os grandes pontos de luz no seu interior.  

 

 

 Fig. 41: Os altares da Luz em Alburrica. 

 

As características formais do moinho possibilitam a construção e definição desses altares nos seus 

topos, nos extremos dos edifícios, ideia reforçada com a abertura de grandes vãos envidraçados, por 

onde entra a luz e o meio exterior, existindo um diálogo interior/exterior, conformando-se estes 

como os pontos notáveis que organizam o espaço, tal como no esteiro, e o fazem viver para além de 

uma mera função. 

 

Estes topos configuram-se, a partir do exterior, como molduras, ecrãs na paisagem, que permitem a 

porosidade perceptiva, de eixos visuais e geográficos, respeitando a intenção primordial de, em 

Alburrica, Homem e Natureza serem os protagonistas, atingindo-se, deste modo, uma «(…) ilimitação 

da paisagem (…) observada através do vidro em espaços arquitectónicos/tectónicos (…)»140  

 

«Através da instauração destes ecrãs, as atmosferas criadas adquirem a sua autonomia e constroem 

para os seus utentes a ideia de distância.»141  

 

                                                            
140 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. Opaco, Translúcido, Transparente: Arte e Arquitectura Contemporâneas entre o Cristalino e o 

Ambiental. Lisboa: FAUTL, 2009. p.399. Texto policopiado. Tese de doutoramento. 
141 Idem. p.400. 
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Fig. 42: Molduras que enquadram a paisagem e se deixam enquadrar. 

 
 

Cada moinho encerrará, em si mesmo, um significado superior: serão os altares do Conhecimento, da 

Saúde e do Lazer. O Clube de Exploradores Náuticos, o Ginásio e o Restaurante, respectivamente.  

 

  

 

 

 

Fig. 43: Os moinhos como “Lugares Sagrados”. 
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5.6. Land Art/Water Art – a intervenção como uma grande escultura no Lugar 

 

A Land Art foi um movimento artístico surgido nos finais da década de 1960142 que utilizava o terreno 

natural para construir a própria obra de arte. Rejeitava os espaços de exposição estereotipados como 

museus e galerias para se afirmar no planeta, tendo o seu suporte na natureza, em ambientes e 

paisagens naturais, dela passando a fazer parte, fundindo-se nela. 

A base filosófica do movimento Land Art era a conhecida máxima de Lavoisier: «Na natureza nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma.» O próprio ambiente, fazendo-se uso dos seus próprios 

elementos – como a terra, a água, o vento – era transformado para se criar a obra143.  

 

A proposta de intervenção em Alburrica apela à utilização da obra de arte com um propósito mais 

público, de usufruto geral e comum, com o objectivo de ser percorrido. A linha quebrada, os pontos, 

o ‘abraço’ acabam por ser elementos escultóricos, uma grande escultura que se ergue em Alburrica. 

Uma promenade architectural que marca e define hierarquias, sensações. A transparência que se 

persegue em todo o projecto é aqui, também, considerada, no espaço exterior, através dos eixos 

visuais, da sucessão de planos, da ‘experiência percorrível’, sendo que «a transparência (…) espacial 

(…) é caracterizada pela possibilidade de percorrimento, de experimentar o espaço designado»144, 

quer física, visual ou mentalmente. 

Porque «A Arte é uma forma de humanizar o mundo (…)»145, coloca-se o ser humano como seu 

grande admirador, em sintonia com a natureza mas não como mero observador, sendo também 

protagonista, ajudando a criá-la, a desenhá-la, dela fazendo parte, porque muitas das vezes, como 

nos diz Pallasmaa, «Em vez de experienciarmos o nosso “ser” no mundo, observamos como meros 

espectadores (…)»146  

 

«(…) a função da arquitectura é a de reconstruir  a experiência de um mundo interior no qual não 

somos meros espectadores, pertencemos a esse mundo inseparavelmente.»147  

 

Pertence-se a uma grande obra de arte, sem se ser apenas um espectador, ajudando a construí-la. 

