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RESUMO   
 
 
Em Novembro de 2013 surgem as Itinerâncias e Percursos da Memória, 
uma estratégia nacional que procura responder à situação de abandono de 
muito do nosso património construído e paisagístico, através da criação de 
percursos pontuados por lugares onde o desenho arquitectónico 
contemporâneo é o ponto de partida para a sua redescoberta e 
revitalização. 
 
O presente documento vai desenvolver uma proposta para um destes 
percursos na Serra da Arrábida, aprofundando o tema da memória e da 
identidade cultural portuguesa enquanto ferramenta essencial para a 
compreensão do nosso território e para o encontro da forma justa. 
 
Finalmente vai concretizar um projecto à luz dos conceitos estudados, 
despertando um lugar adormecido para uma nova realidade. 
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ABSTRACT   
 
 
In November 2013 Itinerâncias e Percursos da Memória was born, a 
national strategy that seeks to answer to the abandonment situation of many 
of our built and landscape heritage through the creation of pathways were 
contemporary architectural design is the starting point to its rediscovery and 
revitalization. 
 
This document will devise a proposal for one of these pathways in Serra da 
Arrábida, further deepening the subject of memory and Portuguese cultural 
identity as an essencial tool to understanding our territory and to finding the 
just shape. 
 
Finally it will design a project regarding the studied concepts, awakening a 
dormant place to a new reality. 
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I |  INTRODUÇÃO 
 
 
 
Este trabalho parte de uma preocupação face à desertificação e à geral 
perda de interesse sobre o património construído e sobre a paisagem em 
Portugal. Á luz da situação de degradação e abandono em que muito do 
nosso património construído se encontra, ambiciona-se lançar hipóteses 
para a sua revitalização, de modo a que estes espaços se tornem propícios 
à criação de mais valias para os seus visitantes e os habitantes locais, e 
para que a sua cultura se mantenha e se fortaleça, dando-a a conhecer. 
 
Enquadramento 
 
Deste modo, propõe-se a criação um percurso arquitectónico inserido nas 
Itinerâncias e Percursos da Memória, um projecto resultante da tese final 
de mestrado da ex-aluna da Faculdade de Arquitectura de Lisboa Mariana 
Calvete, que delineou a transposição da ideia norueguesa dos National 
Touristic Routes para o nosso território. No seu trabalho, e após uma 
viagem intensiva de reconhecimento pelo país, desenhou 12 percursos 
espalhados por todo o território, tendo vindo a desenvolver um projecto 
pelas margens do rio Douro.  
 
Objetivo do Trabalho 
 
Pretende-se levar esta ideia a novo local do território nacional, tendo 
contudo um enfoque diferente, já que em vez de explorar o tema do 
percurso, da viagem, do significado da estrada enquanto local de memória, 
pretende focalizar-se na temática da memória e da identidade cultural da 
arquitectura portuguesa, e de que modo esta herança material, simbólica e 
espacial que nos chega através da história se pode ligar a um pensamento 
arquitectónico contemporâneo.  
 
Procura-se, deste modo, continuar e dar força a esta nova intenção de 
intervenção no território, que de uma maneira concreta acerta pontos chave 
e dá soluções para a sua preservação e desenvolvimento, incluindo-os 
numa estratégia a nível nacional.  
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Propõe-se a criação deste percurso na Serra da Arrábida. Neste território 
pré-histórico e místico encontramos alguns caminhos, calcados pelos pés 
das pessoas que ao longo da história procuraram os seus lugares ermos e 
belos, e uma estrada nacional que percorre toda a sua extensão. 
Encontramos também vários exemplos de arquitectura de grande valor, 
simbólico, histórico, formal etc, que neste momento se encontram em 
avançado estado de abandono e degradação. 
 
A proposta concretiza-se na criação de um percurso de carácter não só 
turístico, nem apenas inserido num conceito de passagem e viagem, mas 
de permanência, focando-se em alguns pontos de interesse e 
revitalizando-os, numa estratégia de acupunctura arquitectónica que 
conjuga organização territorial, restauro e reabilitação, e também nova 
construção. 
 
 
A consideração teórica lança-se à procura da identidade portuguesa, 
partindo da geografia e da história como ferramentas essenciais para a sua 
compreensão. Lentamente vai-se aproximando dos temas da sua 
arquitectura e após  fazer um breve recorrido pelo seu significado ao longo 
do tempo procura responder à pergunta justa do organizador de espaço: 
que arquitectura para hoje? 
 
Contudo, e relembrando as palavras do mestre Fernando Távora: não 
duvida o autor das suas limitações para tratar assunto de tal envergadura; 
atreve-se a fazê-lo apenas pela consciência que possui da necessidade de 
tal tema ser tratado, pois julga que uma das grandes batalhas dos nossos 
dias é exactamente a da organização harmónica daquele espaço com que 
a natureza nos prodigalizou, batalha essa cuja vitória constitui um "sine qua 
non" da felicidade do homem.1 
 
  

                                            
1 Fernando TÁVORA, Da Organização do Espaço, Porto, FAUP Publicações, 2008, p. 9 
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Estado da Arte 
 
O processo de aproximação a este desafio, tendo em conta a sua natureza 
eclética, foi complexo. Numa primeira instância importou desenvolver a 
temática da identidade, da cultura e da arquitectura portuguesa, e 
destacam-se os textos de José Mattoso, Orlando Ribeiro e Alexandre Alves 
Costa. Ainda neste sentido, aprofundou-se a questão da linguagem e da 
organização do espaço, surgindo Távora como a referência principal, 
apoiado pelos conceitos de Christopher Alexander. Também para o local 
onde se implanta o projecto se procedeu a uma leitura analítica, 
destacando-se novamente Orlando Ribeiro e Paulo Pereira. 
 
O desenvolvimento dos vários temas não foi, contudo, um caminho 
necessariamente linear, e foi sendo sempre influenciado e guiado por 
outras fontes escritas, visuais e conversas informais, o que também se 
procurou fazer sentir na estruturação discursiva. 
 
 
Estrutura Base 
 
A dissertação está dividida em três grandes partes. A parte I IDENTIDADE 
E MEMÓRIA procura estabelecer o enquadramento teórico de aproximação 
aos temas propostos, lançando pistas para as motivações que guiaram o 
desenho e o espírito da intervenção. 
 
A parte II A PROPOSTA vai levantar algumas inquietações sobre o estado 
do património e da cultura e propor o desenvolvimento de um itinerário na 
Serra da Arrábida como um passo na direcção certa para a sua 
revitalização e valorização. Através de uma análise do programa conceitual 
inicial das Itinerâncias e do novo lugar proposto vai ser criado um percurso 
arquitectónico: A Itinerância da Arrábida. 
 
Finalmente na parte III O PROJECTO centramo-nos no desenho projectual 
e desenvolvemos uma área de intervenção da Itinerância a uma escala 
mais aproximada: o Cabo de Ares. 
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II |  MEMÓRIA E IDENTIDADE 
 
 

Passam lendas e sonhos e milagres!  
Passa a Índia, a visão do Infante em Sagres,  

Em centelhas de crença e de certeza!  
 

E ao sentir-se tão grande, ao ver-te assim,  
Amor, julgo trazer dentro de mim  
Um pedaço da terra portuguesa!  

 
 

Florbela Espanca 
O Teu Olhar2 

 
 

Em termos de identidade nada é simples. Vamos abandonar o nosso 
território? Vamos esquecer a terra? É nela que nos apoiamos, dela que 
nos alimentamos, ela que condiciona as nossas comunicações físicas, 
nela moraram os nossos antepassados. Marcados pelo território, 
transmitiram-nos as estruturas sociais com que nos organizamos, as 
técnicas agrícolas que em parte a dominam, e tudo o mais que foi 
moldando o nosso território até hoje. Território é o elemento permanente 
da identidade.3 

 
Em termos de identidade nada é simples. Ao tentar apontar uma definição 
não podemos deixar de sentir a vertigem de quem descobre que o que 
procura se aproxima perigosamente de uma tarefa impossível, ou pior,  
demasiadamente pretensiosa.4 Ainda assim, deveremos tentar ir ao seu 
encontro, perscrutar a terra e a memória das gentes, conscientes de que 
Portugal é mais do que um nome ou uma ideia, e que, apesar de ser 
impossível a sua definição cabal, pode esconder em si um importante 
segredo que todos partilhamos. 
  

                                            
2 Florbela ESPANCA, A Mensageira das Violetas: Antologia, Porto, LPM, 1999 
3 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, Lisboa, Circulo de Leitores e 
Temas e Debates, 2010, p. 6 
4 José Mattoso, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 11 
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1 | A IDENTIDADE NACIONAL 
 
 

E evoco, então, as crónicas navais 
Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado! 

Luta Camões no Sul, salvando um livro a nado! 
Singram soberbas naus que eu não verei jamais! 

 
 

Cesário Verde 
Ave Maria 5 

 
 
 

A todos nós, portugueses, nos foi dada uma herança. Esta herança, 
imaterial, é produto de um encadeamento cultural e histórico, resulta de um 
processo de assimilação colectiva e de uma aprendizagem individual, e 
afecta-nos interiormente, pertence-nos tão profundamente que por vezes 
não conseguimos dizer onde esta acaba e onde nós começamos. Não 
existiria sem nós, e nós não existimos sem ela. Nestas primeiras páginas 
procuraremos definir esta herança e, sem a pretensão da certeza, 
tentaremos aproximarmo-nos daquilo que significa ser português. 
 
 
  

                                            
5 Cesário VERDE, O Sentimento de um Ocidental, O Livro de Cesário Verde 
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1.1 |  IDENTIDADE 
 
 

Irás ao Paço. Irás pedir que a tença 
Seja paga na data combinada 

Este país te mata lentamente 
País que tu chamaste e não responde 

País que tu nomeias e não nasce 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andresen  
Camões e a Tença6 

 
 
Antes de explorar exactamente o conceito de identidade portuguesa, é 
importante começar por esclarecer aquilo que não é, ou aquilo que não 
tem parte na construção desta identidade. 
 
Portugal não tem, como tem sido estudado e comprovado por inúmeros 
autores nas mais diversas obras - e como examinaremos com mais atenção 
no subcapítulo seguinte -  uma essência comum a nível geográfico. 
 
Portugal, ou o povo português, não tem também nenhuma origem racial, 
étnica ou cultural comum. Na verdade o povo português surge como uma 
manta de retalhos de uma enorme variedade de povos que se foram 
instalando no território peninsular - celtas, visigodos, romanos, árabes, etc - 
que com um maior ou menor impacto em cada região foram-se 
multiplicando e mesclando, sendo que nenhum foi significativa ou 
suficientemente predominante para se considerar na sua origem. 

 
Afastando, por agora, o problema da língua, creio que não podemos 
deixar de considerar o todo nacional como um mosaico de povos, 
dentre os quais nenhum emerge como dominante em relação à área que 
depois se tornou o território português. 7 

 
 
                                            
6 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Camões e a Tença, Grades, 1970 
7 José Mattoso, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 66 
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Não havendo bases raciais, culturais ou geográficas comuns entre todo o 
povo português torna-se difícil a tarefa de identificar aquilo que realmente 
torna Portugal numa Nação, e os portugueses num povo. Contudo todos 
nós conseguimos ver: Portugal tem um governo, uma língua, uma bandeira, 
uma história comum, um território, desencadeia emoções, inspira poemas e 
obras de arte, suscita sacrifícios, vidas, traições, saudade. O que é que 
nos leva então a este sentimento, tão difícil de definir cabalmente? O que é 
que susteve e sustém a nossa ligação, a nossa identidade? 
 
O que cria e sustenta a identidade portuguesa é, de facto, o Estado. Desde 
sempre que o ser português não implica qualquer tipo de relação com um 
modo de comportamento, uma etnia ou um estilo de vida, mas antes 
significa que se reconhece a pertença a um organismo nacional, que reúne 
em si a expressão de poder que une o povo, cultural e administrativamente. 

 
Com efeito, não existe qualquer relação de continuidade entre a 
consciência de pertença a uma determinada região ou família étnica e a 
condição de português (ao contrário do que acontece com as nações 
modernas derivadas, por exemplo, de povos germânicos ou eslavos, 
onde se verifica uma continuidade entre as formações étnicas e a sua 
expressão política moderna). Ser português começou por ser o mesmo 
que vassalo do rei de Portugal, e não por se pertencer a um 
determinado povo.8   
 

A centralização do poder foi um processo que decorreu desde sempre na 
história portuguesa. Os vários reis e soberanos sempre instigaram uma 
monarquia efectivamente senhora da autoridade e suprema sobre os seus 
domínios. Houve, como seria de esperar, várias tentativas de desafiar esta 
autoridade, especialmente por parte da nobreza senhorial de um controlo 
mais regional, mas a monarquia e os vários poderes a ela associados 
sempre souberam suprimir estes desafios e incorporá-los novamente na 
sua crescente estratégia de domínio total sobre o território. Tornou-se assim 
impossível a formação de casas senhoriais com poderes capazes de 
concorrerem com os do rei. Entretanto, ia-se adoptando uma organização 
territorial em concelhos, que por sua vez imprimiam o sentimento de 
fidelidade e lealdade à Coroa. Deste modo, o rei e a corte adquiriram uma 

                                            
8 José Mattoso, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 82 
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enorme importância que para além do domínio cultural atraíam para si todo 
o poder e riqueza. 
 
Eventualmente, a monopolização progressiva dos poderes políticos levou à 
burocratização das funções administrativas, o que por sua vez levou ao 
impedimento da formação de uma burguesia portuguesa, uma vez que o 
era o rei que concentrava em si os poderes económicos lucrativos. É 
natural que Lisboa tivesse conquistado, deste modo, a posição de 
destaque no panorama nacional em relação a todas as outras cidades do 
reino. Houve, obviamente, outras iniciativas privadas com o objectivo de 
gerar investimento e actividades produtivas, mas sem a proximidade ou o 
favor do soberano (ou mais tarde o Governo), e uma vez que este se movia 
mais pelo critério da fidelidade do que do mérito, tudo se tornava difícil.  

 
Ora este fenómeno parece ter criado uma inércia tal, que o Liberalismo, 
suprimindo embora os privilégios da nobreza, nacionalizando os bens 
das ordens religiosas, reduzindo os poderes do clero, coarctando a 
autoridade do monarca, tentado promover a burguesia, não conseguiu 
mais que criar uma nova aristocracia.9 

 
A incapacidade de fazer progredir o país para que este conseguisse 
acompanhar o forte crescimento e o avanço tecnológico da europa do 
norte depois da revolução industrial causou que a elite intelectual da 
segunda metade do século XIX se obcecasse com a ideia de Portugal ser 
um país atrasado, decadente, e nada mais que uma sombra daquilo que já 
foi depois das glórias conquistadas nos Descobrimentos. Apesar de esta 
ideia se estar lentamente a ultrapassar, ainda sentimos as suas 
repercussões nos tempos actuais, apresentada desde os anos 50 do 
século XX como "o atraso económico português". 
 
Foram precisamente estas ideias que originaram os sentimentos de 
"saudade" e "sebastianismo" que se vieram enraizar na cultura portuguesa, 
e fizeram brotar os "messianismos" sobre o futuro e destino do povo 
português. Todas estas teorias e idealizações, concebidas por uma elite 
cultural reduzida em membros, viriam a provar-se distantes da realidade 
objectiva do povo, maioritariamente ignaro e analfabeto. A verdade é que 

                                            
9 Ibidem p. 90 
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distância entre a elite cultural e as classes populares é, ainda hoje, um 
traço característico da sociedade portuguesa. O mesmo se passa com o 
Estado que apesar de desempenhar um grande papel na regulação social 
padece de um sentimento de grande distância entre os seus 
representantes e os seus representados, e muitas vezes incorre em 
medidas sociais e políticas demasiadamente progressistas, sem que haja 
uma reflexão clara sobre a sua pertinência e as suas consequências. 
 
Todas estas características, facilmente identificáveis na actual natureza 
social, são consequência, muitas vezes, de circunstâncias políticas, sociais 
ou económicas, e portanto mutáveis ou alteráveis. Conclui-se então que a 
contenda da identidade portuguesa não é tanto uma questão de "natureza", 
de origem do "ser", mas  um fenómeno derivado de uma consciência e 
memória colectiva em constante transformação e evolução. 

 
Dado que o fenómeno da identidade não pode deixar de se associar ao 
da busca de segurança, por meio da integração do indivíduo no grupo, 
e que o sentimento de pertença ao todo nacional se tornou nas 
sociedades modernas uma expressão fortemente interiorizada da 
consciência de grupo, pode-se prever que as suas características se 
alterem com a mudança das condições sociais, mas não é de esperar 
que desapareça facilmente.10 

        
A História é um dos mais importantes fundamentos da memória colectiva e 
portanto essencial para a constituição de uma consciência de identidade. 
Ultrapassando a mitologia inerente a um "passado glorioso" - não 
descurando contudo a sua importância na formação da nossa identidade - 
Portugal tem agora a possibilidade de reflectir sobre a sua própria natureza 
de um modo mais objectivo, com a consciência de que aquilo que é, e foi, 
não o torna melhor ou pior que qualquer outro país no mundo, mas o fruto 
de um passado comum único e o resultado de uma extraordinária 
experiência vivida colectivamente. 
 
 
  

                                            
10 Ibidem p.95 
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1.2 |  DIVISÃO E DIVERSIDADE 
  
 
A vários níveis Portugal é nitidamente um país desigual. De Norte a Sul 
encontramos diferentes atributos geográficos, climatéricos, geológicos e 
vegetais, o que naturalmente fez surgir um riquíssimo espólio de distintas 
paisagens, culturas e modos de habitar. Mas mais do que explorar as 
diversificadíssimas nuances de cada lugar procuremos desenhar um 
retrato nacional, e explorar o que nos une e nos divide a uma larga escala 
geográfica e cultural. 
 
Ao longo do tempo foram apresentadas várias teorias, mais ou menos 
tendenciosas, que propunham diferentes modos de dividir o território 
português a nível geográfico, sendo a mais aceite actualmente a 
apresentada por Orlando Ribeiro, quando divide o país em três grandes 
áreas: o Norte Atlântico, o Norte Trasmontano e o Sul. É também importante 
esclarecer que a divisão entre Portugal e Espanha não é uma divisão 
geográfica mas política, uma vez que estas áreas de influência geográfica 
se estendem para além da fronteira nacional. Isto demonstra 
paradigmaticamente que os factores territoriais e climatéricos não são os 
únicos que participam na criação da identidade regional. 
 
Apesar disto a mais pertinente divisão nacional do território no conjunto dos 
seus elementos caracterizadores, e principalmente a nível cultural, é a 
divisão entre Norte e Sul, o que Hermann Lautensach chamou de Alto e 
Baixo Portugal11, separados pela Cordilheira Central Ibérica, que se dispõe 
aproximadamente paralela ao rio Tejo.   

 
A divisão proposta por este autor e por Orlando Ribeiro é hoje aceite 
como a mais pertinente pela generalidade dos geógrafos e veio a ser 
confirmada por fenómenos de vária ordem, observados por 
especialistas de outras disciplinas, como a dialectologia (Lindley Cintra), 
as técnicas agrícolas (Jorge Dias e Ernesto Veiga de Oliveira), a 
estrutura do parentesco (Robert Rowland e Joaquim Nazareth), a prática 
religiosa (Luís de França), o comportamento eleitoral depois de 1974 
(Jorge Gaspar, entre vários outros) ou as estruturas político-

                                            
11 Hermann LAUTENSACH, Orlando RIBEIRO, Geografia de Portugal, Lisboa, João Sá da Costa, 1988 
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administrativas (José Mattoso).12 
 
É apenas natural que esta grande divisão a nível cultural se dê através de 
um obstáculo natural, neste caso uma cordilheira que atravessa grande 
parte da península. Também em escalas menores as cadeias montanhosas 
vão ser decisivas na distribuição cultural das regiões, quer na diferença 
entre quem habita os lugares mais elevados, quer entre quem se encontra 
de ambos os lados da montanha: o Gerês, abundante e áspero, desenha a 
raia entre Portugal e a Galiza; o Marão, escarpado, separa Transmontanos 
de Minhotos; e o Caldeirão, seco e desértico, separa o Algarve do resto do 
país, numa divisão de tal ordem que se considera esta região durante 
muitos séculos um reino "anexo" (O Reino de Portugal e dos Algarves).13  
 
É possível dizer que os povos que se fixaram no Norte, que obtinham da 
terra um maior rendimento, que se espalhavam amplamente ao longo do 
território e que tinham uma maior tradição bélica, sempre cobiçaram os 
assentamentos despreocupados dos povos do Sul, que, com uma postura 
mais passiva, concentravam os seus poderes e economia nas cidades. 
Identificamos portanto dois estilos fundamentais de povoamento e 
distribuição populacional: O Norte com um casario mais disperso, optando 
quem explora a terra por ficar perto do seu terreno; e o Sul com os seus 
habitantes agrupados geralmente em urbanizações mais concentradas, 
com os campos de cultivo na sua periferia. 
 
