
III.1 - Memória Descritiva e Justificativa 

 

Objecto: Conjunto de moinhos de maré centenários, em Alburrica, no Barreiro. Este conjunto é 

composto por três moinhos: o Moinho do Cabo, o Moinho Grande e o Moinho Pequeno. 

O Moinho do Cabo encontra-se num estado de degradação mais profundo, datando de 1487. 

Referências ao Moinho Grande datam de 1652. Tem-se conhecimento da existência do Moinho 

Pequeno já em meados do século XVII. 

Localização: Extremo Noroeste da cidade do Barreiro, Portugal, constando da sua frente ribeirinha.  

 

Situação actual: O local encontra-se quase deserto, com pouca ou nenhuma ocupação pública. A má 

qualificação da zona, apesar do seu grande potencial, deve-se a este abandono que surgiu aquando 

da desactivação dos moinhos, no início do século XX. Os moinhos encontram-se bastante 

degradados, continuando, no entanto, a comunicar os valores culturais, históricos e patrimoniais do 

Barreiro, sendo o seu ex-líbris. São estes valores intangíveis, juntamente com a poética que das suas 

ruínas, que fazem de Alburrica e dos seus moinhos um local de eleição para amantes da Natureza, da 

fotografia ou para quem procura um local para relaxar. 

 

Pré-existência: No local, as pré-existências mais marcantes são os Moinhos de Vento, juntamente 

com os já mencionados Moinhos de Maré e as suas caldeiras. São estes pequenos mas característicos 

elementos que constroem a identidade daquele local, sendo apenas “acompanhados” pelo meio 

natural. Um pequeno bar num dos extremos de Alburrica, junto à praia, e o Moto Clube do Barreiro, 

à entrada, são as restantes construções já existentes mas que não são suficientes para dinamizar a 

zona.  

Um conjunto de habitações ‘ilegais’ e muito desqualificadas, pertencentes a pescadores, vislumbram-

se junto ao Moinho Grande.  

Alburrica é constituída, basicamente, pelo meio natural, um meio natural «humanizado» quando se 

percebe que as caldeiras, que fazem parte da construção do moinho, se integram plenamente no 

meio. Junto ao Moinho Grande encontram-se várias outras pequenas construções degradadas, que 

serviriam de edifícios de apoio ao moinho, aquando do seu funcionamento. 

 

Envolvente: O Centro da cidade do Barreiro e o seu núcleo histórico ladeiam o perímetro de 

Alburrica. A Norte encontra-se a Escola Secundária Alfredo da Silva que dá, por sua vez, para a praça 

da centenária Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Imediatamente após esta igreja encontra-se o 

núcleo histórico do Barreiro, o “Barreiro Velho” com património edificado datado desde a era 



medieval. A Este/Nordeste encontra-se o centro da cidade do qual faz parte a Avenida Alfredo da 

Silva, surgida durante a época áurea do sector industrial na cidade. A Noroeste, a Quinta 

Braamcamp, também pertencente a Alburrica. A Sul e Oeste, o Rio Tejo, mais precisamente, o Esteiro 

de Coina. 

 

Programa proposto: 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, 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, ambiental. 

 

Objectivos do Projecto: Manutenção das qualidades paisagísticas e naturais, da poética da ruína e da 

memória dos edifícios que pontuam e constroem o lugar. Organização e 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 Homem 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 suas mais-

valias, 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. Reforço do usufruto 

do local. A elevação da existência humana na sua plenitude. A arquitectura como um reflexo da Vida. 

 

Conceitos: Escala; Desmaterialização; Pertença à natureza e dissimulação no meio; Fluxos; 

Construção através das dinâmicas sociais e naturais; Dinamização do Lugar; Pintar com os pincéis de 

Natureza; Objecto em constante transformação. 