Arrisca-se mesmo a afirmar que a intervenção se assemelha a uma instalação artística, inspirada no 

                                                            
142 Os seus maiores representantes foram Christo, Jeanne Claude, Robert Smithson, Sol LeWitt, Robert Morris. C.f. in Hal Foster et allii, Art 

Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Londres: Thames and Hudson, 2005. 
143 Udo Weilacher. Between landscape architecture and landart, Basileia: Birkhauser, 1996. 
144 Ana Cristina dos Santos Guerreiro. Opaco, Translúcido, Transparente: Arte e Arquitectura Contemporâneas entre o Cristalino e o 

Ambiental. Lisboa: FAUTL, 2009. p.205. Texto policopiado. Tese de doutoramento. 
145 João Luís Carrilho da Graça. «Manifesto da relação com o território» in Arquitectura e Vida. Ano 2. Nº35. Fevereiro 2003. pp. 34-41. 
146 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 20.  
147 Idem. p. 16. 
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movimento Land Art, mas que, por utilizar a água como meio de suporte, se pode denominar, 

exclusivamente, Water Art. 

 

 

Fig.44: A linha contrastante que afirma a intervenção e a beleza do Lugar.  

 

 

 

Fig. 45:A obra do Homem que contrasta e se harmoniza no meio natural. 
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Esta relação com o movimento Land Art prende-se tanto com a grande linha que se desenha no 

esteiro148, dialogando com o dourado colorido dos moinhos, mas também com a materialização da 

mesma ideia, não fosse este gesto reproduzido numa micro-escala em Alburrica, na linha quebrada 

que a percorre e que materializa a ponte entre cidade e natureza, agora reconstruída. Esta ‘ponte’ é 

a única zona de Alburrica que seria pavimentada, respeitando-se o princípio da harmonia por 

contraste e da intenção de organizar e caracterizar pontual mas eficazmente o local de intervenção, 

respeitando o lugar natural. Em Alburrica seria, então, mantida a pureza do território natural apenas 

pavimentando, humanizando, de certa forma, a passagem principal, a ‘ponte’, com um pavimento de 

madeira – material natural que se relaciona com as actividades náuticas e o próprio rio – que é 

colocado sobre o terreno ‘virgem’. 

 

«Os materiais naturais expressam a sua idade e a sua história, bem como da história das origens e 

usos humanos.»149  

 

A ideia de Alburrica como o início e o fim da linha quebrada do esteiro teria de ser um gesto claro. A 

continuação do segmento de recta que se desenha no esteiro e do qual Alburrica faz parte é 

prolongado no pavimento de madeira que lá se constrói. Mais uma vez, por uma questão de clareza 

de principio, este prolongamento concretiza-se recorrendo-se a um material natural, local, numa 

alusão ao movimento Land Art : a areia da praia de Alburrica, perpetuando, também, o princípio da 

harmonia por contraste ao ser um material contrastante com a madeira. 

Pontões para se colocarem os barcos na água e zonas de estar projectadas, que pairam sobre o 

território natural de Alburrica, eram outros pontos-chave da caracterização da envolvente da 

intervenção, acabando esta por ser uma proposta para um parque urbano. Estes elementos vão fazer 

parte da linha verde, continuando as suas direcções, reforçando a sua presença, criando lugares. 

    

 Fig. 46:A dinâmica do pavimento de madeira. 

                                                            
148 Referente ao capitulo 2.1. O desenho de um grande quadro no pavimento – ordem geométrica do Lugar, presente nesta dissertação. 
149 Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. p. 21. 
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  Fig. 47: A linha do Esteiro materializada em Alburrica. 

 

 

Fig. 48: A linha verde construindo lugares. 

 

 

5.7. O programa – justificação programática 

 

Decorrendo da necessidade de se devolver os moinhos, património cultural e histórico, à população 

é preciso que cada um deles albergue uma função francamente pública e nobre, podendo ser 

utilizados por todos. Deste modo, são-lhes atribuídas as funções de Ginásio, Restaurante e Clube de 

Exploradores Náuticos. Os Clubes de Remo, Canoagem e Vela situam-se, então, nos edifícios 
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construídos de raiz no local com o propósito de se colmatar a falta de área necessária para funcionar 

um Complexo Desportivo desta natureza.  