Outra característica, porventura a mais permanente ao longo da história 
portuguesa, quanto à densidade global da população no território é que o 
seu grau mais elevado sempre se encontrou no Noroeste, ou Norte 
Atlântico, em comparação com o restante território.14 Na verdade, esta 
sempre foi uma zona particularmente populosa, em contraste com o Sul, de 

                                            
12 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 33 
13 "O Algarve é a região portuguesa mais individualizada, já pelo seu sensível afastamento da faixa 
principal de actividade do país, agravado pela vasta solidão do Baixo Alentejo, já pela sua própria 
organização interna, que lhe assegura uma feição típica de ribeira mediterrânea: isolado do interior por 
uma difícil barreira montanhosa, o Algarve abre-se para o mar numa sucessão de pequenos portos." 
Suzanne DAVEAU, Portugal Geográfico, Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1998. 
14 "Á importante alteração do panorama populacional português que se verifica ao comparar as 
densidades regionais, em 1527 e em 1940, pode-se opor uma característica global mais permanente, 
que é o seu grau mais elevado no Noroeste, por comparação com todo o resto do país." - José 
MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit, p. 44 
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Portugal até aos tempos mais recentes15 no qual o panorama começou a 
alterar-se: A centralização dos poderes económicos e políticos em torno 
dos centros urbanos do litoral vai causar uma progressiva deslocação da 
população do Interior para as cidades. Este autêntico êxodo moderno viria 
a tornar-se no movimento humano mais significativo na história nacional, 
sendo o abandono das áreas rurais do Interior um problema para o qual 
não houve resposta. Desenha-se assim a nova grande oposição a nível 
populacional e cultural: O interior deserto e o litoral urbano. 

 
Todavia, pelo menos desde que se verificou uma certa industrialização 
das principais cidades do Litoral, a oposição, irredutível ou não, entre o 
Norte e o Sul começou a perder a sua importância face à oposição 
progressivamente acentuada entre o Litoral e o Interior. Além disso, a 
transferência populacional do campo para a cidade acabou por atenuar 
o secular predomínio demográfico do Norte, para, pela primeira vez na 
história portuguesa, começar a inverter a balança demográfica em favor 
do Sul (ou melhor, do Centro a sul do Mondego). 16 

 
Em suma, encontramos ainda em Portugal uma divisão cultural a nível 
regional embora em constante mutação, sendo possível identificar duas 
grandes oposições: a antiga oposição Norte-Sul, e a mais recente Interior-
Litoral.  
 
 
1.2.1 |  As Regiões 
 
Quanto às regiões e à sua divisão Duarte Belo, Suzanne Daveau e José 
Mattoso, apoiados nos extensivos estudos de Orlando Ribeiro, registam 
que, apesar das várias soluções possíveis e da linha ténue que faz separar 
cada região, a repartição tradicional afigura-se, afinal, a mais sensata17: Ao 
Norte - o Minho, Trás-os-Montes, Douro, a Beira Litoral, a Beira Alta, e a 
Beira Baixa; e ao Sul - o Ribatejo, a Estremadura, o Alto Alentejo, o Baixo 
Alentejo e finalmente o Algarve. Também as Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto começam a ser entendidas como Regiões 
                                            
15 "Esta fuga ao campo e a aglomeração em lugares que oferecem melhores possibilidades de 
emprego e de progresso social começou a manifestar-se a partir de 1950 e acentuou-se nas décadas 
seguintes." - José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit, p. 45 
16 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 77 
17 Ibidem, p. 15 
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Metropolitanas, contrastando vivamente, pela urbanização generalizada da 
maior parte do seu espaço territorial, com todas as outras regiões 
portuguesas.18 
 
A obra Arquitectura Popular em Portugal, resultado do Inquérito à 
Arquitectura Popular iniciado em 1949, vai adoptar uma posição ainda mais 
tradicional na divisão cultural, simplificando-a em seis grandes zonas, que 
correspondem à divisão administrativa do território, em vigor do século XV 
a XIX, em províncias: Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo 
e Algarve.19 
 
  

                                            
18 "Lisboa e o Porto já não se podem representar da mesma maneira que as outras cidades. Passaram 
a ocupar uma superfície comparável à de tantas outras divisões regionais tradicionais. Já pouco têm 
que ver tanto com a região em que até aqui se inseriam, como com os centros urbanos antigos." - José 
MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 77 
19 AAVV - Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 1988 
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FIGURA 2 | MUNDO MEDITERRÂENO 
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2 | A HERANÇA MEDITERRÂNEA 
 
 

Por isso nos museus da Grécia antiga 
Olhando estátuas frisos e colunas 

Sempre me aclaro mais leve e mais viva 
E respiro melhor como na praia 

 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
 Foi no Mar que Aprendi 20 

 
 
Introduzidos os temas da identidade portuguesa e feita uma primeira 
aproximação às questões do território e da cultura, torna-se importante não 
só explorar a natureza da oposição entre o Sul e o Norte, mas 
principalmente aprofundar as influências naturais trazidas pelo 
Mediterrâneo e pelo Atlântico, que se entrelaçam por todo o território. 
Privilegiaremos, contudo, a herança mediterrânea, porque por um lado é 
esta que vai ter uma maior pertinência, de um modo geral, na formação da 
identidade cultural nacional, e por outro porque é a mais demonstrativa da 
natureza paisagística e humana do objecto de estudo que introduziremos 
mais à frente: a Serra da Arrábida. 
 
 
 
  

                                            
20 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Mar - Antologia, Lisboa, Editorial Caminho, 2004 
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2.1 |  O MUNDO MEDITERRÂNEO 
 
 

 
Casa branca em frente ao mar enorme, 

Com o teu jardim de areia e flores marinhas 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen  
Casa Branca 21 

 
 
 

O Mediterrâneo aparece, no mundo moderno, como a região mais rica 
de variedade e localismo, mas, ao mesmo tempo, como a mais 
originalmente unida, no clima na natureza, nas produções, no trabalho 
dos homens.22 

 
O Mediterrâneo é uma fossa alongada no sentido leste-oeste entre duas 
massas continentais. É caracterizado por uma complexidade de 
arquipélagos e penínsulas, enseadas e golfos profundos, que ofereceram 
ao homem inúmeros portos e pontos de abrigo, que entre as balizas dos 
seus promontórios explorou a navegação e ensaiou as primeiras rotas 
marítimas. 
 
Nada na região mediterrânea evoca aos horizontes monótonos e sem fim 
da europa média, uma vez que se encontra sempre em terrenos 
montanhosos, ou dominados ao longe pela presença da das serras. O 
calcário tem um papel fundamental na arquitectura destas montanhas 
cobertas de arbustos rasteiros de rudeza primitiva, desbastados 
ocasionalmente pelo homem ou os seus animais. 
 
Existe efectivamente um clima mediterrâneo, apesar de a este se 
associarem vários tipos climáticos diferentes. Dentro dos climas 
mediterrâneos, o português é particular pelo seu Inverno benigno, doce e 
luminoso, de um céu claro e limpo após uma queda de chuva, que confere 

                                            
21 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Mar - Antologia, Lisboa, Editorial Caminho, 2004 
22 Orlando RIBEIRO, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico - Esboço de Relações Geográficas, Lisboa, 
Edições João Sá da Costa, 1998, p. 36 
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à atmosfera transparência e limpidez, tão características desta zona do 
globo.  
 
O maior símbolo do mediterrâneo é talvez a oliveira uma vez que constitui o 
mais claro índice do seu clima. Foge das geadas e dos nevões, detém-se 
perante a altitude e os ventos húmidos e impetuosos do litoral, requer um 
Inverno moderado de chuva abundante e um Verão seco e prolongado, e é 
sobre a sombra protectora dos seus ramos simbólicos, de folha miúda e 
prateada na luz do entardecer, que a oliveira exprime, como nos tempos 
bíblicos, a sagrada fecundidade da terra.23 
 

Pelo seu feitio ao mesmo tempo humilde e venerando, pela constância 
da sua ramaria de magoado verde que se dilui no céu como palavras de 
uma prece eterna, pela generosidade com que no verão esparge as 
suas modestas florinhas da cor da cera e, finalmente, pela qualidade do 
seu fruto que tempera a merenda dos pobres e que serviu para alumiar 
as vigílias durante séculos, - esta árvore, a oliveira não é só́ das mais 
portuguesas, é certamente a mais cristã de todas as árvores.24 

 
O modo de vida dominante nas regiões mediterrâneas é, 
inquestionavelmente, a agricultura, apesar das áreas de boa terra e solo 
arável escassearem. Neste clima seco e de chuvas inconstantes o solo 
degrada-se facilmente e leva tempo a recompor-se; solo delgado e pobre 
com a rocha mãe dura e hostil, que exige aos homens constantes 
canseiras. Apesar da diversidade de paisagens culturais é possível falar de 
uma civilização agrária mediterrânea como algo uniforme e comum a toda 
esta bacia de mar interior. As praticas agronómicas, as suas ferramentas e 
ritos associados, atingiram um ponto de grande estabilidade e pouco se 
alteraram ao longo do tempo, persistindo ainda as maneiras de pensar e 
trabalhar a terra do trabalhador rústico antigo. 
 
 
 
 

                                            
23 Ibidem, p. 5 
24 Raul LINO, Auriverde Jornada – Recordações de uma viagem ao Brasil, Ed. Valentim de Carvalho, 
Lisboa, 1937, pg.172. Citado por Irene Ribeiro em Arquitectura Paisagem e Sintra, p.9, disponível em 
http://www.apha.pt/boletim/boletim3/pdf/IreneRibeiro.pdf 
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2.1.1 |  Mediterrâneo, Berço da Civilização 
 
As cidades e aglomerações do Mediterrâneo contam-se entre as mais 
antigas e nobres do mundo. Podemos em todas encontrar um material de 
preferência para a construção: a pedra, utilizada tanto em pequenos muros 
da casa mais singela como nos monumentos mais sumptuosos. É um 
material resistente e perene, que apenas muito lentamente se desmorona, 
deixando sempre vestígios que vários séculos mais tarde podemos 
revisitar. A forma de povoamento mais comum no Mediterrâneo é a 
aglomeração que, justificada pela necessidade de defesa, situa as cidades 
em promontórios ou lugares mais altos, onde abundam os pequenos 
caminhos, ruas estreitas e íngremes, escadarias tortuosas, pátios 
soalheiros no clima ameno que convidam ao encontro animado da 
vizinhança, fermento de vida urbana, que debaixo de arcadas, alpendres e 
toldos vê os homens conversar e ficar até tarde nas calmas noites de 
verão. 

 
A combinação de uma baía abrigada e de uma colina fragosa 
caracteriza as aglomerações litorais, que se podem contar entre as mais 
típicas do Mediterrâneo, com os seus portos de escala, abertos a todos 
os ventos do largo e a todas as gentes que os navios transportam, 
cidades animadas, de bairros populosos onde pululam crianças, de 
vendedores que apregoam e correm e gritam, de um burburinho que 
não cessa: até nas horas tranquilas se ouvem, como num búzio, todos 
os ruídos do mar! 25 

 
Foi neste ambiente de convívio fácil que brotaram os debates públicos e  a 
livre troca de ideias entre o povo, que motivou o crescimento das artes, das 
letras e das ciências, e lentamente fez nascer uma civilização. Contudo, 
todo este estilo de vida vê-se ameaçado pelo rápido e desmesurado 
crescimento urbano e o desregrado avanço tecnológico da humanidade. 
 

A construção rápida de cimento armado está mudando a fisionomia das 
cidades, tanto pela demolição dos bairros velhos e pitorescos como 
pelo alastrar de subúrbios industriais e dormitórios, de altos e insípidos e 
edifícios, tristes símbolos da vulgaridade de uma civilização universal, 

                                            
25 Orlando RIBEIRO, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1998, op. cit, p. 36 
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arrogante nos seus recursos mecânicos mas empobrecida no conteúdo 
humano. 26 

 
 
2.2 |  PORTUGAL, O MEDITERRÂNEO E O ATLÂNTICO 
 

 
"Portugal é mediterrâneo por natureza, atlântico por posição." 

 
Pequito Rebelo, A Terra Portuguesa 27 

 
 
Portugal situa-se na orla oceânica Ibérica e como tal sente as influências 
da presença deste oceano. Aqui desenha-se uma dualidade fundamental 
para compreender a estrutura geográfica do nosso país: entre o 
Mediterrâneo, sobre os quais assenta as suas bases, e o Atlântico, 
regulador do clima. Portugal repete em si, no clima, no revestimento 
vegetal, nos seus elementos geográficos, mas principalmente nos seus 
modos de vida, nos seus arcaísmos e economia rotineira, uma identidade 
profundamente mediterrânica. Recebe do Norte Atlântico as chuvas 
fecundantes, os ventos do inverno frio e húmido, que vão embater nas suas 
formações montanhosas, criando o contraste entre as zonas oceânicas do 
litoral e as terras do interior trasmontano. 
 
Ao longo da história várias culturas se assentaram e multiplicaram no 
território português. Entre as mais importantes encontramos a romana, cuja 
presença se sente pelo assentamento das vias e das cidades, pela 
uniformidade e união que o latim gerou em toda extensão nacional, por 
pequenos traços culturais como as villa rustica que mais tarde se tornariam 
herdades alentejanas, pela herança administrativa etc. Encontramos 
também a cultura árabe, que ao encontrar no sul reminiscências climáticas 
e paisagísticas da sua zona originária se agarrou mais tenazmente a este 
lado do território. É esta a razão principal pela qual, até na época da 
Reconquista, o ajustamento da cultura moura ao território a sul da 
Cordilheira Central, previamente romano, se desenhou com tanta 
facilidade, e pela qual a sua herança não desapareceu muitos anos após o 
último mouro atravessar a fronteira em Gibraltar. 
                                            
26 Idem. 
27 Periquito REBELO, A Terra Portuguesa, Lisboa, 1929, p. 55, citado por Orlando RIBEIRO em 
Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1998 



 22 

Encontramos, na sociedade agrária mediterrânica portuguesa um forte 
sentido de colectivismo. De modo geral imperam as grandes explorações e 
propriedades, da qual o principal beneficiário é a própria classe de 
notáveis que delas se apropriou. Este sistema difere declaradamente do 
sistema agrário do Norte e das montanhas, cujas aldeias de um modo geral 
estão isoladas e são autónomas, uma vez que as grandes propriedades do 
Sul mais do que alimentar a povoação pretendem vender para outras 
aldeias e cidades maiores, sendo que a mais importante e a maior 
consumidora é Lisboa. Com uma importante diferença também: a aldeia 
semeia para se alimentar, o grande proprietário para vender.28 
 
O uso da pedra como material de construção é um traço comum à 
totalidade do território português, exceptuando-se apenas a planura 
alentejana, na qual a escassez deste material levou ao desenvolvimento da 
construção em taipa. De qualquer maneira o material com o qual se edifica 
está intimamente ligado e em estreita dependência dos materiais que se 
encontram no local. 
 

Assim as construções de pedra imprimem à paisagem, quase por toda a 
parte, uma das mais fundas marcas humanas. A rudeza dos muros de 
pedra solta do Norte sugere uma possível filiação na civilização 
arcaizante dos castros pré-romanos; no aspecto mais cuidado, menos 
rústico, dos edifícios do Sul, nos dispositivos mais perfeitos e complexos 
da habitação, lê-se a influência de civilizações superiores, romana, 
muçulmana.29 

 
Orlando Ribeiro, na sua incontornável obra Portugal, o Mediterrâneo e o 
Atlântico,  chega também a fazer uma distinção entra as casas do Sul 
Mediterrâneo e o Norte Atlântico: A casa do Norte caracteriza-se pelas 
suas duas peças sobrepostas e independentes, a inferior destinada a 
guardar o gado e produtos agrícolas e a superior com a cozinha e os 
quartos, e também pela escada de pedra que dá acesso directo ao 
primeiro andar, pelas suas poucas aberturas e pelo interior enegrecido pelo 
fumo; e a casa do Sul caracteriza-se pela sua forma mais simples e função 
mais especializada: uma construção de um só piso destinado à habitação, 
com um telhado de duas ou quatro águas construído em telha, branca da 
                                            
28 Orlando RIBEIRO, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1998, op. cit, p. 65 
29 Ibidem, p. 95 
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cal por dentro e por fora, e com uma chaminé que escoa o fumo. Quando a 
esta casa isolada se agrupam vários edifícios acrescenta-se um pátio 
interior, aberto ou fechado, sobre o qual todos se dispõem. 
 
 
Lançamos deste modo as primeiras "achegas" à construção do conceito da 
Arquitectura Portuguesa, tema fundamental na presente dissertação. No 
próximo capítulo centraremos os nossos esforços em enunciar algumas 
verdades e enganos subjacentes a esta discussão, e, como quem fala 
sozinho, esperar que com o som das palavras solitárias cheguem ecos de 
alguma lucidez. 
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3 |  ARQUITECTURA PORTUGUESA 
 
 

Como a voz do mar 
Interior de um povo 

 
Como página em branco 

Onde o poema emerge 
 

Como arquitectura 
Do homem que ergue 

Sua habitação 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
Revolução30 

 
 
  

Dado que temos atrás de nós uma história, e que ela nos conduziu a 
formarmos uma nação, actualmente com uma certa identidade, mas 
com um destino desconhecido, é natural que tentemos perceber o que 
nos caracteriza e nos une.31 

 
A procura de uma identidade é um processo natural, e até inevitável, no ser 
humano. A sua natureza social vai levá-lo a procurar constantemente a 
integração num grupo, seja ele de ordem familiar, cultural, territorial, 
religiosa, política, académica, ou até desportiva. Esta integração vai surgir 
mais ou menos naturalmente, sendo fruto de uma determinada herança 
física e educação cultural e familiar ou de um processo consciente de 
assimilação. 
 
Também com o espaço construído vamos criar uma relação de afecto e 
identificação. O próprio território que definimos vai definir-nos, numa 
constante transformação e descoberta, e como águas de um rio fluímos 

                                            
30 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, O Nome das Coisas, Lisboa, Moraes Editores, 1977 
31 José Mattoso et al, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 12 
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num espaço fluido.32 
 
Nesse sentido devemos considerar que o elemento basilar da definição 
primária da identidade de qualquer povo é a sua relação com a Terra, o 
modo como a habita, como tira proveito das suas riquezas naturais, como 
se protege dos seus perigos. 33  Para além disso, como aponta José 
Mattoso, o território é o elemento permanente da identidade34, ou seja, o 
seu único elemento verdadeiramente constante, ao que Fernando Távora 
acrescenta que qualquer estilo nasce do Povo e da Terra com a 
espontaneidade e vida de uma flor. 35  É deste modo, introduzindo a 
constituição basilar que a terra tem sobre a formação da cultura, o seu 
carácter perene que vai contrastar com todos os outros elementos artificiais 
fabricados, e a incondicional naturalidade ou inconsciência do povo que 
produz a cultura, que começamos a compreender a questão - quiçá 
paradoxal - da Arquitectura Portuguesa. 
 
 

                                            
32 Ibidem, p. 64 
33 Ibidem, p. 11 
34 Idem. 
35 Fernando TÁVORA, O Problema da Casa Portuguesa, Porto, Novembro de 1945, incluído em AAVV - 
Fernando Távora, Lisboa, Editorial Blau, 1993, p.11 a 13 



 26 

3.1 |  À PROCURA DE UMA DEFINIÇÃO 
 
 

O meu país sabe a amoras bravas 
 no verão. 

Ninguém ignora que não é grande 
nem inteligente, nem elegante o meu país, 

mas tem esta voz doce 
de quem acorda cedo para cantar nas silvas. 