 

Síntese Conceptual, funcional e espacial: Numa macro escala, a intervenção apresenta-se como um 

grande gesto que organiza plástica e visualmente o plano de água, bem como das futuras práticas 

lúdicas e desportivas de que o mesmo vai ser alvo, enfatizando a presença dos objectos patrimoniais 

que o constroem - os moinhos de maré - dotando-os de uma escala que os extravasa 

individualmente, confiando-lhes um maior poder de actuação à escala visual e urbana. Não obstante, 

estes moinhos estão ligados, 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 e afirmação do Centro Náutico e de cada um dos moinhos, que funcionam 

sempre em relação a todos os outros. 

Este gesto, por se materializar de forma a poder ser percorrido, incluindo, na sua génese, a 

participação do ser humano, do utilizador, é visto como uma grande escultura no espaço, no esteiro, 

que tem como elementos o Homem, a Natureza, o Património na sua inter-relação e, por 

conseguinte, em constante transformação. Um postal pintado pelos fluxos e dinâmicas naturais e 

sociais.  

Centrando, agora, a descrição na área de Alburrica, constata-se que é necessário que os limites 

destruídos das caldeiras onde assentam os moinhos sejam 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 a população tinha para 

com aquele rio. Cada um dos moinhos encontra-se, precisamente, neste local de passagem. É 

preciso, então, que a sua base, o seu piso térreo, seja deixado livre para assim permitir a passagem 

dos utilizadores.  

Antes de mais, há que relembrar que o Património tem, para com o ser humano, um poder de 

comunicação dos valores da época em que viveu, como poucos outros objectos têm, sendo esta uma 

das razões da sua grande importância para o Homem e para a sociedade, apresentando-se como o 

grande testemunho da Memória humana e colectiva. Respeitando-se este princípio, relativamente 

aos moinhos de maré, procura-se manter o seu testemunho arqueológico, histórico e cultural 

intacto, não querendo retirar ou acrescentar nada àquelas pedras em ruínas, não se correndo 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’. 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. 

Compreendendo que os vestígios arqueológicos, materiais das ruínas dos 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 tais valores são 

de importância extrema para o ser humano e criam a poética paisagística, foi 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, e que é entendida como uma linha histórico-

temporal que une os moinhos à intervenção, ao novo edificado, relacionando-os através desse 

volume que, ao levitar entre as paredes dos moinhos, distanciando-se, material e fisicamente, dela, 

flutuando entre as suas paredes, completa-a, redesenha-a, tornando-as um elemento só sem nunca 

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 Alburrica. Permite-se, também, desta forma, a 

reversibilidade da intervenção, aumentado o seu leque de possibilidade de adaptação a realidades 

futuras, face às transformações a que o avançar do tempo conduz. 

Numa escala mais particular temos o caso de cada moinho. Relativamente ao seu interior, o princípio 

de actuação é o de se criar um contraste evidente entre a forma genuína e aquelas que lhe são 

acrescentadas. Um dos elementos principais que caracterizam o património é a sua espacialidade, a 

sua alma. 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 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. 

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, o 

seu elemento principal, reintroduzindo-se, na pequena escala do projecto, a génese, a semente do 

gesto interventivo global: A linha temporal que intersecta Alburrica e os moinhos, completada com 

pontos de luz, reproduzida agora no interior dos moinhos que, pela sua estreiteza, se assemelham a 

uma linha, e cujos pontos notáveis são os grandes pontos de luz no seu interior. 



Estes pontos de luz 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. 

 

Estrutura funcional e espacial: 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. No Moinho Pequeno instala-se, então, o 

Cube de Exploradores Náuticos com uma componente expositiva aberta a toda a população. 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. 

A cada um dos moinhos estão associados outros edifícios, construídos com o propósito de se 

colmatar a falta de área precisa para funcionar um Complexo Desportivo, ajudando a afirmar-se a 

centralidade de cada um deles. Ao Moinho Pequeno associa-se o Clube de Canoagem. Ao Moinho 

Grande, o Clube de Remo e a Direcção. Ao Moinho do Cabo, o Clube de Vela e a Enfermaria.  