 

O Clube de Exploradores Náuticos situa-se à entrada do recinto onde qualquer pessoa pode aceder, 

dispondo também de uma exposição no seu interior referente à fauna e flora de Alburrica, do 

Estuário do Tejo e dos Moinhos de Maré. Aludindo-se à axialidade de uma igreja tradicional, que 

converge para o seu altar, centralizando-o, procura-se introduzir, também no interior dos objectos, a 

já falada sacralização do lugar, do espaço. Este altar será, no entanto, não o de uma igreja, mas sim o 

‘altar do conhecimento’, onde se encontra a sala de aula.  

Desta forma, atribui-se um significado ao espaço que ultrapassa a mera função que este serve, 

fazendo-o viver para além dela. 

Esta intenção é ainda reforçada pelo colocar deliberado do ‘grande ponto notável’ - que organiza o 

interior da construção, o grande ponto de luz que significa o espaço - precisamente no seu ‘altar’, a 

sala de aula, o seu elemento principal, reintroduzindo-se, na pequena escala do projecto, a génese, a 

semente do gesto interventivo global. 

 

 

 

 

Fig. 49: O desenho dos Altares nos interiores dos moinhos.  
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Opta-se por confiar uma função mais expositiva ao primeiro moinho para abrir assim a intervenção à 

Natureza e à população, num diálogo permanente. O Clube de Exploradores Náuticos usa também os 

barcos de remo, vela e canoagem para se realizarem expedições de descoberta pelo esteiro de Coina 

de forma a explorá-lo e a estudá-lo. 

 

No Moinho Grande, devido à sua centralidade, localiza-se a Direcção do Centro Náutico e o 

Restaurante/Café, equipamento por excelência de interacção e estadia, de lazer. Mais uma vez, nos 

seus topos, nos seus ‘altares’, funcionariam as funções mais nobres: o Restaurante de um dos lados e 

o Café do outro, sendo que é a zona de Cozinha e Copa que faz a separação entre ambos.  

 

Por fim, encontra-se o Ginásio no antigo Moinho do Cabo. 

A integração do Ginásio no complexo do Centro Náutico funciona como um motor da utilização de 

Alburrica em todo o seu recinto, aberto a toda a população. O desporto é aqui visto como a 

comunhão do Corpo com a Natureza, implementando-se uma outra filosofia de ginásio, oposta 

àquela que é empregue hoje em dia e que conjuga os pontos fortes e fracos que um ginásio comum, 

tradicional apresenta150.  

A intenção é então a de se espalhar o Ginásio por Alburrica. Qualquer pessoa pode utilizar o ginásio, 

sem fidelização, pagando apenas uma quantia relativa às horas em que o utiliza tendo à sua 

disposição o equipamento do ginásio, o apoio dos funcionários, as salas de exercícios, o estúdio e os 

balneários, podendo optar por treinar no interior do edifício ou no exterior, remando numa das suas 

caldeiras, correndo ou andando de bicicleta. As caldeiras serão utilizadas como zonas de jogos 

aquáticos (pequenas regatas, “canoaball”151, eventualmente natação, pólo aquático) e como 

pequenas zonas de treino e de lazer para os atletas mais inexperientes, ou principiantes, e para 

utilizadores pontuais, definindo também os circuitos do ginásio ao ar livre. Devido à sua forma 

circular, fazendo as vezes de um anfiteatro, é também possível a realização de sessões de cinema ao 

ar livre que podem ser assistidas, ou nas bancadas das caldeiras, ou mesmo num barco, dentro da 

água da caldeira, projectando-se o filme numa tela colocada na parede exterior do moinho (ver fig. 

50). Está, também, prevista, no ponto central de cada caldeira, a construção de uma pequena 

estrutura, que indica visualmente o centro da caldeira, e que pode servir de palco aquando da 

realização de espectáculos. 

                                                            
150 A saber, os pontos negativos são: excessiva interioridade; fraca relação com a Natureza; excessiva artificialidade; fraca luz natural. Os 

pontos positivos são: acompanhamento profissional; grande variedade de actividades e equipamento; maior hipótese de convivência; 

maior capacidade de protecção face ao rigor das condições atmosféricas no exterior; menor risco de lesão. 
151 “Futebol” em canoas. 
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Fig. 50: O desenho do Lugar que possibilita a multiplicidade de usos.  