Raramente falei do meu país, talvez 
nem goste dele, mas quando um amigo 

me traz amoras bravas 
os seus muros parecem-me brancos, 

reparo que também no meu país o céu é azul. 
 
 

Eugénio de Andrade 
As Amoras  36 

 
 
Como vimos anteriormente, no capítulo "1.1 - Identidade", a consciência 
cultural colectiva em Portugal esteve desde sempre na mão de uma "elite 
cultural". Ora esta elite está, por norma, desligada da Terra na sua origem 
porque vive na cidade, onde, pela subversão da natureza, a cultura mais 
do que ser produzida, é interpretada e consumida.37 
 
Com o crescer das cidades, o gradual afastamento da realidade rural foi 
imprimindo uma geral sensação de estranhamento e perda de identidade, 
acentuados pela importação crescente da cultura e do estilo internacional. 
À medida que esta elite cresce, como cresce a cidade, vai perdendo força 
a vigente cultura regional e territorial, que nasce da terra, e que foi 
"produzindo cultura" obrigatoriamente despreocupada e inconsciente do 
seu significado. Daí o fascínio pela produção vernacular tradicional, como 
tradução mais sincera de identidade. 
 
 

                                            
36 Eugénio de ANDRADE, O Outro Nome da Terra, Porto, Fundação Eugénio de Andrade, 2001 
37 José Centeno Gourjão, no decorrer de uma conversa informal 
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O Arquitecto (...) sente por todas as manifestações da arquitectura 
espontânea do seu país um amor sem limites que já vem de muito 
longe.38 

 
Por outro lado é através da existência do Estado, poderoso e central, e 
dessa elite cultural, que por todo o território a população se vai identificar 
como sendo portuguesa, adoptando  uma língua, uma predominante 
inclinação religiosa, um sentimento patriótico, etc, que vai perdurar ao 
longo do tempo. Permanece então a questão: Será que esta noção de 
união nacional foi suficientemente forte para vir a definir determinadas 
qualidades na arquitectura que possamos identificar como transversais a 
um estilo nacional? 
 
Procuremos explorar a questão analisando, em primeira instância, a sua 
origem. 
 
 
3.1.1 | Do Mito Nacionalista ao Problema da Casa Portuguesa 
 
A questão da identidade cultural arquitectónica em Portugal vai adquirir 
pela primeira vez especial relevância em meados do século XIX, quando da 
reacção à dureza racional da revolução industrial surgem sentimentos 
românticos que promovem a saudade e a nostalgia, traduzidos em 
nacionalismos revivalistas de antigos modelos arquitectónicos eruditos, 
particularmente os provenientes idade média - o Neomanuelino, o 
Neoárabe e o Neorromânico. 
 
Mas é só mais tarde, no virar do século XX, com o aparecimento dos 
regimes totalitários nacionalistas europeus - também eles fruto da reacção 
por um lado à crise política e financeira resultante da internacionalização 
do comércio e dos bancos e por outro pela crescente desorganização 
cultural e ética - que em Portugal se vai fabricar a ideia da existência de um 
estilo nacional a nível arquitectónico. Esta ideia vai ser cultivada pelo 
Estado Novo e por grande parte da elite cultural portuguesa como mais um 
meio de provar a singularidade, grandeza e união do povo português. 
 
                                            
38 Fernando TÁVORA, Casa de Férias Ofir, 1957, incluído em AAVV - Fernando Távora, Lisboa, Editorial 
Blau, 1993, p.78 a 80 
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FIGURA 3 | CASA NO PORTO, RAUL LINO 

FIGURA 4 | CASA SUBURBANA NO MINHO, RAUL LINO 
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O mito nacionalista não podia deixar de favorecer uma das regiões 
portuguesas em detrimento das outras. Como todas as construções 
mentais essencialistas, procura a essência nas origens, e esta, por sua 
vez, só se pode buscar numa área territorial preexistente à fundação do 
Estado. Embora as formulações fossem normalmente um tanto vagas, 
houve autores que privilegiaram o Minho, a Beira ou o Alentejo. Ou 
melhor, que procuraram as origens nacionais num povo cujos principais 
representantes poderiam ser hoje os Minhotos, os Beirões ou os 
Alentejanos. Com nítida preferência pelos dois primeiros.39 

 
O projecto encontrava já problemas na sua origem: ter-se-ia de encontrar 
uma identidade nacional dentro das particularidades regionais. Esta 
incerteza abriu precedentes a múltiplos "devaneios construtivos" no virar do 
século, que Alexandre Alves Costa vai sintetizar, esclarecendo a propósito 
de personalidades como Ricardo Severo, António Rocha Peixoto ou Fialho 
de Almeida: Se não existe um tipo de casa portuguesa, fabrica-se! 40 
 
O culminar destas racionalizações nacionalistas dá-se após o 
aparecimento de duas singulares publicações por parte de um jovem, mas 
já então conceituado, arquitecto no início dos anos 30: A Nossa Casa e 
Casas Portuguesas de Raul Lino da Silva. Neste segundo livro Lino, após 
ter percorrido o país estudando-o e representando-o em esquissos 
exaustivos, apresenta exemplos dos seus projectos e obras a partir dos 
quais vai descrevendo o correcto modo de projectar desde a concepção e 
configuração espacial aos materiais, aos detalhes construtivos e à 
decoração. As casas apresentadas vão variar, de certo modo, entre o 
tradicional e o erudito, adaptando-se à região em que se inserem, e um 
pouco por toda a obra o arquitecto vai deixando elogios ao "modo de 
construir português" em divagações quase poéticas. 
 
O espírito do regime vê assim nascer a maior oportunidade de fundamentar 
as suas ideias nacionalistas, e ancorado à obra construída, aos diversos 
escritos, e à personalidade romântica, conservadora e mediática do 
arquitecto, vai impor a implementação artificial de uma linguagem 

                                            
39 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 61 
40 Alexandre ALVES COSTA, A Problemática e as Propostas da Casa Portuguesa em Introdução ao 
Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Porto, FAUP Publicações, 2007 p. 69 
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arquitectónica41, e difundir a ideia da Casa Portuguesa, dando vigor ao 
controverso movimento mais tarde ironicamente chamado de Português 
Suave.  
 
Contudo, como Irene Ribeiro vem mais tarde argumentar, este polémico 
arquitecto é fundamentalmente incompreendido42, e a proposta da “casa 
portuguesa” resultou afinal de uma oportunidade histórica falhada, que terá 
dado lugar a um tremendo equivoco arquitectónico43. Também Alves Costa 
relembra que o próprio Raul Lino se queixava da incompreensão de quem 
construía ou desenhava, a que tinham sido votadas suas e outras 
propostas elaboradas em referência aos valores do habitar44, e que já em 
33 Raul Lino queixava-se da chuvada de beiralinhos, azulejos, pilaretes e 
alpendróides, como se de avós escorreitos tivessem nascido netos 
idiotas.45 

 
Raul Lino identifica-se como nacionalista e promove nas casas e nos 
textos, uma reflexão patriótica sobre os valores da terra e do povo a que 
assumidamente pertencia.46 mas será inevitavelmente condenado pela sua 
natureza solitária, rígida e intransigente, e acabará consumido por esta 
nova clientela urbana, a aristocracia intelectual endinheirada, que lhe vai 
retirar a possibilidade de aprofundar as suas pesquisas e arrastar a sua 
banalização.47 

 
 
3.1.2 |  Uma terrível desorientação 
 
De qualquer das maneiras é possível dizer-se que havia, em meados do 
século XX, duas claras forças opostas e até rivais no panorama 
arquitectónico português: Uma nacionalista e retrógrada, praticando um 
estilo Português Suave, e uma outra que procurava replicar as propostas 
do movimento moderno internacional, racionalista e progressista, que se 

                                            
41 Jorge CRUZ PINTO, Arquitectura Portuguesa - A Imagem da Caixa, Colecção Arquitectura e 
Urbanismo, Lisboa, ACD Editores, 2007 p. 161 
42 Irene RIBEIRO, Raul Lino - Pensador Nacionalista da Arquitectura, Porto, FAUP Publicações, 1994 
43 Irene RIBEIRO, Arquitectura, Paisagem e Sinta, op. cit 
44 Alexandre ALVES COSTA, A Problemática e as Propostas da Casa Portuguesa, 2007, op. cit, p. 60 
45 Idem. 
46 Irene RIBEIRO, Arquitectura, Paisagem e Sinta, op. cit 
47 Ibidem, p. 71 
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havia espalhado rapidamente por todo o mundo. 
 

(A arquitectura moderna) tem seu quê de maquinismo e ao mesmo 
tempo de laboratório e serve admiravelmente a enquadrar a vida 
errante, efémera, materialista, desportiva, da actual geração – que adora 
o movimento pelo movimento e detesta cogitações contemplativas.48 

 
A propósito da conflituosa formação que recebeu durante esse período o 
incontornável arquitecto Fernando Távora comentaria: o aparecimento de 
coisas tão diferentes criava no nosso espírito uma terrível desorientação49. 
Este sentimento era partilhado por grande parte da sua recém-formada 
geração de arquitectos, que apesar de se considerarem modernos 
conseguiam já perceber algumas das consequências nefastas desse 
movimento, que levariam à sua inevitável falência. 
 

(...) por um lado, uma insurreição contra o folclore das linguagem 
arquitectónicas académicas, conservadoras e decadentes conotadas 
com a ideologia do Estado Novo; por outro lado, crescia uma 
insatisfação face aos formulários do funcionalismo internacional da 
arquitectura moderna, numa crítica à abstração racionalista motivada 
pela tensão produtiva entre o local e o universalismo.50 

 
Fernando Távora, ainda enquanto estudante na Faculdade de Belas Artes 
no Porto, acabaria por escrever O Problema da Casa Portuguesa.  
Neste pequeno texto, em grande medida um manifesto pela arquitectura 
moderna, o arquitecto começa por analisar as origens das "Casas à Antiga 
Portuguesa", para seguidamente lhes tecer uma crítica, dizendo que são 
uma triste realidade que veio atrasar todo o desenvolvimento possível da 
nossa Arquitectura.  
Numa segunda parte acusa o movimento da "Casa Portuguesa" de 
subverter a história para criar uma falsa linguagem, reduzida a pormenores 
mais ou menos curiosos, a bizantices arqueológicas, e exige que se 
termine com esta mentira arquitectónica que caracteriza as más obras e os 
maus artistas.  

                                            
48 Raul LINO, citado por Irene RIBEIRO em Arquitectura, Paisagem e Sinta, op. cit 
49 Fernando TÁVORA, Entrevista, Revista Arquitectura, 3ª série, nº123, Setembro/Outubro de 1971, 
p152 
50 Jorge CRUZ PINTO, Arquitectura Portuguesa - A Imagem da Caixa, 2007, op. cit, p. 162 
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Numa parte final, alertando para a obrigatoriedade da arquitectura resultar 
das reais circunstâncias e necessidades da vida do homem, procura 
indicar um novo caminho para a arquitectura portuguesa, na qual tudo há 
que refazer começando pelo princípio, assinala a necessidade urgente de 
um estudo sério, conciso, bem orientado e realista sobre o meio português, 
a Arquitectura portuguesa existente, e a Arquitectura e das possibilidades 
da construção moderna no mundo, e termina confiante colocando-se 
perante o dilema: seguir em frente, ou estagnar no caos.51 
 
O artigo vai chamar a atenção do jovem arquitecto Nuno Teotónio Pereira, 
que viaja até ao Porto para conhecer este colega com quem partilhava 
preocupações semelhantes, chegando a motivar a reedição do texto em 
Lisboa. É da colaboração destes e outros arquitectos, certos da 
necessidade de realizar um estudo minucioso e objectivo à arquitectura 
vernacular e à identidade nacional, que vai nascer a primeira proposta do 
Inquérito à Arquitectura Regional, que iria alterar para sempre a concepção 
da arquitectura portuguesa. 
    
 

 
 

  
                                            
51 Fernando TÁVORA, O Problema da Casa Portuguesa, 1993, op. cit, p.11 a 13 

FIGURA 5 | INQUÉRITO À ARQUITECTURA POPULAR 
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3.1.3 |  A importância do Inquérito 
 

Só se ama aquilo que se conhece. É também de uma história de amor 
que este livro trata: amor pela paisagem, amor pelo território, amor pela 
arquitetura nascida “deste chão duro e ruim” de que falou Miguel Torga 
e que Orlando Ribeiro tão bem compreendeu. É desse amor que tem de 
nascer a vontade de imaginar um futuro para o passado. E é talvez essa 
a principal mensagem deste livro, hoje.52 

 
Em 1955 Keil do Amaral, então presidente do Sindicato dos Arquitectos, 
após obter por fim a aprovação do ministro das obras públicas e o 
patrocínio do Instituto da Alta Cultura, põe em marcha aquilo que viria a ser 
o Inquérito à Arquitectura Regional. Dividiu-se o país em seis zonas, 
atribuíram-se grupos de trabalho correspondentes, definiram-se directrizes 
para o estudo e durante os seis anos seguintes o país foi palmilhado e 
lambretado pelos jovens arquitectos que partiam à descoberta do que seria 
a verdadeira arquitectura portuguesa.53 
 
Do Inquérito resultaria uma publicação, a Arquitectura Popular em Portugal, 
editada pela primeira vez em 1961 pelo Sindicado dos Arquitectos, que 
apresenta uma compilação ordenada dos milhares de desenhos, 
fotografias, levantamentos e notas escritas*AAVV, sistematicamente 
analisados e organizados em seis grandes zonas, para dar finalmente a 
conhecer o mais genuíno retrato da arquitectura popular em Portugal. 
 

A obra, porém, dá a conhecer um Portugal diferente, uma arquitectura 
funcional, depurada ao longo de sucessivas gerações de homens, 
profundamente enraizada na terra, adequada a uma economia 
específica. Caía o mito do estilo nacional.54 

 
A obra teve um profundo impacte sobre todos os arquitectos e estudiosos 
das mais diversas áreas, de tal modo que ainda hoje sentimos os seus 
efeitos. 
 
Para arquitectos como Fernando Távora, até aí imersos na linguagem  
                                            
52 AAVV - Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Associação dos Arquitetos Portugueses, 1988, 
Helena Roseta no prefácio à 4a edição. p. V a VIII 
53 Idem 
54 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 68 
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  FIGURA 8 | CASA DE OFIR, FERNANDO TÁVORA 

FIGURA 7 | MAISON LUIS CARRÉE, ALVAR AALTO 

FIGURA 6 | CASA STENNAS, ERIK GUNNAR ASPLUND 



 35 

 
moderna de Le Corbusier ou orgânica de Frank Lloyd Wright, todo este 
processo de investigação e descoberta iria alterar rápida e drasticamente 
as suas percepções sobre o valor e sentido da tradição e do lugar, 
partindo então para um pensamento mais influenciado pelo Novo 
Empirismo Nórdico de Alvar Aalto ou Erik Gunnar Asplund55, não deixando 
no entanto de explorar a natureza funcionalista moderna, que de resto irá 
encontrar de um modo muito peculiar na arquitectura vernácula. A este 
encontro entre modernismo, funcionalismo e tradição Távora irá depois 
chamar a "terceira via" 56 marcando o início de uma linha de pensamento e 
concepção da arquitectura que agora conhecemos como a "escola do 
porto" (apesar da sua transversalidade nacional). 
 
Alexandre Alves Costa chega inclusivamente a inserir-se na geração de 
arquitectos formados imediatamente a seguir ao Inquérito à Arquitectura 
Popular em Portugal e sob a profunda impressão que deixou nos que nele 
participaram 57 , assinalando claramente uma separação geracional e 
intelectual no antes e depois do Inquérito. 
 
 
  

                                            
55 O termo Novo Empirismo Nórdico foi utilizado pela primeira vez por Eric de Maré num conjunto de 
artigos publicados a partir de Janeiro de 1948 na revista The Architectura Review, 
56 A expressão terceira via, entendida como a possibilidade de encontrar um caminho alternativo para 
a arquitectura portuguesa, entre o regionalismo oficial e a arquitectura moderna de estilo internacional, 
é referida pela primeira vez por Fernando Távora numa entrevista ao Diário de Lisboa, a 3 de Julho de 
1986. Távora utilizaria também a expressão nova modernidade como alternativa à terceira via: ver 
Fernando TÁVORA, Prefácio, em Irene RIBEIRO, Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitectura, 
Porto, FAUP Publicações, 1994 
57 Alexandre ALVES COSTA, A Problemática e as Propostas da Casa Portuguesa, 2007, op. cit, p. 58 



 36 

3.2 |  A REALIDADE PORTUGUESA 
 
 

Morreu a "casa portuguesa", viva a arquitectura portuguesa! 58 
 
O Inquérito veio trazer à luz a natureza da arquitectura vernácula em 
Portugal, limpando qualquer possibilidade de criação de mitos ou 
distorções da realidade, e dando início a um novo debate sobre a realidade 
da arquitectura. Caiu o mito do estilo nacional, e com ele a existência de 
uma "arquitectura portuguesa" objectiva. 
 

Portugal carece de unidade em matéria de Arquitectura. Não existe, de 
todo, uma "Arquitectura Portuguesa" ou uma "casa portuguesa". Entre 
uma aldeia minhota e um monte Alentejano há diferenças muito mais 
profundas do que certas construções portuguesas e gregas.59 
 

Mas a verdade é que muitos arquitectos antes, durante e depois do 
inquérito iriam apontar para a existência de uma "Arquitectura Portuguesa", 
e em publicações e escritos vão tentando trazer à luz alguns pontos e 
características comuns a todo o território. Pela sua variedade, 
espontaneidade ou ecletismo, que nunca lhe retiram um genérico carácter 
da família, poderemos sempre identificá-la: existe uma arquitectura 
portuguesa60. Como podemos começar então a definir esta "Arquitectura 
Portuguesa"? 
 
Importa primeiro relembrar que, como temos vindo a explorar, haverão 
sempre duas arquitecturas em Portugal, e em qualquer outro lugar do 
mundo: a erudita e a vernacular - essencialmente diferentes ainda que 
muitas vezes se aproximem e influenciem mutuamente. Mas o constante e 
veloz carácter de mutação da arquitectura a que chamamos erudita, ou 
seja, a "arquitectura de arquitecto", que pressupõe uma educação 
académica, inserção num estilo (por norma importado), gostos e 
inclinações pessoais, etc, fará sempre impossível a sua caracterização fora 
de uma muito particular realidade temporal e do seu enquadramento 
                                            
58 Alexandre ALVES COSTA, A Problemática e as Propostas da Casa Portuguesa, 2007, op. cit, p. 59 
59 AAVV - Introdução em Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
1961 p. 11 
60 Alexandre ALVES COSTA, Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Porto, FAUP 
Publicações, 2007, p. 24 



 37 

político e social, que vão determinar as diferentes formas e usos dos 
espaços. Ainda assim, Alexandre Alves Costa aponta na história 
portuguesa um traço orientador da realidade cultural e arquitectónica: 

 
Portugal vai-se compondo em oposições permanentes: autoridade e 
permissividade, projecto e espontaneidade, centralismo e regionalismo, 
nacionalismo e internacionalismo, aventura radical e conservadorismo 
estagnante, experiencialismo e escolástica, razão e sentimento.61 
 

Relembra também que a história portuguesa sempre beneficiou da 
influência de múltiplas culturas, por um lado pela sua ímpar posição 
geográfica e por outro pelo seu percurso histórico e passado colonizador, 
definindo a arquitectura portuguesa como um terreno de cruzamento de 
culturas.62 
 
Mas a disparidade e o contraste nunca poderão ser um elemento 
unificador. As qualidades que tentaremos brevemente enumerar no 
subcapítulo seguinte são, portanto, possivelmente mais apropriadas à 
realidade vernácula das várias regiões nacionais e a algo que poderá ser-
lhes comum. 
 