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 e do 

Estuário do Tejo e dos seus moinhos de maré.  

Opta-se por confiar uma função mais expositiva ao primeiro moinho para abrir assim a intervenção à 

Natureza e à população, num diálogo permanente. 

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 que um ginásio comum, 

tradicional apresenta com a prática do desporto ao ar livre.  

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 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. 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. 

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. 

Relativamente aos Clubes de Remo, Vela e Canoagem, refere-se que todos eles se organizam da 

mesma forma: o Hangar, onde se arrumam os barcos, no piso térreo; os Balneários, um pequeno 

ginásio (que serve para se realizar simples exercícios, como o aquecimento ou alongamentos) e a 

Sala de Aula no piso superior. Todos eles têm, também no piso térreo, uma 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 

m), 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. 

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, naquele 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 

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. 

A apreciação da Natureza é possibilitada, in loco, através dos trilhos que se descobrem em pleno 

fundo rio, aquando da maré baixa, e que podem ser percorridos, observando-se de perto a riqueza 

natural do local. 

 

Requisitos Térmico-Acústicos: Devido à própria natureza do programa proposto, as preocupações 

relativas ao controlo térmico e acústico são satisfeitas utilizando-se o sistema de fachada ventilada, 

sem a necessidade de recurso a soluções especiais para o efeito. Este sistema tradicional, recorrente 

e prático é tido como uma boa opção já que a existência de espaços que requeiram uma necessidade 

extra de preocupações relativas ao controlo térmico e acústico, não constam da estratégia 

programática. Como já se referiu, o Centro Náutico de Alburrica é pensado como um objecto que 

‘vive’ no exterior, em comunhão com o meio, não necessitando, desta forma, de dispositivos que o 

isolem (mais do que o necessário) do ambiente exterior.  

As clarabóias existentes em todos os edifícios seriam de policarbonato celular translúcido de alta 

resistência, com 0,08m de espessura, com o propósito de controlar a entrada de luz e radiação solar. 

 

Excepções construtivas: No caso dos edifícios construídos sobre os moinhos de maré, depara-se com 

a impossibilidade de se levarem os pilares até ao solo, construindo-se as fundações dos edifícios 

precisamente por baixo da construção dos moinhos, na base de sustentação dos mesmos. É uma 

tarefa difícil e muito intrusiva. Opta-se por levar os pilares do novo edifício a um ensoleiramento 

geral, colocado sobre o piso térreo do moinho e que, por sua vez, terá as suas fundações construídas 

no solo livre, adjacente ao moinho (ver fig.1), mantendo a estrutura do mesmo intacta. 

 

Fig.1: Esquema de solução construtiva. Desenho da autora, Setembro 2011. 



Áreas: 

 

CONJUNTO MOINHO PEQUENO 

 

Clube de Exploradores Náuticos  

 

Área Expositiva: 35.00 M2 

Recepção: 21.33 M2 

Sala de Aula: 59.96 M2 

 W.C: 2.27 M2                                                             

Arrumos: 1.89 M2 

Cobertura: 155.64 M2 

 

Clube de Canoagem  

 

Hangar: 255.08 M2 

Sala de Aula: 59.98 M2 

Balneários: 18.29 M2 

Ginásio: 42.00 M2 

 

CONJUNTO MOINHO GRANDE 

 

Restaurante/Bar 

 

Bar/Café: 100.90 M2 

Restaurante: 83.36 M2 

Esplanada: 47.52 M2 

Copa: 106.93 M2 

Zona de Espera: 29.03 M2 

W.C: 7.94 M2 

Cobertura: 415.53 M2 

 

Direcção Centro Náutico 

 

Recepção: 26.55 M2 



W.C: 2.49 M2 

Arrumos: 2.81 M2 

Sala de Direcção/Reuniões: 66.16 M2 

 