 

O local será munido, também, de equipamentos de exercícios fixos por ele espalhados, estratégia 

tantas vezes vista em parques urbanos. 

Uma Oficina para reparação de barcos e material necessário à prática da modalidade situa-se no 

edifício próximo dos moinhos de vento - uma antiga serração -, actual hangar de remo do Grupo 

Desportivo Fabril, agora reconvertido para este novo propósito. 

 

Como já se referiu, a cada um dos moinhos estão associados outros edifícios, apresentando-se como 

os reflexos destes, ajudando a afirmar-se a centralidade de cada um deles. Ao Moinho Pequeno 

associa-se o Clube de Canoagem. Ao Moinho Grande, o Hangar do Remo e a Direcção. Ao Moinho do 

Cabo, o Clube de Vela e a Enfermaria.  

 

 

Fig. 51: Idealização da imagem do Complexo Desportivo por meio de colagens.  
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Todos os Clubes se organizam da mesma forma: o Hangar, onde se arrumam os barcos152, no piso 

térreo; os Balneários, um pequeno ginásio (que serve para se realizar simples exercícios, como 

aquecimento ou alongamentos) e a Sala de Aula no piso superior. Todos eles têm, também no piso 

térreo, uma espécie de varanda que serve tanto de zona exterior como de ‘pontão’ por onde se 

podem largar directamente os barcos na água sem que os mesmos precisem de sair do próprio 

hangar. 

No hangar do Remo é incluído um elemento fundamental para a prática desta modalidade: o tanque. 

O tanque serve para se treinar a técnica, a força e a resistência num recinto interior, coberto, 

protegido das condições adversas exteriores. Este tanque em particular, pelo seu comprimento (20 

metros), pode servir também, eventualmente, de piscina onde os atletas podem treinar a sua 

condição física. 

O projecto é também pensado como uma zona de estágios para os atletas profissionais ou que se 

dediquem à competição. Sugere-se, também, a existência de cursos de um ou dois dias (uma semana 

no máximo) para amadores ou apenas curiosos das modalidades náuticas. Para isso, o complexo está 

preparado com uma zona de refeições central, o Restaurante, e de uma zona afecta às dormidas dos 

atletas. 

Os objectos que concretizam o espaço dos Clubes seguem a mesma lógica de relação de volumes 

utilizada para os moinhos: um volume que paira entre duas paredes153. Estas paredes são pensadas, 

não como barreiras visuais que isolam completamente o mundo interior do exterior, mas sim como 

uma forma de se continuar o princípio de Alburrica ser o palco em que as dinâmicas sociais e naturais 

se fundem. Para isso, recorre-se à estratégia do ‘véu da noiva’154 que, não só perpetua este princípio, 

permitindo a permeabilidade interior/exterior e vice-versa, como corresponde a um sombreamento 

do interior, que é ainda rematado com portadas de vidro que podem ser manuseadas consoante as 

necessidades térmico-acústicas do hangar. 

Uma área generosa afecta aos balneários é igualmente importante de forma a precaver-se as 

enchentes previstas quando ocorrerem competições e regatas no local. 

Na base de todos os moinhos é exposta uma breve descrição histórica e biográfica de cada um deles.  

No Moinho Pequeno é também incluída uma explicação sucinta da intervenção proposta para o local, 

para o utilizador se poder situar naquele recinto, no Lugar. 

A cada um dos Clubes está associada também uma área de venda de material relativo à promoção da 

modalidade e de micro-zonas afectas à venda de comidas e bebidas. Essas áreas estão destinadas a 

                                                            
152

 Consultar Anexos III.2 – Tipologias dos Barcos das Modalidades Náuticas, presente nesta dissertação. 
153 Referente ao subcapítulo 5.4. Uma intervenção sustentada: A Sustentabilidade do Património e do Lugar de Alburrica (por uma 

sustentabilidade patrimonial) presente nesta dissertação. 
154 Referente ao subcapítulo 5.3.1. O ‘véu da noiva’ presente nesta dissertação. 
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ocuparem o espaço dos moinhos de vento – que são o grande momento de entrada para Alburrica 

através do plano de água. Estes moinhos fazem a transição entre Natureza agreste e a que é 

controlada pelo Homem, penetrando na cidade. 