No entanto, mesmo dentro do caos estilístico e material em que nos 
encontramos, talvez ainda haja algo de carácter identitário que tenhamos 
todos herdado e que sempre esteve presente, algo para lá da realidade 
puramente racional, uma continuidade, como lhe chamava Raul Lino, tão 
própria daqueles homens: não os que sabem, mas os que sentem.63  
 

Não existirá, contudo, nessa diversidade de funções, qualquer coisa de 
comum, especificamente portuguesa? Cremos que sim, que há certas 
constantes de subtil distinção, por vezes, mas reais. Não dizem respeito 
a uma unidade de tipos, feitios ou elementos arquitectónicos, mas a 
qualquer coisa do carácter da nossa gente, revelada nos edifícios que 
constrói, qualquer coisa difícil de definir com rigor...64 

 
                                            
61 Ibidem, p. 21 
62 Alexandre ALVES COSTA, Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, 2007, op. 
cit, p. 27 
63 Raul LINO, O Romantismo e a "Casa Portuguesa", Lisboa, Centro de Estudos do Grémio Literário, 
1974. 
64 AAVV - Introdução em Arquitectura Popular em Portugal, 1961, op. cit, p. 11 
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Uma vez explorada a natureza e origem da realidade da "Arquitectura 
Portuguesa", importa agora tentar uma aproximação, ainda que difícil de 
definir com rigor, às suas características específicas. 
 
Em primeiro lugar a Arquitectura Portuguesa identifica-se pela adaptação 
ao seu território geográfico e, ocasionalmente, pelo profundo enraizamento 
no lugar, que torna os seus edifícios não só parte constituinte da paisagem, 
mas a própria consequência humana sobre a natureza e a identidade 
dessa paisagem. 65  A arquitectura nasce de numa relação profunda e 
intencional estabelecida entre a geografia da terra e a geografia humana.66 
Raul Lino, no seu habitual tom prosaico, elogia nas casas portuguesas a 
alegria do seu variado matiz, as suas proporções, a sua graça e modéstia, 
o contentamento que respiram, a integração total na paisagem em que 
nada é forçado, mas antes parece ter nascido do próprio lugar com toda a 
naturalidade.67 
 
Em segundo lugar verifica-se um cauteloso uso da materialidade derivado 
de uma manifesta racionalidade económica que vai induzir, geralmente, à 
procura de materiais locais, aplicados pragmaticamente. Helena Roseta 
enumera, em algumas das qualidades insuspeitas do nosso país, a 
autenticidade, o despojamento, a sábia utilização de materiais, a resposta 
eficiente às necessidades, mas também a variedade de soluções, a beleza 
formal.68 
 
Caracteriza-se também por um conservadorismo estrutural que advém da 
procura constante de uma eficácia de resposta e revela uma compreensão 
profunda dos objectivos a atingir. Apura-se simplificando-se, comunicando 
por decorações que vão interpretando os modelos e a tradição herdada, 
contidas no interior de uma volumetria que não ousa romper com a 

                                            
65 Ver Christian NORBERG-SCHULZ, Genius Loci –Towards a Phenomenology in Architecture. New 
York: Rizzoli, 1979. 
66 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit 
67 Raul LINO, Casas Portuguesas – Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples, 
Lisboa, Edições Valentim de Carvalho, 1933, p .83 
68 AAVV - Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, Associação dos Arquitetos Portugueses, 1988, 
Helena Roseta no prefácio à 4a edição. p. V a VIII 
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simplicidade de uma geometria de volumes puros.69 
 
No final, simplicidade e clareza espacial e construtiva, retórica 
decorativa e volumétrica. 70 

 
Contudo, sempre mostrou uma notável capacidade de produzir espaços 
equilibrados no seu conjunto, e mesmo a pobreza e escassez dos materiais 
não impediu de encontrar modos sensíveis de edificar e explorar os 
espaços e as soluções decorativas, imprimindo por vezes até na mais 
pequena construção uma singela monumentalidade. Keil do Amaral referir-
se-ia mais tarde àquela que considerava a mais unificadora das 
manifestações da nossa arquitectura popular, aquilo a que chamava a 
"capacidade de superação das bases materiais", ou seja, a aptidão para, a 
partir de programas avaros, de materiais pobres e de espaços exíguos, 
conseguir edifícios de grande conteúdo emotivo e, a partir deles, conjuntos 
de rara beleza.71 
 
Terminamos citando uma vez mais Alexandre Alves Costa, que nos vai 
recordar aquilo que para ele é talvez a maior confirmação da originalidade 
da Arquitectura Portuguesa:  a sua propagação e replicação colonial. 
 
Dessa capacidade de adaptação ao momento, sem grandes prisões de 
natureza formal ou estilística, nasce a variedade da arquitectura 
portuguesa, a sua espontaneidade e o seu ecletismo que nunca lhe retiram 
um genérico carácter de família que nos permite a sua permanente 
identificação, da Índia ao Brasil, de Portugal a Angola, de Marrocos aos 
Açores.72 
  

                                            
69 Alexandre ALVES COSTA, Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, 2007, op. 
cit, p. 32 
70 Ibidem, p. 40 
71 Francisco SILVA DIAS, Keil do Amaral e o Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, em Keil do 
Amaral, o Arquitecto e o Humanista, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1999, p. 113 
72 Alexandre ALVES COSTA, Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, 2007, op. 
cit, p. 49 
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3.3 |  IDENTIDADE E TRADIÇÃO 
 
 

Pois é preciso saber que a palavra é sagrada 
Que de muito longe um povo a trouxe 

E nela pôs a sua alma confiada 
 

De longe muito longe desde o início 
O homem soube de si pela palavra 

E nomeou a pedra a flor a água 
E tudo emergiu porque ele disse 

 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 73 
 
 

Se na arquitectura tradicional a forma era muito determinada pela 
função, pela disponibilidade dos materiais e pela incapacidade de fazer 
movimentos de terra de larga escala, agora tudo isso vai quase 
desaparecer e ser substituído por um elemento, um conceito, 
aparentemente muito mais simples: o desenho, ou o design. Uma ordem 
ancestral, arcaica, primitiva que condicionava a forma obrigando-a a 
integrar-se na paisagem envolvente, vai ser substituída pela liberdade 
do desenho, por um conceito muito mais aberto de capacidade de 
transformação da terra.74 
 

Eis que terminamos este breve retrato da Identidade e da Arquitectura 
Portuguesa. Nesta curta viagem tentámos levantar algumas questões que 
nos pareceram relevantes, questões nossas, da nossa memória e 
identidade, do nosso espírito, do nosso País. Não são, como vimos, 
questões novas ou revolucionárias, nem o pretendem ser. Mas são hoje, 
como eram há cinquenta e há cem anos, questões igualmente importantes. 
Por isso mesmo é ainda significativo este esforço de procurar compreender 
as necessidades e inquietações do homem, que evolui como evoluem as 
circunstâncias, que se altera como alteram os espaços que edifica.  
 
                                            
73 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, O Nome das Coisas, Lisboa, Moraes Editores, 1977 
74 Duarte BELO, Portugal - Luz e Sombra, O País depois de Orlando Ribeiro, Temas e Debates, 2012 
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E porque, como nos ensina Távora, a História vale na medida em que pode 
resolver os problemas do presente e na medida em que se torna um 
auxiliar e não uma obsessão,75 é preciso saber pesar, contemplar esse 
passado com um olhar limpo, um olhar que procura o essencial. E é aí, 
quando retirarmos as várias capas que cobrem a arquitectura, quando 
atravessarmos os ismos - os empirismos, modernismos, classicismos, 
funcionalismos, romantismos, regionalismos - que vamos finalmente 
encontrar o Homem, e através dele tentaremos responder uma vez mais à 
sua pergunta, tão antiga como a sua própria vida: que arquitectura para 
hoje? 
 
 
  

                                            
75 Fernando TÁVORA, O Problema da Casa Portuguesa, Porto, Novembro de 1945, incluído em AAVV - 
Fernando Távora, Lisboa, Editorial Blau, 1993, p.11 a 13 



 42 

3.3.1 |  Linguagem e Pertença  
 
 

Clearly our identity, and mental well-being, cannot be supported by a 
universally standardized and abstracted environment. (...) An 
architecture capable of supporting our identity has to be situationally, 
culturally, and symbolically articulated.  

Juhani Pallasmaa, 1998 76 
 
 
O que testemunhamos actualmente é que o homem apesar de viver na 
cidade sente que não lhe pertence. Quando alguém reflecte sobre a beleza 
e a harmonia sentidas ao chegar a um lugar geralmente imagina um 
caminho até uma vila encostada sobre um monte, com os seus telhados 
acompanhando a encosta, o branco dos seus muros ou a sua pedra 
escura, e não a Segunda Circular ou a VCI. Mas não é apenas pela 
predominância do cimento ou a subversão da natureza, o mesmo vai 
acontecer fora da cidade, nos sítios onde esta abstração e normalização 
de que fala Pallasmaa também se vai fazer sentir.  
 
Ora, o desenho arquitectónico opera sobre inúmeros elementos, por vezes 
contraditórios entre si. As exigências sociais, humanas, económicas e 
técnicas, adicionadas às questões psicológicas respeitantes tanto ao 
indivíduo como ao grupo, assim como os requisitos programáticos da obra, 
tudo isto cria um elaborado enredo que dificulta o aparecimento claro da 
forma arquitectónica.77  Mas é precisamente o processo de elaboração 
sequencial destas formas, que têm vindo a ser aprofundadas pelos homens 
ao longo da história, que resultou na constituição de um determinado 
sistema simbólico. As soluções encontradas para a conjugação de 
necessidades fisiológicas, sociais, construtivas, económicas, estéticas e 
espirituais foram sucessivamente repetidas e adaptadas no ritmo das 

                                            
76 Claramente a nossa identidade e bem-estar mental, não podem ser suportadas por um ambiente 
abstracto e universalmente estandardizado... Uma arquitectura capaz de suportar a nossa identidade 
tem de ser articulada situacional, cultural e simbolicamente.  
Juhani PALLASMAA (1988), Tradition and Modernity: The Feasibility of Regional Architecture in Post-
Modern Society, in, Vincent B. CANIZARO, (ed.), Architectural Regionalism - Collected Writings on 
Place, Identity, Modernity and Tradition, New York: Princeton Architectural Press, 2007. p. 130 
77 Alvar AALTO (1948). A Truta e a Torrente da Montanha, in, José Manuel RODRIGUES, Teoria e 
Crítica de Arquitectura – Século XX, Lisboa: Ordem Arquitectos SRS, Caleidoscópio, 2010. p. 331 !, 
citado por Francisco Cordovil CARDOSO in Conjunto Habitacional dos Salesianos de Évora, Dissertação 
para obtenção do grau de Mestre em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2014. 
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gerações, construindo a pouco e pouco o vocabulário das formas e a 
gramática da arquitectura.78  
 
Deste modo, é lógico deduzir que a forma mais compreensível para quem 
vai habitar um espaço será aquela que melhor o retrate, ou seja, aquela 
com que ele mais se vai identificar, aquela que ele conheça por 
conaturalidade.79 Uma casa só é uma casa se o seu habitante acredita que 
a sua forma, expressa nos vários elementos que a compõem, corresponde 
à sua expectativa daquilo que deve ser uma casa. E ainda hoje ao 
desafiarmos uma criança a desenhar uma casa, ainda que ela habite 
desde sempre num meio urbano, o mais provável é que ela represente o 
arquétipo com que mais se identifica: quatro paredes e um telhado de duas 
águas. Isto demonstra-nos que esta noção de linguagem cultural pode ser 
mais do que um simples processo de aprendizagem e educação, e pode 
até estar, até certo ponto, inscrita na sua própria herança biológica. 
 
Não devemos, no entanto, deixar-nos cair na tentação de colocar a 
Arquitectura numa simples questão de linguagem ou de gramática. A 
analogia da linguagem, ainda que interessante, nunca conseguirá ser 
completamente demonstrativa da realidade da arquitectura, uma vez que a 
arquitectura não serve para comunicar, mas para organizar o espaço para 
a vida do homem. Não pretende transmitir nenhuma mensagem, mas antes 
edificar modos de viver, vinculados obrigatoriamente a factores físicos e 
construtivos, que o homem depois escolhe ler e interpretar. 
 

As a work of art, architecture concretizes higher objects or ‘values’. It 
gives visual expression to ideas which mean something to man because 
they ‘order’ reality. Only through such an order, only by recognizing their 
mutual dependence, do things become ‘meaningful’. Such ideas may be 
social, ideological, scientific, philosophical or religious. 80 

                                            
78 Francisco Cordovil CARDOSO in Conjunto Habitacional dos Salesianos de Évora, Dissertação para 
obtenção do grau de Mestre em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2014, p. 10. 
79 Fernando TÁVORA, Da Organização do Espaço, Op. cit, p.14 
80 Enquanto obra de arte a arquitectura concretiza objectos ou "valores" maiores. Dá expressão visual a 
ideias que significam alguma coisa para o homem porque "ordenam" a realidade. Apenas através dessa 
ordem, pelo reconhecimento da sua dependência mútua, é que as coisas se adquirem significado. 
Estas ideias podem ser sociais, ideológicas, científicas, filosóficas ou religiosas. (Tradução livre do 
autor) 
Christian NORBERG-SCHULZ,  (1969). Meaning in Architecture, citado por Francisco Cordovil 
CARDOSO in Conjunto Habitacional dos Salesianos de Évora, Dissertação para obtenção do grau de 
Mestre em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2014, p. 11. 
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É Christopher Alexander quem vai estudar com maior rigor este tema, 
relacionando directamente a vida do homem, enquanto ser universal com 
desejos e necessidades biológicas, espirituais, visuais, religiosas ou 
habitacionais, com espaços concretos que este foi organizando para 
melhor viver. Na sua indispensável obra A Pattern Language, fruto de um 
profundo e extenso estudo sobre as realidades transversais entre as 
culturas que o homem foi criando, vai expor soluções concretas que 
humanizam a Arquitectura, ilustradas com exemplos reais, enquanto traça 
uma imagem rigorosa e sensível deste ser que por vezes se considera 
mecânico, frio e industrial. Vai estar particularmente atento à resposta do 
meio construído - desde a escala da cidade e da presença da natureza, à 
profundidade da janela e à altura da bancada da cozinha - aos rituais que 
definem o homem e que o acompanham ao longo da sua vida, através dos 
quais sabe quem é81, e sem os quais se encontra perdido e inacabado.  

 
The rites that accompany birth, puberty, marriage, and death are 
fundamental to human growth. Unless these rites are given the emotional 
weight they need, it is impossible for a man or woman to pass thoroughly 
from one stage of life to another.82 

 
A tudo isto Alexander vai chamar Belonging and True Comfort, um 
sentimento de pertença emocional ao lugar em que se habita. Define-o 
como um mundo em que a adaptação entre pessoas e os seus edifícios e 
jardins e ruas é tão subtil, está tão intrinsecamente ligado ao âmago da sua 
experiência humana, que as pessoas que vivem e trabalham e brincam 
nesse ambiente têm sentimentos de pertença a esse lugar, como se 
fizessem parte dele, as if, like an old shoe, it is completely and utterly 
theirs.83 
 

                                            
81 "O que é a cultura? A cultura é saber quem sou eu, quem é o pai, quem é a mãe, o que é o pai, o 
que é a mãe, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, como tratar os idosos, como 
me relaciono com a natureza, como trabalhar, porquê trabalhar, o que é uma casa, o que é uma rua." 
José Centeno Gorjão JORGE, registado a partir de uma conversa informal. 
82 Os ritos que acompanham o nascimento, a puberdade, o casamento, e a morte são fundamentais 
para o crescimento humano. A não ser que a estes ritos se dê o peso emocional que precisam é 
impossível para um homem ou para uma mulher a passagem de uma fase da vida para a próxima. 
(Tradução livre do autor) 
Christopher ALEXANDER, A Pattern Language, Oxford University Press, New York, 1977 p.332 
83 como se, como um velho sapato, ele fosse completa e totalmente deles. (Tradução livre do 
autor)Christopher ALEXANDER, The Nature of Order - Book One, The Phenomenon of Life, The Center 
for Environmental Structure, California, 2004, p.43 
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Aquilo que garante essa continuidade é, como lhe chama o autor, the 
quality without a name. 84  Esta qualidade, apesar de não ter nome, é 
objectiva e precisa, e não se confina a um espaço rural, distante ou 
passado, mas a tudo o que o homem constrói, porque o constrói usando 
uma linguagem. Está presente nas aldeias no Japão, no Alhambra em 
Espanha, e nos mosteiros da Idade Média, é simultaneamente transversal, 
vertical e horizontalmente,85 é única e irrepetível. Nunca é exactamente 
igual porque retira essa qualidade de pequenos elementos que compõem o 
espaço e de como tudo funciona no seu conjunto: uma árvore numa praça, 
a luz filtrada pelas portadas, uma hera que avança sobre um muro, uma 
janela que enquadra a enorme montanha. É um processo de presença e 
repetição, lugares onde algo acontece cada dia, ou cada ano, e que os 
torna verdadeiramente vivos. Por isso cada pessoa procura naturalmente e 
intensamente essa qualidade, essa vida que recebe e da qual faz parte 
integrante, que se torna o seu fundamento, a sua memória e identidade, os 
momentos em que sente eternidade e plenitude. 
 

The more living patterns there are in a place - a room, a building, or a 
town - the more it comes to life as an entirety, the more it glows, the more 
it has that self-maintaining fire which is the quality without a name. 
And when a building has this fire, then it becomes a part of nature. Like 
waves or blades of grass, its parts are governed by the endless play of 
repetition and variety created in the presence of the fact that all things 
pass.  
This is the quality itself.86 

 
 
 
 
 
  

                                            
84 Christopher Alexander, The Timeless Way of Building, New York, Oxford University Press, 1979, p. 19 
85 Recordando aquilo que Távora distingue como participação horizontal, a colaboração entre homens 
da mesma geração, e vertical, a colaboração entre homens de épocas diferentes. Ver Fernando 
TÁVORA, Da Organização do Espaço, op. cit, p. 20 
86 Quanto mais padrões vivos existem num lugar - numa sala, um edifício ou um cidade - mais ele 
ganha vida como algo inteiro, mais brilha, mais tem esse fogo auto-suficiente a que chamamos a 
qualidade sem nome. E quando um edifício tem esse fogo, ele torna-se parte da natureza. Como ondas, 
ou folhas de relva, cada parte é governada pela eterna repetição e variedade criada  na presença do 
facto que tudo passa. Isto é a própria qualidade. (Tradução livre do autor) 
Christopher Alexander, Timeless Way of Building, 1979, op. cit, ix-x 
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FIGURA 9 | THE QUALITY WITHOUT A NAME, projectos de CHRISTOPHER ALEXANDER 
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   FIGURA 10 | THE QUALITY WITHOUT A NAME, projectos de CHRISTOPHER ALEXANDER 
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3.3.2 |  Para uma Arquitectura Portuguesa 
 
 

Porque é que, perguntam-se eles, havemos de desenhar janelas 
maiores do que o necessário, apenas para demonstrar que podemos 
criar uma parede inteiramente de vidro? Para quê projectar coberturas 
planas se em cada primavera ocorrem infiltrações de água? Para quê 
evitar os materiais tradicionais se estes respondem bem à sua função e 
apresentam uma textura e uma cor agradável? Porquê inibir a fantasia e 
desprezar as decorações que desejamos intensamente? 

 
Eric de Maré, a propósito de Alvar Aalto e Erik Gunnar Asplund  87 

 
 
No mês de Janeiro do ano de 1963, a revista Távola Redonda publicou um 
pequeno texto de Sophia de Mello Breyner intitulado: Pelo Negro da Terra e 
Pelo Branco do Muro. Este texto sobre Arquitectura assemelha-se a tantos 
outros que escreveram os arquitectos seus contemporâneos, nessa 
década excepcional de fervilhar de ideias, mas sobressai pela distância 
inocente da sua curiosidade, da perspectiva de quem apenas vê e habita 
as obras. Vai escrever sobre a beleza e o seu preço, a sua presença 
fundamental, necessária, basilar na vida humana, e num audacioso e tenaz 
movimento acusa as obras que vê serem erguidas à sua volta de serem 
feias: 
 

Quando olhamos à nossa roda as aldeias, vilas e cidades de Portugal 
temos de constatar que quase tudo quanto se construiu nas últimas 
décadas é feio. Feio e - ai de nós! - para durar.88 

 
Falta cultura, falta funcionalidade, falta sensibilidade, nas suas palavras 
revemos aquilo que muitas vezes não queremos sentir: a beleza é 
simplicidade, verdade, proporção. 89  E isso, segundo Sophia, vamos 
encontrar nos antigos solares de pedra e cal, casas antigas onde a nossa 

                                            
87 Eric de MARÉ, citado por Bruno ZEVI, em História da Arquitectura Moderna, p.342, citado por Hugo 
FARIAS, em La Casa: Experimento y Matriz, Tesis Doctoral, Universidad Politecnica de Madrid, 2011, 
p.104 
88 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Pelo Negro da Terra e Pelo Branco do Muro, publicado em 
Janeiro de 1963, no nº 21 da "Távola Redonda" 
89 Idem. 
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arquitectura soube criar nobreza, pureza e dignidade. Outros iriam também 
demonstrar preocupações semelhantes - Távora, Teotónio Pereira, Portas, 
Conceição Silva - mas a subjectividade da interpretação acabou por 
prevalecer, e a incompetência, a má construção, o falso tradicionalismo, e 
o novo-riquismo generalizou-se. 
 