Clube de Remo  

 

Hangar: 332.66 M2 

Tanque: 189.50 M2 

Sala de Aula: 43.72 M2 

Balneários: 36.67 M2 

Ginásio: 36.08 M2 

 

CONJUNTO MOINHO DO CABO 

 

Ginásio 

 

Recepção: 28.80 M2 

Sala de Administração: 13.00 M2 

Sala de Funcionários: 13.00 M2 

Lavandaria/Arrumos: 3.51 M2 

Balneários: 33.37 M2 

Sala de Exercício (Piso 1): 75.13 M2 

Sala de Exercício (Piso 2 – pode ser dividida em duas salas): 269.51 M2 m2; (quando dividida): 

117.84 M2 e 115.02 M2  

Cobertura: 290.75 M2 

 

Enfermaria 

 

Recepção: 38.12 M2 

W.C: 2.49 M2 

Arrumos: 2.81 M2 

Sala de Espera: 18.45 M2 

Gabinete Médico: 11.16 M2 

Sala de Fisioterapia/Enfermaria: 76.92 M2 

Clube de Vela 



 

Sala de Aula: 45.50 M2 

Balneários: 25.23 M2 

Ginásio: 25.16 M2 

 

 

Organigrama: 

 

 

Estimativa de Custos: 

 

A seguinte estimativa de custos representa uma aproximação ao custo total do Projecto, tendo em 

conta três situações distintas: o custo da intervenção do Património; o custo da intervenção dos 

edifícios criados de raiz e o custo da intervenção dos Arranjos Exteriores. Assim, para cada um deles 

referem-se os seguintes valores: 

 



Património: 1000€/m2 

Edifícios: 650€/m2 

Arranjos Exteriores: 400€/m2 

 

Como Património considera-se o Moinho Pequeno, o Moinho Grande e o seu edifício anexo, onde se 

situa a Direcção e o Moinho do Cabo. 

Os edifícios criados de raiz referem-se ao Clube de Canoagem, o Clube de Remo e o Clube de Vela. 

A área total de Alburrica que é pavimentada (pavimento de madeira, pontões, lugares de estadia, 

trilhos subaquáticos) e a estrutura verde que se conforma como o já referido ‘abraço’ são 

considerados como sendo os Arranjos Exteriores. 

 

Desta forma tem-se para o Património:  

 

Área Total Moinho Pequeno: Piso Térreo + Piso 1: 320.58m2 x 2pisos = 641.16 m2 

Área Total Moinho do Cabo: Piso Térreo + Piso 1 + Piso 2: 321.92 m2 x 3pisos = 965.76 m2 

Área Total Moinho Grande: Piso Térreo + Piso 1: 456.96m2 x 2pisos = 913.92 m2 

Área Total Direcção: Piso Térreo + Piso 1: 130.53 m2 x 2pisos = 261.06 m2 

Área Total: 2781.9 m2 

Custo Total: 2781.9 m2 x 1000€ = 2 781 900 € 

 

Para os edifícios criados de raiz: 

 

Área Total Clube de Canoagem: Piso Térreo + Piso 1: 269.49m2 + 197.99m2 = 467,48m2 

Área Total Clube de Remo: Piso Térreo + Piso 1: 609.76m2 + 230.67 m2 = 840,43m2 

Área Total Clube de Vela: Piso Térreo + Piso 1: 188.40 m2 x 2= 376.8m2 

Área Total: 1684.71 m2 

Custo Total: 1684.71 m2 x 650€ = 1 095 061.5 € 

 

Para Arranjos Exteriores: 

 

Área Total: 14 090m2 

Custo Total: 14 090m2 x 400 € = 5 636 036 € 

 

Custo Total do Projecto (valor aproximado): 2 781 900 €+1 095 061.5 €+5 636 036 € = 9 512 997,5 € 
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