Fazendo-se jus à trilogia sugerida e verificada no local, cada um dos moinhos de vento relaciona-se 

com uma das modalidades, renascendo como os ‘faróis’ do Remo, da Vela e da Canoagem. São 

denominados de ‘faróis’ devido à sua posição de destaque, privilegiada no esteiro, e por ser através 

deles, nas suas coberturas, que a intervenção e a paisagem podem ser lidas e possuídas plenamente. 

 

 

Fig. 52: O grande momento de chegada a Alburrica. Os três faróis do Centro Náutico.                                                

 

 

Fig. 53: Posição de destaque do moinho Gigante. 

 

O moinho de vento denominado “Gigante”, pela sua imponência visual no Esteiro, é pintado com 

uma cor que o destaque ao longe, servindo de principal miradouro de toda a intervenção – a eixo 

preciso com o Terreiro do Paço, em Lisboa -, marcando o seu início e o seu fim. 
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Fig. 54: A relação axial do Esteiro de Coina com o Terreiro do Paço em Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55: A relação axial do Esteiro de Coina com o Terreiro do Paço em Lisboa. 
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Fig. 56:A grande obra na qual o ser humano vive e participa. 
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6. Conclusão 

 

A questão de partida para a realização deste projecto era o estudo da validade de uma intervenção 

imaterial, desenhada pelos fluxos e ciclos naturais fundidos com as dinâmicas humanas e sociais, de 

modo a se respeitarem os valores do Lugar de Alburrica. No final do estudo pode afirmar-se que esta 

é uma posição possível e válida, enriquecendo o próprio Lugar ao apostar numa intervenção mais 

sensível e subtil, permitindo à natureza e ao Lugar respirarem os seus valores. 

 

«Para além da evidente preocupação da Arquitectura pela paisagem, o conceito de Lugar supõe algo 

de diferente que ultrapassa a procura de uma arquitectura simplesmente bem implantada. A ideia de 

Lugar aparece na investigação teórica da Arquitectura para refundamentar o seu saber autónomo e, 

com ele, dar importante contributo à reflexão recente sobre o projecto.»155 

 

Mas o que acrescenta a intervenção ao ser humano, à arquitectura e ao Barreiro? A vontade de 

pintar com os pincéis da Natureza, do Tempo e do Homem? Será apenas um mero capricho? Que 

mais-valias oferece? Reforçando, a intervenção promove a manutenção das qualidades paisagistas e 

naturais, a manutenção da poética da ruína e da memória dos edifícios que pontuam e constroem o 

lugar. A organização e o momento artístico e plástico do plano de água. O transporte e correlação 

das dinâmicas urbanas para e no plano de água, ligando a cidade ao rio, as margens e o ser humano a 

este e ao seu usufruto. O desenvolvimento de uma maior coesão e escala do Lugar, bem como dos 

moinhos, ao mesmo tempo que se mantêm as mais-valias de um lugar ímpar, já anteriormente 

referidas. O Reabilitar e inter-relacionar os moinhos de todo o esteiro entre si, proporcionando uma 

maior força, coesão, e afirmação urbana ao património – estratégia testada na presente dissertação. 

Reforça o usufruto do local e promove a elevação da existência humana na sua plenitude. 

A intervenção tem a capacidade de dar uma escala quase monumental àquele lugar desconhecido e 

resguardado na margem sul, oferecendo-lhe um carácter urbano, plástico e artístico que o extravasa, 

ao mesmo tempo que o mantém fisicamente inalterado, finalizando-se, também, como uma grande 

obra artística invulgar, onde o Homem é o interveniente, que a vive, não sendo apenas um mero 

observador. 

 

Da mesma forma que as cúpulas das Igrejas da Veneza de Palladio organizam a cidade através do 

céu, a um nível celestial, e é do alto das suas cúpulas que se percebe essa relação, são os moinhos 

                                                            
155 Amílcar de Gil e Pires. Vilegiatura e Lugar na Arquitectura Portuguesa. Lisboa: FAUTL, 2008. 2 vol. (contem anexos). p.95. Texto 

policopiado. Tese de doutoramento. 
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reluzentes e dourados, esses pontos de luz fugazes no horizonte, que conferem uma nova ordem ao 

Lugar, cosidos pela linha que organiza plástica, visual e funcionalmente aquele esteiro – a eixo 

preciso com o Terreiro do Paço, em Lisboa -, servindo o plano de água como o suporte dessa 

vontade. O pavimento por onde a vida trazida ao rio se passeia. 