Em Maio de 2006, o arquitecto José Mateus90 iria, a propósito da destruição 
paisagística e cultural do Algarve para que alertava o texto da poetiza, 
afirmar que a ameaça não só se havia confirmado como alastrado para o 
resto do país, sendo um problema nacional gravíssimo: a degradação do 
território com a construção desenfreada, feia, incompetente e 
desordenada, em que abunda a poluição visual, passados 43 anos a 
realidade observada por Sophia de Mello Breyner Andersen continua na 
mesma, mas agravada a uma escala irreversível.91 
 
Perante este cenário, tão desconcertante como verdadeiro, é imperativo 
que enquanto arquitectos, organizadores de espaço, construtores da forma 
futura, procuremos assumir uma posição clara, demonstrativa e sincera. 
 
Mais do que nunca temos hoje a possibilidade de compreender o Homem 
enquanto ser universal. A informação é infinita, os estudos incontáveis, tudo 
está fotografado, documentado e mapeado, todas as culturas e 
construções, aquilo que edificámos para nós mesmos e para os outros. 
Devemos então procurar compreender e analisar rigorosamente o porquê 
das coisas, as causas e as respostas, perceber aquilo que é 
verdadeiramente importante, basilar, na construção da felicidade do 
homem. 
Não devemos ter medo de revisitar o passado. Não podemos ter medo de 
construir portas que são portas, ou janelas que são janelas, ou praças que 
são praças, se é isso que significa ser inteiro. Não devemos ter medo de 
construir em pedra, terra e barro, telha e cal. Tal como não devemos ter 
medo de construir em betão e ferro, mas devemos construir bem. 
 

                                            
90 José Mateus fundou em 1991 a dupla ARX Portugal Arquitectos juntamente com o seu irmão Nuno 
Mateus. 
91 Intervenção de José MATEUS no programa "Na Ordem do Dia" da emissora de rádio TSF a 9 de Maio 
2006. Disponível em http://www.arx.pt/en/texts/415-tsf-9-mai-06 
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Devemos construir coisas que são vivas, que levam ao encontro, à 
unidade, ao conforto, à liberdade, à plenitude. E isto não são ideias 
subjectivas mas bem reais e demonstráveis, medíveis, exactas. São 
sentimentos, sensações e percepções que levam à acção que causa o 
florescer das capacidades humanas ou a sua destruição, e a destruição da 
própria humanidade. Há efectivamente boa e má arquitectura, beleza e 
fealdade, proporção e desproporção, liberdade e prisão, e demasiado 
daquilo que temos vindo a construir é feio. 
 
E quando finalmente compreendermos aquilo que torna o homem completo 
e verdadeiro, quando virmos a beleza que nos foi dada, a beleza da luz, 
dos montes, do mar, dos movimentos, talvez aí compreendamos que não 
se trata de uma escolha mas de um dever, o dever de criar ao lado do 
negro da terra o branco do muro onde a luz e o céu se desenham.92 
 
Não se trata de copiar o passado, ou angustiar-nos por algo que 
evidentemente não pode voltar. Trata-se de caminhar. Não em frente para o 
abismo desregrado e vazio de sentido nem para trás para algo que já foi e 
que não nos pertence. Mas caminhar bem. Cientes da nossa 
responsabilidade, carregando as novas ferramentas que a história e a 
circunstância nos deixaram e vão deixando, construindo passo a passo, a 
cada traço, a cada dia, a verdadeira felicidade do homem.  
That, after all, is the goal of our existence. And that, if it can be attained, is 
the most we can ask of the world: that it support us in this ease. This 
something, this state, which makes us free, makes us harmonious beings - 
that is what all of us, as builders, should search for, must search for.93 
 
Acima de tudo, como nos ensina Sophia de Mello Breyner, é preciso evitar 
a falta de amor, porque aqueles que não amam nem o espaço, nem a 
sombra, nem a luz, nem o cimento, nem a pedra, nem a cal, nem o próximo 
não poderão criar boa arquitectura.94  
 
                                            
92 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Pelo Negro da Terra e Pelo Branco do Muro, 1963, op. cit 
93 Isso, no final de contas, é o objectivo da nossa existência. E isso, se for possível de ser conseguido,  
é o mais que podemos pedir do mundo: que nos apoie nesta procura. Este algo, este estado, que nos 
faz seres harmoniosos e livres - Isto é o que todos nós, enquanto construtores, deveríamos procurar, 
temos de procurar. (Tradução livre do autor) 
Christopher ALEXANDER, A Vision of a Living World, Berkeley, California, The Center for Environmental 
Structure, 2005, p. 65 
94 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Pelo Negro da Terra e Pelo Branco do Muro, 1963, op. cit 
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Terminamos com um excerto do arquitecto Fernando Távora, cujas 
palavras vão curiosamente adquirir hoje, para nós, um significado diferente, 
renovado, tal como o tempo, tal como a vontade: 
 

A situação admite apenas a alternativa, ou seguir em frente, ou estagnar 
no caos em que nos encontramos. Perante este dilema decidimos optar 
pela primeira posição, com a esperança firme de que ela é a única 
possível para aqueles que nasceram para aumentar ao passado algo de 
presente e algumas possibilidades de futuro, para aqueles para quem 
viver é criar algo de novo, não pelo desejo estúpido de ser diferente, 
mas pela imperiosa determinação da vida que não admite qualquer 
paragem ou estagnação sob pena de a posterioridade nos não 
perdoe.95 

  

                                            
95 Fernando TÁVORA, O Problema da Casa Portuguesa, 1945, op. cit 
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III |  A PROPOSTA 
 
 

Apenas sei que caminho como quem 
É olhado amado e conhecido 

E por isso em cada gesto ponho 
Solenidade e risco 

 
 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
Escuto 96 

 
 

Nos edifícios, nas cidades ou no território sempre humanizado, a 
arquitectura dos próximos anos será marcada pela prática da 
recuperação. Recuperação e criação serão complementos e não 
especialidades passíveis de tratamentos autónomos. Reconhecer-se-á 
que não se inventa uma linguagem. Reconhecer-se-á que a linguagem 
se adapta à realidade para lhe dar forma. Tudo será reconhecido como 
património colectivo e, nessa condição, objecto de mudança e 
continuidade. Os instrumentos de reconhecimento do real chamam-se 
História, a arte de construir a transformação chama-se Arquitectura. 
Uma sem a outra chama-se fracasso da arquitectura contemporânea, 
dizemos nós.97 

Álvaro Siza Vieira, 2009 

 
Falou-se de Portugal. Falou-se de identidade, de memória, de herança, de 
divisão e diversidade. Falou-se do tempo, do lugar e da linguagem, falou-
se de beleza e de fealdade. Mas agora é importante regressar à nossa 
realidade concreta (e académica) e, com a consciência de que somos 
colocados perante questões antigas, procurar compreender de que modo 
se apresentam, hoje, para nós, arquitectos, os desafios da actualidade. 
 

                                            
96 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Obra Poética, Lisboa, Editorial Caminho, 2010 
97  Álvaro Siza VIEIRA, citado em Alexandre ALVES COSTA, Identidade Nacional e Património 
Construído - Arquitectura, Cidade e Território, 2009 
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Percorrendo os caminhos do nosso país é difícil fugir ao sentimento 
esmagador que nos assola quando somos confrontados com o estado de 
abandono em que se encontra o território. Quantos de nós não 
conhecemos obras de valor incalculável que, pelo seu desuso ou pela sua 
localização remota, a cada ano que passa se encontram mais perto da total 
ruína, sentindo-nos desarmados perante a nossa incapacidade e a falta de 
soluções para a sua regeneração e manutenção. 
 
Também é difícil aceitar a destruição que a construção desregrada e 
irresponsável veio trazer às paisagens que estimamos e que em prol de um 
falso desenvolvimento social e económico descaracterizou a Terra e a sua 
identidade, enterrando-a num facilitismo de cimento e plástico. 
 
É urgente procurar soluções realistas para estes problemas actuais que se 
estendem muito para além do âmbito académico da arquitectura, e que 
são da responsabilidade de todos. Ainda que conscientes da dificuldade 
da tarefa é importante incentivar o desenvolvimento de ideias e novos 
projectos, contribuindo dentro das nossas capacidades enquanto 
arquitectos. 
 
É neste panorama que surgem as Itinerâncias e Percursos da Memória.  
 
O conceito parte de uma ex-aluna da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 
Mariana Calvete, no âmbito da sua dissertação final para a obtenção do 
grau de Mestre em Arquitectura em 2013: Itinerâncias e Percursos da 
Memória, Desenho que suporte a relação entre património, território e 
paisagem. Ainda que longe de uma solução perfeita é certamente um 
passo na direcção certa: abre as portas a uma colaboração saudável entre 
os alunos, sonhando a possibilidade de se vir a tornar um projecto 
representativo da faculdade e, posicionando-se objectivamente perante o 
problema, entrega a cada um a hipótese de projectar esse encontro 
renovador do desenho contemporâneo como resposta prática a uma 
necessidade verdadeira e emergente. 
 
Nesse sentido, partimos do trabalho já desenvolvido em 2013 - a criação 
do conceito, da imagem, e dos percursos nacionais - para desenhar uma 
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rota inserida nas Itinerâncias98, adicionando uma nova perspectiva sobre os 
temas da identidade, da memória e da arquitectura portuguesa enquanto 
ferramentas operativas do desenho do espaço contemporâneo. 
 
Nos capítulos seguintes iremos revisitar o processo de criação das 
Itinerâncias e Percursos da Memória, aproximar-nos do maravilhoso objecto 
de estudo que é a Serra da Arrábida e, com um olhar e conhecimento 
renovado, redesenhar a Itinerância da Arrábida. 
 
  

                                            
98  Não se considerou relevante dissecar nesta exposição a preponderância da viagem ou a 
importância do percurso como ferramenta de descoberta e revitalização do património, uma vez que 
esses temas já se encontram aprofundados na dissertação da Mariana. 
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4 | ITINERÂNCIAS E PERCURSOS DA MEMÓRIA 
 
 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança: 

Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 

 
 

Luís Vaz de Camões99  
 
 

Apesar de tudo, pertencendo à geração dos que lutaram pela felicidade 
para hoje, somos de opinião que se poderiam lançar alguns trabalhos 
experimentais para a regeneração do existente. E entre o pesadelo das 
análises do real, talvez pudessem sair sonhos realizáveis de algum 
reordenamento. 

Alexandre Alves Costa, 2009100 
        
A degradação e o abandono do património é uma realidade que cada vez 
mais assola o nosso país. Num momento em que cresce a consciência da 
importância da reabilitação na cidade, corremos o risco de perder aquilo 
que deixámos para trás: as paisagens, os lugares e os edifícios de 
imensurável valor construídos ao longo de séculos dispersos por todo o 
nosso território. 
 
Ambiciona-se lançar hipóteses para a sua revitalização, procurar soluções 
realistas para que estes espaços se tornem propícios à criação de mais 
valias para os seus visitantes e os habitantes locais, para que mais do que 
congelá-los no tempo ou enquadrá-los museologicamente, estes espaços 
ganhem uma nova vida através do desenho arquitectónico, confiantes que 
este poderá criar um impacte positivo sem o descaracterizar. Porque, como 
nos ensina Távora, há que defender, teimosamente, a todo o custo, os 
valores do passado mas há que defendê-los com uma atitude construtiva, 

                                            
99Luís Vaz de CAMÕES, Obras Completas de Luís Vaz de Camões - Tomo II, Lisboa, Livraria Europeia 
de Baudry, 1843 
100 Alexandre ALVES COSTA, Identidade Nacional e Património Construído - Arquitectura , Cidade e 
Território, 2009 op cit 
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quer reconhecendo a necessidade que deles temos e aceitando a sua 
actualização, quer fazendo-os acompanhar de obras contemporâneas.101 
 
Assim, num momento em que todos tendem para olhar o país com um certo 
desencantamento, desenham-se as Itinerâncias e Percursos da Memória, 
uma estratégia nacional que propicia a criação de percursos, troços de 
estrada onde património e paisagem se unem para contar a história da 
terra e das suas gentes a um ritmo devido, pontuados por lugares onde a 
inteligência do desenho arquitectónico contemporâneo é a chave para a 
descoberta da identidade e da memória.102 
 

Acreditamos vivamente no desenho do território, da paisagem, da 
cidade, dos espaços públicos e da arquitectura, sendo tudo 
Arquitectura. Deveremos recuperar a confiança no desenho 
transformador. Não existe nenhuma cidade, nenhuma paisagem serena, 
bela e útil, sem desenho.103 

 
 
 
 
 
  

                                            
101 Fernando TÁVORA, Da Organização do Espaço, Op. cit, p.85 
102 Mariana CALVETE, Itinerâncias e Percursos da Memória - Desenho que suporte a relação entre 
património, território e paisagem, Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Arquitectura, 
Lisboa, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, Novembro 2013 
103 Alexandre ALVES COSTA, Identidade Nacional e Património Construído - Arquitectura , Cidade e 
Território, 2009 op cit 
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4.1 |  ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 
 
 

Quem não sai de sua casa, 
não atravessa montes nem vales, 

não vê eiras nem mulheres de infusa, 
nem homens de mangual em riste, suados, 
quem vive como a aranha no seu redondel 

cria mil olhos para nada. 
 
 

Irene Lisboa104 
 
 

O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, provavelmente com outros, talvez com todos, 
poderia gastar algum dinheiro em projectos experimentais, de execução 
imediata, fazendo apelo a profissionais de várias disciplinas e 
estudantes que estivesses dispostos a pensar e a desenhar um futuro 
possível.105  

 
A exploração sob a forma de rota cultural é uma prática que se tem vindo a 
desenvolver e implementar enquanto resposta a uma necessidade de 
ordenamento e uma solução prática para mostrar as diversas faces do 
território. 
O pontuar das paisagens e dos percursos com pequenas intervenções tem 
surgido também como uma nova forma de intervir sobre a preservação da 
paisagem, destacando-se a Rutal del Peregrino106 no México ou os centros 
de visita Naturum107 na Suécia. 
 
                                            
104 Irene LISBOA, Pequenos Poemas Mentais, em Paula MORÃO, Obras de Irene Lisboa, Lisboa, 
Editorial Presença, 1991 
105Alexandre ALVES COSTA, Identidade Nacional e Património Construído - Arquitectura, Cidade e 
Território, Comunicação efetuada a 18 de Abril de 2009, no Auditório da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios sob o tema geral “O Património 
como Oportunidade e Desígnio" 
106 Iniciado em 2008 no estado de Jalisco, México, com o objectivo de apoiar a famosa peregrinação 
que ocorre naquele lugar, consiste na criação de infraestruturas de saneamento, miradouros, albergues 
e santuários. Conta com a participação de arquitectos como Ai Wei Wei ou Tatiana Bilbao. 
107 Iniciado em 1973, com incidência em todo o território Sueco, consiste na instalação de centros de 
informação para visitantes nos parques naturais. 
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No entanto, pela importância fundacional que teve, apresenta-se como 
principal caso de estudo o Nasjonal Turistvegar na Noruega. 
 
 
4.1.1 |  Nasjonal Turistvegar 
 
As National Tourist Routes, ou em norueguês Nasjonal Turistvegar, são 18 
troços de estrada espalhados um pouco por toda a Noruega. Foram 
primariamente escolhidos por serem considerados de alguma maneira 
representativos da paisagem norueguesa, sendo seguidamente 
convidados jovens arquitectos nacionais, em conjunto com alguns 
gabinetes de arquitectura internacionais como Jensen & Skodvin ou Peter 
Zumthor, a intervir sobre eles. A natureza da intervenção altera-se de lugar 
para lugar, dependendo da sua necessidade, mas trata geralmente de 
humanizar a paisagem através de zonas de paragem e descanso, pontes, 
miradouros, centros de informação ou centros interpretativos, e também 
parques de estacionamento ou instalações sanitárias. 
 

There are still roads that are not merely designed to get you to your 
destination as quickly as possible. National Tourist Routes are beautiful 
drives with that little bit extra. The routes are carefully selected by the 
Norwegian Public Roads Administration, and each of the 18 routes has 
its own history and character. Our job is to make sure the routes are 
adapted to the traveller's needs. We do so by building spectacular 
viewpoints with service buildings, car parks, furniture, paths and art. 108 

 
São o exemplo de uma estratégia implementada nacionalmente que visa a 
revitalização da paisagem cultural, a recuperação e a comunicação da 
identidade sobre a forma de percurso. Como tal surgem não só como 
origem mas também como a maior referência para a proposta de 
intervenção à escala nacional, tendo em conta o seu considerável sucesso 
desde a sua criação em 1997, e o seu constante desenvolvimento que não 
mostra sinais de abrandar. 
 
Contudo importa referir que por detrás do seu inegável sucesso comercial 
as rotas têm sido alvo de constante polémica e debate entre os arquitectos  

                                            
108 Nasjonal Turistveger, Disponível em http://www.nasjonaleturistveger.no/en 
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FIGURA 11 | TROLLSTIGEN 
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FIGURA 13 | LOFOTEN  

FIGURA 14 | VARANGER  
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noruegueses, sendo particularmente criticadas por Bertram Brochmann, 
professor na Bergen School of Architecture em Bergen, que insiste que as 
rotas se tornaram um limitless playground para os jovens arquitectos, na 
qual a arquitectura se evidencia mais a ela própria do que à natureza do 
lugar, e que estas construções espectaculares para lá de ignorarem as 
preocupações ambientais se tornaram dispendiosas road pearls sem 
grande utilidade.109 
 
As críticas do professor Brochmann não devem ser ignoradas, e ao 
importar o conceito norueguês é essencial não só rever as suas qualidades 
e as suas fraquezas mas principalmente considerar cuidadosamente como 
se dará o seu encontro com a realidade portuguesa. 
 
 
4.1.2 |  Processo e Metodologia 
 
A experiência norueguesa, ainda que fruto de um clima de uma enorme 
estabilidade económica e social, é exemplar, e portanto idealmente 
replicável, na sua organização regrada, no constante envolvimento de um 
amplo leque de profissionais, na aposta no talento de jovens arquitectos e 
na coerência que de certo modo se verifica entre as rotas. Nesse sentido 
procurou-se dar continuação, dentro do possível, a essas boas práticas, 
particularmente no desenho da intervenção a nível nacional. 
 
A ideia, escapando por agora ao âmbito académico, poderia vir a ser 
implementada aproveitando as potencialidades dos novos programas de 
financiamentos pós-QREN, sendo que a proposta poderia suscitar algum 
interesse por parte da União Europeia. A sua execução a nível nacional 
teria de advir de uma sintonia objectiva das entidades governamentais 
nacionais e locais, num processo laborioso de investigação e 
implementação lenta. Mas por enquanto o desenvolvimento é totalmente 
académico e resultado principalmente da motivação pessoal da Mariana. 
 
O primeiro passo foi a identificação dos caminhos que iriam compor as 
Itinerâncias, de modo a que estas fossem representativas da diversidade  
  
                                            
109 Bertram BROCHMANN, A new Norwegian National Romance, Morgenbladet, 26 de Julho 2003, 
citado por Mariana Calvete em Itinireâncias e Percusos da Memória, op.cit, p.49 
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FIGURA 5 | ITINERÂNCIAS TERRITORIAIS - Elaborado por Mariana Calvete  

Disponível em www.percursosdamemoria.com 
 

 

 
 

FIGURA 16 | ITINERÂNCIAS EM PORTUGAL - Elaborado por Mariana Calvete 

Disponível em percursosdamemoria.com 
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das paisagens culturais e naturais que o nosso país apresenta.110 Surgem 
portanto 12 rotas nacionais, agrupadas em quatro categorias que 
relacionam factores físicos aparentes como a topografia ou os recursos 
locais - Finisterras, Raia, Vales e Serras. 
 