 

Actualmente é necessário um planeamento a nível territorial que torne o território mais coeso de 

forma a consolidar a própria cidade. 

No caso da presente proposta, o conjunto de objectos que formam o todo, espalhados por vários 

pontos no Lugar, na cidade, ampliam o seu raio de actuação e influência, criando pequenos focos que 

remetem sempre para o todo, para o conjunto, para uma escala que os ultrapassa individualmente, 

tornando-os numa grande e sólida estrutura, interventiva e participativa. Uma alusão à mencionada 

Veneza de Palladio.  

 

 Fig.57: As Igrejas de Veneza e as suas inter-relações. 

 

São linhas (tanto entendidas como eixos visuais ou linhas histórico-temporais) que cosem a cidade, 

fortalecendo-a e interligando-a, e que são o rastilho para a requalificação de toda a zona ribeirinha e 

do seu património.  

As relações de continuidade e comunicação, o estar distante fisicamente mas estar unido por uma 

estratégia e organização do território é a chave para a manutenção dos objectos arquitectónicos, 

bem como dos usos que os mesmos possibilitam. Tem-se um rosto que é reconhecível como parte de 

um todo, aumentando a identidade do Projecto e do Lugar, que se reconhece em diversos pontos do 

território, organizando-o, fazendo o Homem sentir que faz parte de algo que o ultrapassa. 156 

                                                            
156 C.f. Juhani Pallasmaa. The Eyes of the Skin. Architecture and the senses, Grã-Bretanha: Academy Editions, 1996. 
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Estes pontos inter-relacionados e reconhecíveis numa grande extensão territorial são vistos como 

partes de um grande ‘fractal’, que é o grande gesto que se desenha no território, no esteiro. O gesto 

primordial, uma ‘mega-identidade’ em que todos os seus pontos partilham a mesma composição, a 

mesma génese. Do Território para o Lugar, do Lugar para o Objecto.  

A todos os seus níveis, a proposta adapta-se ao meio onde surge, construindo-se com e através dele, 

comprovando que é plausível a materialização, a construção da identidade e vida do objecto, não 

pelas características formais, mas sim pela representação da cultura, dos modos de vida, das 

dinâmicas sociais da época em que surge e da íntima relação e diálogo que estabelece com a 

Natureza e que sem os quais o objecto não existiria como entidade actuante mas sim como mera 

forma sem conteúdo. 

A adaptabilidade e reversibilidade (tanto programática como física) são postas como indispensáveis 

para uma maior valorização da proposta e do Lugar. As estruturas que os tornam sólidos encontram-

se nas ligações e inter-relações desenhadas no Lugar através de eixos, ‘pontes’, que mantêm a 

proposta coerente e interventiva à escala urbana, independentemente do programa proposto. A 

intervenção vive para além de um programa, para além de uma ocupação. São a vida que ajuda a 

construir, os usos que proporciona e possibilita que a caracterizam.  

A responsabilidade social de respeito para com um testemunho da memória humana aliada a uma 

visão mais realista e pragmática, considerando a realidade económico-financeira, permite que se 

almeje a que o projecto não seja uma mera utopia mas sim uma obra possível e actual para que faça 

parte do tecido urbano, da sua história, da sua vida. Para nela poder ecoar, reflectir e relembrar a 

relação do Homem com o Mundo.  

Tal como as águas da vida, mais ou menos turvas e agitadas, é a favor da maré, dos ventos, que se 

deve rumar, deixar-se levar, sem lutar contra a corrente. A Arquitectura e o Projecto devem também 

seguir o Meio, o Lugar e não lutar contra ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de palavras: 20 979 
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II – Análise do Lugar (Apresentação em PowerPoint realizada em Março de 2011) 
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III.2 – Tipologias dos Barcos das Modalidades Náuticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.3 – Esquissos e Montagens Conceptuais (reduzidos para A4) 
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