Seguidamente torna-se importante a concepção de uma imagem que 
caracterize a iniciativa a nível nacional, de modo a garantir a sua 
homogeneização e imediata identificação. Desenhou-se então um logótipo, 
neste caso uma reinterpretação da conhecida Cruz de Cristo, e foi criado 
um site, www.percursosdamemoria.com, onde se expõem os conceitos 
principais do projecto e se vão adicionando a cada itinerância, à medida 
de que são desenvolvidas, as informações, mapas e desenhos correlativos.  
 
Ainda neste âmbito foram indicados uma série de valores, ou um conjunto 
de princípios, a ter em conta para o desenho de cada itinerância: 
Continuidade, garantir uma constante consciência nacional e não temática 
das rotas; Demorar-se, promover os espaços de paragem entre e dentro de 
cada ponto; Inspirar, promover a liberdade de exploração dentro de cada 
percurso; Recuperar, reutilizar o património arquitectónico notável; O 
Viajante, ter em conta que o publico alvo não é o turista consumidor; 
Actores Locais e o Viajante, ter em conta a realidade da população 
residente e procurar responder às suas necessidades, incentivando à sua 
integração, participação e encontro com os viajantes.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
110 A definição das 4 áreas e 12 percursos resultou de uma viagem da Mariana Calvete durante o verão 
de 2012, no qual percorreu (quase) toda a extensão do território português. 
111 Mariana CALVETE, Itinerâncias e Percursos da Memória, 2013, op. cit, p. 53 a 59 
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FIGURA 17 | SITE DAS ITINERÂNCIAS  

FIGURA 18 | SITE DAS ITINERÂNCIAS  
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4.2 |  ROTAS NACIONAIS 

 
 

É importante chegar a pé, percorrer os caminhos velhos, sentir a 
geografia física e humana, perceber a envolvente. Ver ao longe e fazer 
uma aproximação lenta.112     

 
As Rotas partem essencialmente à procura da exploração dos lugares e 
paisagens que, de um modo ou de outro, são representativos ou marcantes 
pelos seus atributos geográficos e humanos no nosso país. Evitam as 
cidades, guiando antes as pessoas através dos importantes caminhos 
rurais, menos percorridos, que incentivam a curiosidade e a exploração da 
sua envolvente, simultaneamente educando, informando e inspirando quem 
percorre e preservando a paisagem e o património construído.  
 

Na escala da paisagem ou do pequeno edifício o desafio está lançado. 
Formalizar, através da organização do espaço-território, a expressão do 
pensamento e do conhecimento adquirido. Tornar o património 
inteligível, questionar, tecer ligações, abri-lo a diferentes leituras, 
estabelecer uma mediação entre os vestígios materiais e a curiosidade e 
expectativas do presente.113 

 
Será importante sublinhar que, apesar do seu desenho actual, os pontos 
propostos para cada rota, e porventura a própria rota, carecem de um 
devido estudo aprofundado que abarque a totalidade do território e analise 
a particularidade e a pertinência de cada ponto proposto para cada 
percurso. Trata-se no entanto de uma tarefa que, acreditamos, reunidos os 
meios, os apoios e os patrocínios necessários, se afigura como possível. 
Escolheram-se, como já vimos, quatro grandes áreas representativas que 
contêm os 12 percursos nacionais.  
Nas Finisterras - Costa Centro, Costa de Lisboa, Arrábida e Costa 
Vicentina; 
Na Raia - Minho, Douro Superior, Beira; 
Nos Vales - Douro Ignoto, Ribatejo, Guadiana; 
Nas Serras - Gerês, Altos Lugares 

                                            
112 Alexandre ALVES COSTA, Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, 2007, op. 
cit, p. 49 
113 Mariana CALVETE, Itinerâncias e Percursos da Memória, 2013, op. cit, p. 41 
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4.3 |  ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 
 
 

Mais do que mimetizar formas de outras épocas e outras vivências, 
importa saber se é possível preservar algumas delas com novas 
funcionalidades, mas mantendo a coerência de conjuntos que são 
verdadeiras lições da arte de construir, com economia de meios e 
estreita relação com o sítio.114 

 
De um modo geral as intervenções consistem, em primeiro lugar, em 
encontrar vestígios, estruturas que possam ser objecto de intervenção e, 
numa segunda fase, descobrir uma nova forma de as utilizar que tire o 
melhor partido das suas características pré-existentes e que faça sentido 
de acordo com os outros pontos do percurso. 
 
Importa estudar a sua posição na paisagem, o seu enquadramento e a sua 
relação com a envolvente, e também estudar a suas especificidades 
tipológicas e construtivas, que irão dar pistas sobre que desenho, materiais 
e técnicas mais se adequam. 
 
É necessário que se mantenha como prioridade a valorização do lugar de 
acordo com a população residente, procurando que os novos usos e os 
visitantes qualifiquem o espaço, ofereçam novas opções para a sua 
exploração e desenvolvimento, sem nunca suplantar os antigos modos do 
habitar. 
 
A intervenção não deve ser o foco das atenções, mas antes uma moldura 
que vai enquadrar a paisagem, e dignificar o seu passado. A história do 
lugar surge-nos como um instrumento operativo, como algo que devemos 
respeitar, compreender e utilizar para intervir correctamente. É preciso 
reconstruir memórias mas não cair na armadilha da recuperação literal dos 
espaços de um passado que já não pode voltar. É necessário criar a 
possibilidade para novas memórias e para uma nova história: são 
necessários novos usos para a contemporaneidade.115 
 
  

                                            
114 AAVV - Introdução em Arquitectura Popular em Portugal, 1961, op. cit, 
115 Mariana CALVETE, Itinerâncias e Percursos da Memória, 2013, op. cit, p. 68 e 69 
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As Itinerâncias e Percursos da Memória que se propõem com este 
trabalho, mais do que um novo apelo ao reconhecimento do valor 
patrimonial de paisagens e lugares assentam na exploração do desenho 
arquitectónico contemporâneo como forma operativa para despertar 
paisagens culturais adormecidas para uma nova percepção, acessível e 
apelativa a todos.116 

 
 
4.3.1 | A Escolha de um Lugar - Itinerância da Arrábida 
 
 
Somos agora confrontados com a escolha do lugar para a intervenção. 
Desde cedo que um nome parece brotar lentamente - Arrábida. 
 
Em primeiro lugar pelo desejo de um conhecimento verdadeiro, de um 
encontro que advém não só do deslumbramento inocente mas de uma 
compreensão matura e informada. Depois por um sentimento de 
responsabilidade por uma Serra que já tanto foi para tantos homens. 
Finalmente a curiosidade que qualquer arquitecto sente no encontro com 
lugares que o impressionam, e o entusiasmo da possibilidade de ver sobre 
os seus montes a obra que leva consigo o seu nome. 
 
De um certo modo é impossível desassociar o desejo de intervir no âmbito 
das Itinerâncias com o chamamento a intervir na Serra da Arrábida. 
Memórias de uma infância passada sobre os pinheiros mansos de Azeitão, 
as frias águas do Portinho, as tortuosas estradas que sobem por entre o 
verde imenso, os pés descalços que pisam os seixos das suas baías 
secretas, tudo se revela cada vez mais como parte integrante e profunda 
do ser, que faz brotar um sentimento de fascínio e temor por este ser 
geológico. 
 
Principalmente, a Serra afigura-se como algo que devemos cuidar e 
proteger. Contra a banalização e o abuso, honrar a sua memória de monte 
sagrado, protector e severo, maternal e belo, a quem, muito 
ocasionalmente, podemos entregar o esforço do nosso talento.  

                                            
116 Mariana CALVETE, Itinerâncias e Percursos da Memória, 2013, op. cit, p. 31 
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FIGURA 19 | SERRA MÃE  
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5 | A SERRA MÃE 
 
 

Na noite calma, 
a poesia da Serra adormecida 

vem recolher-se me mim. 
E o combate magnífico da Cor, 

que eu vi de dia; 
e o casamento do cheiro a maresia 
com o perfume agreste do alecrim; 

e os gritos mudos das rochas sequiosas que o Sol castiga 
passam a dar-se me mim. 

 
E todo eu me alevanto e todo eu ardo. 

Chego a julgar a Arrábida por Mãe, 
quando não serei mais que seu bastardo. 

 
 

Sebastião da Gama, 
 Serra Mãe 117  

 
 

A montanha, a serra, convoca a proximidade com o Céu ou com os 
astros (as estrelas, a Lua ou o Sol). Nela o ar é mais fresco; ou move-se 
e sente-se, no vento poderoso que lambe as vertentes. Sobre ela voam 
as aves; e nela habitam. É sede dos elementos: da terra, da água, do ar, 
e do perigo das entranhas ocultas, subterrâneas, infernais e fogosas.118 

 
A Serra da Arrábida nasce, nas palavras de Sebastião da Gama, como uma 
onda de pedra e mato que avança impetuosa, e subitamente estaca e se 
esculpe no ar. 119  É uma enorme massa montanhosa que nos dias de 
claridade e luz límpida se nos apresenta como horizonte nos lugares altos 
da cidade de Lisboa, rematando a extensa planície a Sul, em relevos que 
descaem bruscamente para as profundidades marinhas. Durante séculos  
  
                                            
117 Sebastião da GAMA, Serra-Mãe, 8ª Edição, Lisboa, Ática, 2000, p.36 
118 Paulo PEREIRA, Convento da Arrábida: a Porta do Céu, Lisboa, Fundação Oriente, 2006, p.26 
119 Sebastião da GAMA, Serra-Mãe, 2000, op. cit 
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foi destino de místicos e eremitas, continuamente envolta em lendas, 
teofanias e aparições. 
 
Desde sempre que a serra, a montanha, o monte ou a colina invocam a 
presença de um ente estranho que se eleva por entre os homens, 
derramando dos seus cumes inacessíveis um misto de reverência e temor. 
Em todas as culturas e civilizações surgem como espaços privilegiados 
para o encontro com o divino que, no seio de uma natureza selvagem, 
perigosa, indomada mas certamente bela e tocada pelo espírito, se revela 
plenamente. Aí se edificaram templos e lugares de culto, fenómeno que 
encontramos distintamente na Serra da Arrábida. 
 

A serra ou a montanha são como que uma radicalização da natureza, 
como o homem sempre soube. E nessa radicalização se encontra a 
possibilidade de "contacto" com Deus. Nos lugares ermos, nos paraísos 
escondidos em planaltos insuspeitos.120 

 
Segundo Orlando Ribeiro 121  e mais tarde Paulo Pereira, baseado nos 
estudos do arabista David Lopes,122 o nome Arrábida advém do termo 
árabe ribat, término aplicado a pequenos conventos islâmicos destinados à 
oração, contemplação e estudo. É este eremítico ribat (al-ribat, no plural 
râwâbit = rábida = Arrábida) que mais tarde vai dar origem ao Convento de 
Franciscanos Descalços da Arrábida, após um formidável fenómeno de 
aculturação cristã. Na verdade os cultos pré-históricos da Deusa-Mãe, ou 
Deusa da Terra, centrados no interior da serra e no planalto da finisterra a 
Oeste, foram islamizados e mais tarde cristianizados, dando origem a 
lendas de aparições e milagres, e iniciando fervorosas devoções e 
romarias à Virgem Maria, plasmadas na imagem da Nossa Senhora da 
Arrábida ou da Nossa Senhora do Cabo. 
 

Quer a montanha, quer a gruta, quer a água, são partes integrantes do 
lugar onde se ergue o Convento da Arrábida, desta feita dedicada à 
Virgem - a Nossa Senhora da Arrábida - que é, no fim de contas, como 
se sabe a partir de inúmeros estudos de religião comparada, a 

                                            
120 Paulo PEREIRA, Convento da Arrábida: a Porta do Céu, 2006, op. cit, p.26 
121 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 3ª Edição, Lisboa, Fundação Oriente e Câmara 
Municipal de Sesimbra, 2004, p.120 
122 Paulo PEREIRA, Convento da Arrábida: a Porta do Céu, 2006, op. cit, p.15 
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personificação, cristianizada, da Deusa-Mãe.123 
 
A serra, e mais precisamente o convento dos franciscanos, foi casa de três 
protagonistas principais: Frei Martinho de Santa Maria, fundador do 
convento, S. Pedro de Alcântara, que viria a ser canonizado e Frei 
Agostinho da Cruz, poeta místico que viveu continuamente na serra durante 
mais que vinte anos. Recorda-nos Raul Proença do momento sublime da 
sua morte: 
 

E é reviver enfim aquela cena fantástica da transladação do seu 
cadáver, após a morte no hospital dos frades em Setúbal, dali até à 
serra, por mar, numa fusta recoberta de tapetes e toldada de ramos e de 
flores, nalguma daquelas tardes milagrosas em que a baía enorme, 
unido o céu e as águas, rasga o pórtico azul do paraíso.124 

 
Foi anos mais tarde, já no século XX, que o poeta Sebastião da Gama, 
percorrendo os caminhos e paisagens que tanto assombraram S. Pedro e 
Agostinho da Cruz, dedicou a sua obra poética à cordilheira e finalmente 
nomeou a Serra da Arrábida como a sua Serra Mãe.  
 
 
 
  

                                            
123 Ibidem, p. 53 
124 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian e 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1924, p. 679 
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5.1 |  CLIMA E MORFOLOGIA 
 
 

O mais precioso resto de uma mata mediterrânea primitiva existe na 
encosta da Serra da Arrábida, no recôncavo de uma baía de águas 
serenas como um mar interior, em exposição meridional tão perfeita que 
o relevo intercepta as influências do oeste e do norte...125 

 
A cordilheira da Arrábida estende-se por cerca de 35 quilómetros e incluí 
diversas elevações como a Serra do Risco, a Serra de S. Luís, a Serra do 
Louro e a própria Serra da Arrábida.126 É um soberbo maciço calcário que 
que atinge o seu ponto mais elevado a 502 metros de altitude, e que corre 
de Este para Oeste, chegando a tocar o oceano Atlântico no imponente 
promontório do Cabo Espichel.127 Ao longo de toda a sua extensão, na face 
a Sul, escarpas vertiginosas lançam-se directamente contra o mar azul, em 
baías de águas calmas e límpidas.  
 
Com excepção do Cabo Espichel, planalto desabrigado e exposto ao mar 
Atlântico, aos ventos e às chuvas impetuosas do Norte e Oeste, a 
exposição, a orientação e o relevo da cordilheira oferecem condições 
climatéricas únicas, abrigadas desses ventos sobre um mar de infinita 
calma que regula a temperatura: moderada de Verão e que mesmo no pico 
do inverno não chega a baixo dos 13º, constituindo-se assim um clima 
mediterrâneo quente que só no Algarve tem paralelo.128 
 
À primeira vista um constante verde rasteiro cobre quase a totalidade da 
superfície, esgueirando-se entre as penedias brancas. Contudo é uma 
visão que engana o observador, pois trata-se na verdade de um denso 
bosque impenetrável, uma brenha de arbustos e folhas sempre verdes que 
aqui tomam proporções gigantescas. 
 

O maciço vegetal é impenetrável: as copas tocam-se os troncos 

                                            
125 Orlando RIBEIRO, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1998, op. cit, p. 50 
126 Documentário Arrábida Da Serra ao Mar, realizado por Luís Quinta e Ricardo Guerreiro, produzido 
pela TRADIVÁRIUS, disponível em http://eco123.info/mediateca/documentario-arrabida-da-serra-ao-
mar/ 
127 Paulo PEREIRA, Lugares Mágicos de Portugal - Montes Sagrados, Altos Lugares e Santuários, 
Lisboa, Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2009 
128 Orlando RIBEIRO, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1998, op. cit, p. 50 
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entrelaçam-se; os arbustos prendem-se uns nos outros, as trepadeiras e 
silvam enleiam-se; de tal forma que há plantas mortas e desenraizadas, 
com o tronco a apodrecer, que se conservam de pé́ por não terem 
espaço para onde cair.129 

 
Entre as poucas e esparsas árvores, todas de baixo porte, destacam-se o 
sobreiro, a azinheira e a alfarrobeira. Mas verdadeiramente impressionantes 
são os arbustos, o medronheiro, a murta, o zambujeiro, a murta ou as 
urzes, que aqui se elevam a 6 e a 8 metros de altura. Naturalmente 
carnudas, espinhosas e resinosas de modo a aguentar o calor e a secura 
do Verão, estas espécies libertam um perfume único característico das 
matas mediterrânicas. Tudo aqui parece evocar a uma serra antiga, 
primária e inalterada, montanha que sobreviveu ao teste do tempo e que 
nos revela por entre os seus caminhos íngremes paisagens à muito 
perdidas. 
 

Nada em Portugal se compara a este bosque de sombras 
perfumadas.130 
 

 
 
  

                                            
129 Idem. 
130 Idem. 
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5.2 |  OCUPAÇÃO HUMANA 
 
 

Dos solitários bosques a verdura, 
Nas duras penedias sustentada, 

Nesta serra, do mar largo cercada, 
Me move a contemplar a fermosura 

 
Aqui com mais suave compostura,  

Menos contradição, mais clara vista, 
verei o Criador na criatura. 

 
 

Frei Agostinho da Cruz 131 
 
 

De tão diferentes vocações naturais se aproveitou o homem, que aqui 
foi, desde remotas idades pré-históricas, pastor, agricultor e 
pescador.132 

 
Na Península de Setúbal e ao longo de todo o território da Serra da 
Arrábida, existem diversos testemunhos de habitats antiquíssimos que 
remontam ao neolítico133. Desde pelo menos 7.500 a.C. desenvolveram-se 
pequenos assentamentos que aí foram instalando as suas culturas e 
deixando vestígios que ainda podemos visitar, como castros, furnas, grutas 
ou lapas. Na passagem do período mesolítico para o neolítico vemos 
nascer a primeira divisão da serra em duas grandes culturas, a que explora 
o mar a Sul, e a que explora a terra a Norte. Neste período, com a 
introdução da agricultura e da domesticação dos animais, o homem 
começa a queimar e limpar o manto vegetal, chegando mais tarde a 
despojar toda a zona dos vales. 
 
  

                                            
131 Frei Agostinho da CRUZ, Poesias Selectas de Frei Agostinho da Cruz, Porto, Editorial Domingos 
Barreira, 1941 
132 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 2004, op. cit, p. 104 
133 Paulo PEREIRA, Convento da Arrábida: a Porta do Céu, 2006, op. cit, p.16 
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A serra repeliu sempre a população: pobre de águas, de difícil acesso, 
coberta de brenhas, conservou-se à margem das correntes de 
povoamento.134 

 
No difícil encontro com a serra a população assentou-se sempre na orla da 
cordilheira, no contacto desta com a vasta planície. De facto, os únicos 
aglomerados importantes que se situam em terrenos propriamente de 
montanha são Palmela, por motivos de defesa, e Sesimbra, pelo porto de 
pesca abrigado naturalmente pela baía. 135  Com o tempo foram-se 
eliminando a maioria dos animais ferozes, mas ainda hoje, por graça das 
providências legislativas que datam do século XV da Casa Real e da Casa 
de Palmela, e mais recentemente do Regime Florestal, nos é dado a 
contemplar aquilo que Orlando Ribeiro considera a mais curiosa e antiga 
floresta portuguesa.136  
 
De um modo geral podemos considerar que a organização e distribuição 
da população na península de Setúbal mantem-se sensivelmente inalterada 
desde o século XIII. Encontramos quatro principais centros de actividade 
humana e económica: Setúbal, cidade fértil de encontro entre terra, rio e 
mar, e importante ponto de ligação entre Lisboa e o Sul; Sesimbra, porto 
antigo de pesca que recentemente assistiu a um enorme crescimento 
devido à industria piscatória; Palmela, pela sua importância militar e 
histórica; e Azeitão, um conjunto de aldeias antigas e prestigiosas, e 
conhecido lugar de veraneio da nobreza do século XV ao século XVII, que 
se destaca pela produção agrícola de produtos emblemáticos como o 
vinho Moscatel, o azeite e o queijo. Muita da restante ocupação - no 
planalto de Santana-Espichel ou no Vale do Picheleiro tem uma densidade 
mínima, e encontramos apenas pequenas aldeias de casas disseminadas.  
 

As áreas das serras (S. Luís, Arrábida, Risco, cerro de Ares) e terrenos 
jurássicos calcários, e o litoral, com excepção das enseadas de 
Sesimbra de do Portinho, podem considerar-se despovoados.137 

 
A partir dos anos 50 do século XX a popularização do turismo, os novos 

                                            
134 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 2004, op. cit, p. 91 
135 Ibidem, p. 92 
136 Ibidem, p. 83 
137 Ibidem, p. 96 
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meios tecnológicos e a construção de novas estradas incentivaram a 
deslocação de um enorme número de pessoas para toda a zona da 
Península de Setúbal e do Estuário do Sado à procura de refúgios durante 
o verão. Este novo paradigma apresenta às populações residentes a 
possibilidade de um desenvolvimento rápido e de capital imediato, um 
enorme contraste com muito do que tinha sido até então o seu estilo de 
vida. A alteração que se deu - em parte devido ao declínio da indústria da 
pesca - foi muitas vezes desmesurada e descontrolada, consequentemente 
resultando, em muitos casos, na completa desvirtualização da cultura e da 
paisagem. 

 
Hoje, as altas torres do conhecido empreendimento turístico construído 
com petrodólares são muitas vezes invadidas pelos espessos fumos da 
enorme fábrica de cimento que desventra a extremidade oriental da 
escarpa fronteira, na encosta calcária da Arrábida.138 

 
 
 
  

                                            
138 José MATTOSO, Duarte BELO e Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 510 
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5.3 |  ARQUITECTURA 
 
Encontramos na Península de Setúbal duas grandes influências a nível 
arquitectónico e cultural. A primeira chega do Sul, dos calores da planície 
alentejana, e a segunda vem da região saloia, fruto da cultura do campo 
estremenho e lisboeta.  
A cultura saloia advém directamente dos povos berberes que durante a 
ocupação árabe se instalaram territorialmente na zona da estremadura, 
principalmente na área a norte de Lisboa139. Vamos, contudo, encontrar 
diversas referências a como desde cedo esta população estendeu a sua 
influência para a margem a sul. Já em 1170 D. Afonso Henriques se dirige 
aos mouros "que são forros em Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer".140 
Também José Manuel Fernandes ao descrever esta área de implantação 
saloia acrescenta aos concelhos a norte e poente da capital os concelhos 
de Almada, Sesimbra e Setúbal.141 
 
Apesar da maior pertinência da influência saloia de um modo geral na 
península, devemos considerar que esta caracterização arquitectónica tem 
uma natureza marcadamente territorial, ou seja, à medida de que nos 
afastamos da Estremadura e entramos no Alentejo o modelo saloio vai-se 
gradualmente descaracterizando para uma casa do sul, mais térrea e 
menos torreada. 
 
Mas para melhor definir a natureza arquitectónica não da península como 
um todo mas especificamente da Serra da Arrábida, vamos seguidamente 
analisar em breves traços dois do seus edifícios mais icónicos e 
representativos: O Convento da Arrábida e o Santuário do Cabo Espichel. 
 
 
  

                                            
139 José Manuel FERNANDES e Maria de Lurdes JANEIRO, Arquitectura Vernácula da Região Saloia: 
Enquadramento na Área Atlântica, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1991, p. 19 
140 Maria Filomena Lopes de BARROS, Tempos e Espaços de Mouros: A Minoria Muçulmana no Reino 
Português (séculos XII a XV), Braga, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p.41 
141 José Manuel FERNANDES e Maria de Lurdes JANEIRO, Arquitectura Vernácula da Região Saloia, 
1991,op. cit, p. 47 
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FIGURA 20 | ENCOSTA DO CONVENTO  

FIGURA 21 | VOLUMETRIA E SIMPLICIDADE 
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5.3.1 |  O Convento da Arrábida 
 

De modo que se desprende aqui uma intenção ao mesmo tempo 
decorativa e mística, fortemente sugestiva de beleza, de paz, e de 
ardente anseio espiritual - singular encontro, em que o homem, ao 
mesmo tempo que aproveitou as linhas e os planos pitorescos naturais, 
soube exprimir também a aspiração das almas.142  

 
No coração da Serra da Arrábida, entre o pico do Formosinho e a praia 
distante, por entre o denso verde da encosta a Sul, surge o Convento de 
Franciscanos Descalços da Arrábida. É uma impressionante estrutura, 
perfeitamente enraizada no local, adaptando-se ao acentuado declive 
através de graciosos socalcos, que numa aglutinação de volumes de 
diferentes dimensões e programas, faz lembrar uma pequena aldeia quase 
etérea sustida no tempo.  
 
Originalmente um lugar oratório islâmico, foi mais tarde cristianizado e 
adaptado para receber monges franciscanos. O convento antigo não seria 
mais do que um conjunto de ermidas e grutas que alojavam os frades 
rupestres em constante e despojada oração, mas em 1542 instaura-se o 
Convento Novo, dando-se início à construção da sua forma actual. Foi 
emergindo em constantes acrescentos e melhoramentos, funcionando 
verdadeiramente como uma aldeia cujos edifícios estão interligados por 
labirínticos arruamentos e pátios. Apesar da supervisão e financiamento 
das obras por parte de nobres e fidalgos da região não existe num único 
lugar no convento uma referência objectiva às ordens arquitectónicas 
clássicas: trata-se, na verdade, de arquitectura popular, uma redução à 
sua mais pura essência construtiva e formal, que vai adoptar o 
característico modelo saloio. 
          

O que ali vemos é a repetição e replicação do modelo da casa rural 
saloia dos arredores de Lisboa, da margem Sul do Tejo, e da Península 
de Setúbal...143 

 
Encontramos estes traços saloios nos materiais aplicados, a telha de 
canudo, a parede de alvenaria caiada, o ladrilho cerâmico; na dimensão 
                                            
142 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, 1924, op. cit, p. 684 
143 Paulo PEREIRA, Convento da Arrábida: a Porta do Céu, 2006, op. cit, p.159 
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das janelas e portas, quadrangulares ou respeitantes dos rebatimentos 
proporcionais do "rectângulo de ouro"; e principalmente na sua estrutura e 
organização modelar, mantendo quase sempre a proporção entre largura e 
altura de 1:1,  resultando de casas e casinhas que se encostam umas às 
outras, e cujas juntas vão desaparecendo com o reboco e a pintura. 
É na encosta debruçada sobre o mar que o conventinho comunga da serra, 
numa perfeita ascese entre espírito da terra e do mar, e aqui se celebra um 
dos maiores exemplos de arquitectura vernacular do nosso país, uma 
"porta do céu", um elogio à Serra-Mãe. 
 

Arrábida, serra alta e última da Europa e Ásia, sobre o mar Atlântico 
debruçada: lugar eleito para a ascese de transmutação terrestre e 
humana, levando-os desde a esterilidade dos cardos e espinhos, até às 
alvas flores da glória.144 

 
 

 
 

  

                                            
144 Dalila Pereira da COSTA, Místicos Portugueses do Século XVI, citada por Paulo PEREIRA em 
Convento da Arrábida: a Porta do Céu, 2006 

FIGURA 22 | RUA INTERIOR NAS CELAS DO CONVENTO 
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5.3.2 |  O Santuário do Cabo Espichel  
 

(...) o Cabo Espichel, feito por “saloios” e financiado por “saloios” de 
ambas as penínsulas, de Lisboa e Setúbal.145 

 
O Santuário do Cabo Espichel, à semelhança do Convento, tem a sua 
origem sagrada em cultos pagãos pré-históricos que mais tarde foram 
apropriados pela religião muçulmana e finalmente cristianizados. Devido à 
sua primária natureza matriarcal a apropriação cristã deu-se através da 
lenda de uma aparição da Virgem Maria, a Nossa Senhora do Cabo, que se 
revelou sob uma grande luz, montada num jumento a subir ao promontório, 
deixando atrás de si pegadas do animal - que curiosamente mais tarde 
vêm a ser identificadas como pegadas de dinossauros do jurássico. 
 
As estruturas edificadas que encontramos no Cabo Espichel foram 
mandadas erguer por saloios, sendo estes também os mais devotos 
seguidores da Nossa Senhora do Cabo, à qual anualmente peregrinavam 
em romaria por terra e por mar - tradição aliás que ainda hoje se realiza. 
 

Outro dado importante para a compreensão geográfica da área saloia é 
o dos locais de peregrinação ou de romaria, de que os mais importantes 
parecem como que delimitar a sua maior extensão no espaço do 
povoamento saloio antes referido como possível: desde o círio da Nossa 
Senhora da Nazaré ao da Senhora do Cabo (Espichel).146 

 
Ao entrar no terreiro do Santuário, com a sua característica planta em U 
que nos parece acolher quase como num abraço, e atravessando depois 
em direcção às arribas calcárias e ao imenso mar, vamos encontrar três 
notáveis estruturas: A Igreja, ao centro, as Casas dos Círios, e a Ermida da 
Memória. 
 
A Igreja é certamente a mais erudita das três construções. Edificada sobre 
uma outra igreja mais antiga, foi mandada construir no ano de 1701 
segundo um modelo maneirista jesuítico, e é provida de um interior que, à 
semelhança da sua fachada exterior, é singelamente ornamentado e  
                                            
145 Paulo PEREIRA, Convento da Arrábida: a Porta do Céu, 2006, op. cit, p.159 
146 José Manuel FERNANDES e Maria de Lurdes JANEIRO, Arquitectura Vernácula da Região Saloia, 
1991,op. cit, p. 19 
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FIGURA 23 | ARCADAS DA HOSPEDARIA DO SANTUÁRIO 

FIGURA 24 | IGREJA DO SANTUÁRIO 

FIGURA 25 | ERMIDA DA MEMÓRIA 
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decorado. O intencional desenho da sua implantação vai encerrar a praça, 
deixando de cada lado, sobre torres cobertas de cúpulas com pináculo, 
dois profundos arcos, que abrem à nudez do promontório e ao mar. 

 
Pode ser atribuída, pelo desenho, a João Antunes, na altura arquitecto 
da Casa do Infantado...147 

 
As Casas dos Círios são dois corpos de casas dispostos 
perpendicularmente à igreja, que serviam de abrigo aos peregrinos saloios 
que vinham em "círio" adorar a Senhora  do Cabo. A sua construção data 
de 1745, e são constituídos por um sobrado superior e uma loja no piso 
térreo, sendo estas acompanhadas por uma baixa arcada cuja repetição 
padronizada vai dotar o espaço de uma singular monumentalidade.  

 
Trata-se de uma verdadeira praça monumental, na qual se experimenta 
uma sensação de acolhimento, tal a dimensão e escala utilizadas, ou a 
própria técnica construtiva – de grande singeleza 148 
 

A Ermida da Memória é a mais enigmática das três estruturas. Totalmente 
branca da cal que a cobre, de planta quadrangular e cúpula contracurvada 
coroada por um pináculo em bola, parece fazer alusão às antigas cubas 
muçulmanas, mas o momento e a razão particular da sua construção são 
difíceis de precisar. De qualquer das maneiras a Ermida tornou-se um 
símbolo indissociável da sacralidade misteriosa do Cabo Espichel, sendo 
também uma extraordinária representação da tradição portuguesa de 
edificar sobre o mar pequenas capelas e oratórios. 
 

Junto ao mar, não longe dos ancoradouros dos barcos de pesca 
erguem-se as capelas de beira-mar da estremadura, notáveis pelo seu 
elevado valor simbólico - frente à vastidão do céu e do oceano. A sua 
sinceridade formal dissipa a aparente contradição, que muitas vezes se 
julga existir, entre o que é humilde e o que é monumental.149  

 
 
  
                                            
147 Paulo PEREIRA, Lugares Mágicos de Portugal - Cabos do Mundo e Finisterras, Lisboa, Círculo de 
Leitores e Temas e Debates, 2009, p. 122 
148 Idem. 
149 AAVV - Arquitectura Popular em Portugal, op. cit, p. 231 
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6 | A ITINERÂNCIA DA ARRÁBIDA 
 
 
 

Do meio desta Serra derramando 
A saudosa vista nas salgadas 

Águas humildes, quando e quando inchadas 
Conforme a qual o tempo vai soprando, 

 
Estou comigo só considerando, 

Donde foram parar cousas passadas, 
E donde irão presentes mal fundadas, 

Que pelos mesmos passos vão passando. 
 
 

Frei Agostinho da Cruz 150 
 
 
Quando nos aproximamos de um objecto de estudo da envergadura da 
Serra da Arrábida com a intenção de nele intervir facilmente percebemos 
como a sua complexidade e proporção impossibilitam a total compreensão 
da sua natureza, o abarcar de todos os factores que a definem ou as 
estruturas que a compõem. Constantemente somos confrontados com mais 
escritos, estudos, documentários, como quem puxa um fio de uma rede 
interminável de significados. Poderíamos dedicar uma vida a tentar 
descortinar a sua identidade e ainda assim ficariam coisas por dizer. 
 
O capítulo seguinte procura, portanto, registar o processo de interpretação 
da Serra que levou ao desenho da proposta do percurso. Lentamente o 
território foi-se desvendando, através de conversas, leituras e 
mapeamentos, mas foi principalmente na exploração do lugar, de carro, 
bicicleta e a pé, que os caminhos foram sendo descobertos.  
 
 
 
  

                                            
150 Frei Agostinho da CRUZ, A Serra da Arrábida na Poesia Portuguesa, Setúbal, Centro de Estudos 
Bocageanos, 2002 



 85 

6.1 |  OS CAMINHOS DA SERRA 
 
 
Dificilmente se pode dizer que a Serra da Arrábida se trata de um lugar 
inóspito ou abandonado. Em domingos soalheiros as suas encostas 
recebem grupos de romeiros e exploradores, e nos meses de verão as 
suas praias enchem-se de banhistas que procuram as praias abrigadas e a 
frescura das suas águas. A sua paisagem única, que combina o verde 
intenso e o azul cristalino, tornou-a no lugar ideal para passeios e a prática 
dos mais variados desportos. 
 
Por toda a internet surgem sites e blogues de entusiastas que vão 
organizando actividades na serra e partilhando as suas experiências. 
Ciclistas, campistas, velejadores, fotógrafos, arqueólogos e professores, 
cada contacto com a serra é diferente e testemunho da diversidade natural 
do Parque. Também podemos encontrar pedaços de história, antigas 
fotografias e memórias escritas de quem habitou a serra noutros tempos, 
que nos fornecem um testemunho directo sobre o seu passado. 
 
A pesquisa na internet tornou-se deste modo um importante contraponto 
com a pesquisa bibliográfica, revelando-se um veículo útil para enquadrar 
algumas características próprias da serra, particularmente os seus variados 
usos actuais e a sua história.151 
 
 
6.1.1 |  A Proposta do ICNF 
 
Mas uma vez que a Serra se tratava de um território já familiar, mais do que 
aventurar-se em extensas pesquisas bibliográficas importava em primeiro 
lugar perceber as suas necessidades urgentes. Para isto foi essencial a 
orientação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF)152 actual organismo que gere a manutenção do Parque Natural da 
Arrábida, e que foi esclarecendo a sua história, bem como a sua actual 
situação e as projecções para o seu futuro. 
                                            
151 Destacamos website do SAL - Sistemas de Ar Livre (www.sal.pt), o blog de Duarte Belo, Cidade 
Infinita (cidade infinita.blogspot.pt), e o blog Ciclobeatos (ciclobeatos.blogspot.pt).  
152 Foi realizada uma reunião com a Dra. Ana Palma nas instalações do ICNF em Setúbal a 30 de Maio 
de 2014, seguida de um acompanhamento e troca de informações por email. Para além da ajuda e do 
material fornecido pelo ICNF também agradecemos a colaboração do Departamento de Urbanismo da 
Câmara Municipal de Setúbal - em especial ao Dr. Vasco Raminhas - e do departamento de Informação 
Geográfica de Sesimbra - a Dra. Rute Ferreira e o amigável presidente (e colega arquitecto) Augusto 
Pólvora. 
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As preocupações actuais partem principalmente do uso desequilibrado do 
território por parte dos visitantes sazonais, que põem em risco a riquíssima 
fauna e flora que povoam a serra, bem como a falta de soluções 
orientadoras e informativas para quem frequentemente explora a serra. 
 

O Parque Natural da Arrábida (PNA) foi criado pelo Decreto-Lei nº 
622/76, de 28 de Julho, com o objectivo de promover a protecção dos 
valores naturais e o desenvolvimento das actividades económicas de 
forma auto-sustentada uma vez que a serra da Arrábida constitui uma 
área verde da região metropolitana de Lisboa-Setúbal, onde cada vez 
mais se acentua com maior intensidade a pressão demográfica e as 
consequências do crescimento urbano e industrial.153 

 
Ainda neste registo considerou-se importante ter em conta os objectivos de 
outras entidades governamentais para a regulação e desenvolvimento da 
zona do parque e as respectivas cidades de Sesimbra e Setúbal: O Plano 
Director Municipal (PDM), o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-
Sado (POOC-Sintra Sado), e o QREN - Plano Integrado de Valorização da 
Frente Marítima de Sesimbra. De um modo geral todos estes planos 
apontam para a identificação e recuperação de património construído 
abandonado, principalmente da industria pesqueira do século XIX e XX e 
dos centros históricos, para a manutenção das matas e áreas de proteção 
local, e para o desenvolvimento de apoios para as actividades lúdicas que 
decorrem um pouco por toda a serra. 
 
Um dos projectos que o Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas tem vindo a desenvolver centra-se na criação de percursos que 
têm como objectivo guiar os visitantes pelos caminhos da serra. O desenho 
de cada percurso parte do levantamento e pesquisa sobre cada lugar e 
procura estabelecer e mapear os trilhos mais procurados, de modo a 
instituí-los como parte do integrante do parque.  
 
A proposta do ICNF vai adquirir uma importância central na construção dos 
percursos da Arrábida uma vez que constitui uma base sólida sobre a qual 
desenhar e abre portas a uma colaboração e alinhamento entre esta 

                                            
153 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, Diário da República - 1 Série-B, Nº161 - 23 
Agosto 2005, informação obtida directamente através do ICNF 
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estrutura governamental e o projecto das Itinerâncias. 
 
Até ao momento estão propostos sete percursos, ainda em fase de 
desenvolvimento: Formosinho, S. Luís, Serra do Louro, Terras do Risco, 3 
Aldeias, Portinho, e Comenda. 
 
 
 
6.1.2 |  Arrábida - Candidatura a Património Mundial 
 
 
Em Fevereiro de 2013 Portugal apresentou a candidatura da Arrábida a 
Património Mundial da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura. A candidatura partiu de um esforço conjunto 
da Associação de Municípios da Região de Setúbal, da câmara de Setúbal 
e de Sesimbra e do ICNF, que ao longo de uma década foram reunindo 
informações e produzindo estudos sobre a serra e o parque. No âmbito do 
processo de valorização e promoção do património da Arrábida foram 
produzidos dois impressionantes documentários: "Arrábida da Serra ao 
Mar", que explora a sua natureza geográfica, geológica e ambiental, e "Al-
Rábita, A Serra e o Homem", que evidencia a presença humana ao longo 
da história da serra e a sua riqueza cultural. 
 
Apesar das optimistas previsões iniciais, a candidatura foi retirada em Maio 
de 2014 na sequência de um parecer da União Internacional de 
Conservação da Natureza (IUCN) e do Conselho Intermunicipal dos 
Monumentos e Sítios (Icomos). 
 

The evaluation went on to conclude that “The Serra da Arrábida Nature 
Park is important in the context of the region but does not display 
features of international significance. (...) In regard to the integrity of the 
site, the report mentions “various pressures that affect its integrity 
including rock quarrying and construction of holiday homes"154 

 
O estudo aponta a existência das cimenteiras SECIL e da construção ilegal 

                                            
154 A avaliação concluiu que: "O Parque Natural da Serra da Arrábida é importante no contexto da 
região mas não demonstra traços de relevância internacional (...) Em relação à integridade do sítio, os 
relatórios mencionam "várias pressões que afectam a sua integridade como a pedreira e a construção 
de casas de férias. World Heritage Nomination, IUCN Technical Evaluation Arrábida (Portugal), IUCN 
Evaluation Report April 2014, p.101,  
disponível emhttp://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38com-inf8B2-en.pdf 
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de casas de férias privadas como principais impedimentos ao 
reconhecimento da Arrábida como património mundial. De facto, a 
cimenteira representa uma ferida aberta sobre o dorso da Serra, 
alastrando-se mais a cada ano que passa, destruindo a paisagem de um 
modo já irreparável, problema que as entidades reguladoras parecem 
ignorar.155 
 
No entanto, a campanha de valorização e estudo efectuados no âmbito da 
candidatura evidenciaram a Arrábida enquanto lugar fértil e único, e abrem 
caminho a que outras iniciativas possam surgir para a proteção e para um 
aproveitamento consciente e responsável da serra. 
 
 
  

                                            
155 Marisa SOARES in Público, Candidatura da Arrábida à Unesco caiu porque a serra não é única e 
excepcional, 5 de Maio de 2014, disponível em http://www.publico.pt/local/noticia/candidatura-da-
arrabida-a-unesco-caiu-porque-a-serra-nao-e-unica-e-excepcional-1634721 
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6.2 |   O DESENHO DE UMA ITINERÂNCIA 
 
 
Após o levantamento dos vários percursos, trilhos e estradas existentes 
foram importantes as visitas ao local e a pesquisa in situ do património 
abandonado sobre o olhar atento da possibilidade de intervenção. Os 
lugares foram gradualmente sendo apontados, destacando-se uns pelo seu 
valor patrimonial, outros pelas suas histórias e outros ainda pela singular 
possibilidade de um claro entendimento da paisagem.  
 
Depois de identificados e localizados foi necessário estabelecer relações 
entre eles. Mas mais do que um coser indefinido de várias hipóteses de 
projecto, cada zona deve funcionar como uma rota demonstrativa de uma 
qualquer característica da serra, pelo que foi necessário voltar aos estudos 
de Orlando Ribeiro sobre a Arrábida, onde vamos encontrar as evidências 
da sua organização e diferenciação estrutural. 
 
 
6.2.1 |  Intenções do Percurso 
 
A Cordilheira da Arrábida é uma estrutura complexa. Incorpora montanhas, 
escarpas, colinas, vales e planaltos, intercalando momentos de enorme 
densidade e altura vegetal com zonas rasteiras de aspecto desértico. É 
banhada por um mar interior singular onde habitam espécies únicas no 
mundo, sobre o qual vai formando pequenas baías das quais se eleva 
bruscamente em penedos verticais. 
 
Estas formas particulares de relevo foram a causa principal para o 
desenvolvimento das diferentes actividades humanas na serra ao longo do 
tempo, quer seja pela sua eclosão e inacessibilidade, como no caso do 
convento, quer pela sua exposição aos ventos, como nos moinhos 
distribuídos ao longo do topo de S. Luís, ou pelo seu terreno fértil e plano, 
como encontramos em Azeitão.  
 
Procurou-se deste modo que cada um dos pontos escolhidos fossem 
representativos destas diferentes realidades da serra, dando a explorar as 
diversas formas de organizar o espaço que os homens foram adoptando no 
seu meio. A itinerância é o que vai ligá-los, mas aquilo que os caracteriza é 
a sua individualidade, que advém principalmente da intrespassabilidade  
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FIGURA 26 | ITINERÂNCIA DA ARRÁBIDA 

FIGURA 27 | SERRA DA ARRÁBIDA, ENCOSTA NORTE 

FIGURA 28 | CASERNA NO CABO ESPICHEL 
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que caracterizou a Serra até à construção da estrada que a atravessa na 
década de sessenta.156 
 
Identificaram-se cinco entre as principais formas de relevo: O planalto de 
Espichel, os Arredores de Sesimbra, a Serra do Risco, a Serra da Arrábida, 
e a Pré-Arrábida.157 Cada uma destas irá depois reflectir-se directamente 
num dos pontos da Itinerância. 
 
 
 
6.2.2 |  Itinerância da Arrábida 
 
 
O eixo principal da itinerância vai coincidir com aquilo a que Orlando 
RIbeiro chama a disposição geográfica da serra158, que corre de ENE (lés-
nordeste) para OSO (oés-sudeste). Propõe-se um percurso que ligue as 
suas duas extremidades, desde a Serra de S. Luís, junto a Setúbal, ao 
planalto do Cabo Espichel, junto ao Oceano Atlântico, intercalando troços 
das estradas nacionais N397 e N397-1 com estradas mais interiores de 
terra batida. 
 
A itinerância desenvolve-se na arriba Sul da Arrábida, nunca se afastando 
da marcada linha de horizonte marítimo, e estende-se por cerca de 40 Km. 
Cada ponto da itinerância está ligado por uma estrada percorrível por 
automóvel formando um trajecto geral uniforme. Em cada ponto surge um 
novo percurso, desta vez já ligado directamente ao património existente e 
aos usos propostos. 
 
A Itinerância da Arrábida deita-se deste modo sobre o dorso da serra e 
apresenta-se como um trajecto unificador na leitura do território. 
Acompanhando as suas estradas desenha um dos mais antigos modos de 
aproximação humana aos seus montes sagrados, evidenciando a 
antiquíssima simetria dos seus dois santuários, e levando o viajante da 
porta do estuário ao topo da serra, à boca do mar e às falésias de um dos 
cabos do mundo. 
  
                                            
156 Estradas de Portugal, A Estrada Nacional 379-1, disponível em http://www.estradasdeportugal.pt 
157 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 2004, op. cit, p. 40 
158 Ibidem, p. 19 
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FIGURA 29 | PLANALTO DO ESPICHEL 

FIGURA 30 | CAMINHO NO RISCO 

FIGURA 31 | TRILHO NO CERRO DE ARES 

FIGURA 32 | VISTA PARA TRÓIA 
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7 | OS PERCURSOS DA SERRA 
 
 

Subir ao alto das serras e olhar a imensidão da superfície visível, estar 
próximo do céu, pisar a neve, sentir a chuva, atravessar um ribeiro, 
percorrer as ruas da cidade e prosseguir, caminhar, encontrar o mar. 
Habitar montes e vales, fazer aproximações demoradas às construções 
dos homens e tentar compreender uma forma de edificar. E aí perceber 
as sucessivas permanências e como, no nosso espaço, se revelam os 
nossos sonhos, vitórias e derrotas, amor e morte, enfim, o desenho do 
nosso rosto. Encontrar algum do nosso passado pensado perdido.159 

 
 
Percorrer um espaço é conhecê-lo. Em primeira instância o percurso 
procura dar a conhecer esta serra, apresentá-la segundo as suas variadas 
singularidades, construir espaços de permanência, espaços de chegada e 
de partida, criar pontes entre o homem e a paisagem, abrir as portas à sua 
acção para que possa caminhar e presenciar a terra que habita. Para ver a 
serra o homem tem de subir ao seu ponto mais alto, perceber-se 
completamente imerso no seu interior, descer por entre as rochas, 
encontrar vestígios que o homem foi deixando, extasiar-se perante a 
imensidão do mar. 
 
Foram definidas cinco grandes áreas, cada uma apresentando um 
percurso que vai unir os quatro ou cinco pontos onde se propõe intervir: 
São Filipe, Alto do Formosinho, Terras do Risco, Cabo de Ares e Cabo 
Espichel. Definiu-se também uma zona adicional que apesar de não 
constar no percurso principal foi considerada importante na construção da 
identidade da Serra da Arrábida, e portanto incluída na Itinerância: São 
Lourenço. 
 
Seria impossível, no âmbito desta dissertação, desenvolver cada ponto de 
cada percurso até a uma escala de proposta volumétrica e construtiva, 
mas ainda assim foram criadas intenções para cada ponto de intervenção, 
que procuraremos explicar nos capítulos seguintes. Desenvolveu-se, no 
entanto, uma proposta concreta para a itinerância do Cabo de Ares, que 
vai adquirir um papel de destaque mais adiante no trabalho.  
                                            
159 José MATTOSO, Duarte BELO e Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 94 
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FIGURA 33 | INTERVENÇÃO EM SÃO FILIPE 

FIGURA 34 | TORRE NA QUINTA DA COMENDA 
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7.1 |  SÃO FILIPE 
 
 

Vi um jardim que se desenrolava 
Ao longo de uma encosta suspenso 

Milagrosamente sobre o mar 
Que do largo contra ele cavalgava 

Desconhecido e imenso. 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
Jardim do Mar 

Mar, p.28 
 
 

Ao redor de altos cabeços eis que aparece o azul prateado do Rio Sado, 
onde vigilantes estão os antigos moinhos, local de reuniões políticas 
secretas de outros tempos. E eis que camufladas, mais à frente, estão 
ruínas das defesas militares de defesa da costa de tempos recentes, 
que mostram a importância do local.160 

 
É do ponto alto da Serra de S. Filipe, observando a imensa península de 
Tróia que avança impetuosamente pelo mar, que começamos a nossa 
viagem. Esta montanha é a primeira do extremo Este da cordilheira 
erguendo-se sobre a cidade de Setúbal. No seu topo assenta uma pesada 
fortificação, o Forte de São Filipe, mandado construir por Filipe II no final do 
século XVI durante a ocupação espanhola com o objectivo de defender a 
vila e o seu porto. Esta é apenas a primeira de uma série de estruturas 
militares antigas que vamos encontrar dispersas um pouco por toda a 
Arrábida. 
 
Também podemos ver uma característica linha de moinhos sobre a Serra 
do Louro que percorre quase toda a sua extensão. Grande parte desses 
moinhos funcionavam ainda no início deste século, até sucumbirem 
totalmente nos anos 60 face à eficácia das moagens industriais. 
 
 
                                            
160 Nos Caminhos de São Filipe, SAL - Sistemas de Ar Livre, disponível em http://www.sal.pt 
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FIGURA 35 | MOINHO DE SÃO FILIPE 

FIGURA 36 | BATERIA MILITAR 

FIGURA 37 | CELEIRO ABANDONADO 
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Actualmente, a maioria encontra-se abandonada ou em ruínas, 
exceptuando alguns casos em que têm sido adaptados para 
alojamentos particulares ou turísticos, ou ainda, para instalações de 
radiodifusão. Apesar de algumas intervenções menos respeitadoras, a 
reutilização destas construções para novos usos parece constituir a 
única alternativa para permitir a preservação da memória dos moinhos 
de vento, havendo neste caso a necessidade de se impedir a sua total 
descaracterização em termos de imagem.161  

 
Na base da montanha, aproveitando um promontório natural sobre uma 
pequena baía, descobrimos o Palácio da Comenda. Mandado construir em 
1903 pelo Conde de Armand, de origem francesa, foi uma das primeiras 
obras de um jovem arquitecto emergente na sociedade lisboeta, Raul Lino. 
 

Neste projecto, o processo de integração por oposição ou contraste, 
parece ganhar todo o relevo. Aqui não só a espessura do volume 
construído mas também o facto de esse volume ser todo pintado de 
branco confere à casa do Conde Armand a situação de um marco 
isolado no meio da paisagem.162 

 
Sobranceiro sobre o Sado, o Palacete abre, através de recortes e 
desmultiplicações volumétricas, espaços de alpendre e duas grandes 
varandas sobre o mar e a pequena praia onde encontramos hoje um 
parque de merendas. É notável o uso do azulejo pintados à mão na 
fachada exterior, tanto em ambas as varandas a sul, onde azulejos 
coloridos de motivos florais nos mostram cenas típicas de Setúbal, como na 
escadaria de entrada a nascente onde característicos azulejos azuis e 
brancos emolduram várias vistas do próprio edifício. 
 
A casa está abandonada e encontra-se em avançado estado de 
degradação, tendo sido recentemente arrombada. As portas quebradas, os 
fios eléctricos furtados, e os grafites que cobrem o interior são testemunhas 
do mau uso de que o palácio tem sido vítima, mas particularmente grave 
tem sido o constante roubo dos irreplicáveis painéis de azulejo exteriores. 
 
                                            
161 AAVV - Plano de Ordenamento Parque Natural da Arrábida, 1ºFase, Estudos de Caracterização, 
Janeiro 1996 p.121 
162  José Augusto FRANÇA, Pedro VIEIRA DE ALMEIDA, Manuel Rio CARVALHO - Raul Lino : 
Exposição Restrospectiva da sua Obra, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1970 
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7.1.1 |  Proposta 
 
Propõe-se um percurso que ligue os dois moinhos no topo da Serra de S. 
Luís ao Palácio da Comenda na sua base. Devido à proximidade com a 
cidade de Setúbal é aqui que vamos encontrar as estruturas militares mais 
importantes, sendo também a zona mais marcadamente urbana de toda a 
itinerância. 
 
O caminho será feito maioritariamente por trilhos de terra batida, seguindo 
reminiscências de uma velha estrada romana, e pretende mostrar o 
carácter mais defensivo da serra, bem como privilegiar a sua relação com a 
península de Tróia, no horizonte, e dar a conhecer e preservar a importante 
obra do arquitecto Raul Lino. 

 
No regresso, não deixar de apreciar a magnífica vista para a serra da 
Rasca, que termina na fortaleza do Outão, a praia de Albarquel com a 
casa do conde Armand, a serra do Viso coroada de moinhos de vento, a 
de S. Luís, o castelo de S. Filipe, e a casaria de Setúbal.163 

 
O percurso é constituído por quatro pontos. O primeiro situa-se nos dois 
Moinhos de São Filipe, recentemente reconvertidos para alojamento 
temporário. Este será um dos poucos pontos de toda a Itinerância que 
enquadra património que não se encontra abandonado mas que pelas 
suas características se insere totalmente dentro do espírito do projecto. 
 
O segundo ponto propõe a reconversão de uma antiga estrutura militar 
situada no interior da serra, o Forte do Casalinho. Esta curiosa estrutura, 
quase coberta pela mata que a envolve fazendo lembrar construções do 
sudoeste asiático, poderia ser palco de uma narração informativa da 
história da importância militar e defensiva da serra e servir de ponto de 
apoio logístico aos caminheiros. 
 
Mais em baixo encontramos um antigo celeiro ou armazém de carácter 
rural. Claramente alvo de reconstruções e modificações ao longo do tempo, 
este espaçoso edifício parece estar associado à casa da Quinta da 
Comenda, encontrando-se inclusivamente ligado a esta por uma pequena 

                                            
163 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, 1924, op. cit, p. 663 
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estrada. Propõe-se a criação de um centro interpretativo da obra do 
arquitecto Raul Lino e da Serra da Arrábida, equipado com espaços de 
estudo e armazém, e de um espaço de permanência para pessoal 
associado à casa principal. 
 
Finalmente sugere-se a total reabilitação do palácio, procurando 
restabelecê-lo ao seu estado original, e a criação da primeira Casa-Museu 
Arquitecto Raul Lino, no qual se dará a conhecer uma parte da sua obra 
inserida num dos seus mais notáveis edifícios.   
  
 
 
 
    

 
 

  
FIGURA 38 | PALÁCIO DA COMENDA 
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FIGURA 39 | INTERVENÇÃO ALTO DO FORMOSINHO 

FIGURA 40 | ENTRADA DA LAPA DE SANTA MARGARIDA 
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7.2 |  O ALTO DO FORMOSINHO 
 
 

Mas ouço queixar dentro a Lapa escura, 
Roídas as entranhas aparecem 

Daquela rouca voz, que lá murmura. 
 

Eis por cima da rocha áspera descem 
Os troncos meio secos encurvados, 

Eis sobem os que neles enverdecem. 
 
 

Frei Agostinho da Cruz 164 
 
 

É a zona mais típica de toda a região, a mais bela e imponente no seu 
relevo.165  

 
O Alto do Formosinho inscreve o ponto mais elevado de toda a cordilheira, 
que culmina a cerca de 500 metros de altitude. Do seu alto podemos 
admirar toda a região e a sua envolvente: a Norte Lisboa e o estuário do 
Tejo, a Este o Sado serpenteante e pantanoso, a Sul a imensa costa 
alentejana, e Oeste o desenho das montanhas a perder de vista. É aqui 
que vamos encontrar também as matas mais típicas e antigas de toda a 
serra, e uma flora e fauna únicas em toda a Europa. 
 
Na sua encosta a Sul situa-se o indispensável Convento dos Franciscanos 
Descalços da Arrábida, que marca profundamente este lugar sagrado não 
só pela beleza impar da sua estrutura principal mas pela disposição das 
diversas capelas e oratórios circundantes. O convento é de momento 
gerido pela Fundação Oriente, que apenas permite ocasionalmente o seu 
acesso ao público através da marcação de visitas com algumas semanas 
de antecedência. 
 
Seguindo a estrada que percorre o convento é possível descer por 
caminhos íngremes até às praias do Portinho ou de Alpertuche, ou até 
descer a imensa escadaria que nos leva à Lapa de Santa Margarida, uma  
                                            
164 Frei Agostinho da CRUZ, Poesias Selectas de Frei Agostinho da Cruz, op. cit, 1941 
165 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 2004, op. cit, p. 43 
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FIGURA 41 | ESCADAS NA SERRA 

FIGURA 42 | LAPA DE SANTA MARGARIDA 

FIGURA 43 | MIRADOURO DA ERMIDA 
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grande gruta cársica escavada no calcário que constituiu um abrigo 
humano na pré-história. 
 

É neste contexto de presença antiquíssima que se procedeu à 
cristianização desta gruta dedicada a Santa Margarida, encontrando-se 
no seu interior um altar com uma imagem da santa. Hans Christian 
Andersen, quando passou por Portugal, visitou-a e descreveu-a, 
eloquentemente, como uma "verdadeira igreja escavada na rocha, com 
uma fantástica abóbada, tubos de órgão, colunas e altares".166 

 
Mas o uso indevido vai também atacar esta gruta primitiva. Grafites cobrem 
as rugosas paredes calcárias, um pouco por todo o lado lixo e restos 
poluem o chão, o tecto está negro do fumo de fogueiras, e o seu ambiente 
escuro cria uma geral sensação de desconforto e insegurança. 
 
 
7.2.1 |  Proposta 

 
Lá em cima é primeiro a grandeza do ilimitado (...) o silêncio perturbante 
das matas cerradas, as sombras religiosas - e cá em baixo, por fim, a 
pureza de um mar grego e uma elísia suavidade que entontece.167 

 
Propõe-se a criação de um percurso que vai unir o cume do Alto do 
Formosinho às profundezas da Lapa de Santa Margarida. Este troço do 
percurso pretende colocar em destaque a riqueza natural da Serra da 
Arrábida, sendo constituído totalmente por trilhos serpenteantes que 
atravessam a densa mata mediterrânica. 
 
Uma vez que é nesta zona que encontramos as áreas proteção total, 
pretende-se que o percurso tenha o mínimo impacte possível na paisagem, 
adoptando uma postura minimalista de intervenção. Mais do que criar mais 
valias para a população, importa guiar correctamente quem percorre os 
caminhos e ir alertando para o valor desta herança natural. Deste modo, o 
desenho vai centrar-se na criação de estruturas de permanência e 
descanso, nos quais os visitantes possam demorar-se, e de soluções 
estruturantes que minimizem a degradação do solo e evitem o constante 

                                            
166 Paulo PEREIRA, Lugares Mágicos de Portugal - Montes Sagrados, Altos Lugares e Santuários, 
2009, p. 185 
167 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, 1924, op. cit, p. 682 
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rolar das pedras.  
 
O primeiro ponto do percurso consiste na reapropriação da Lapa de Santa 
Margarida. Propõe-se o restauro da pequena capela, a instalação de 
iluminação artificial no interior, o desenho de um discreto ancoradouro para 
os barcos, e a instalação de portas que vedem a gruta a acessos 
indesejados. No caminho pretende-se requalificar os pontos pré-existentes 
de paragem e descanso, e dotar todo o percurso de uma correcta 
sinalização e informação. 
 
Os três seguintes pontos do percurso são miradouros. O primeiro situa-se 
na encosta perto do convento apropriando-se do pequeno terreiro de uma 
das capelas do chamado "convento velho", que se dispõem em linha 
verticalmente. Cria-se a oportunidade de admirar devagar o convento, a 
sua relação com a serra e o mar, e olhar as praias banhadas pelas águas 
transparentes.  
 

Imaginai agora, posto a meio pendor duma garganta que medeia a parte 
principal da serra, entre dois espigões alcantilados, num fantástico efeito 
de cenografia, um conventinho rústico, rodeado de celas e de ermidas, 
que de longe, de mal seguros e suspensos nas fragas, parecem vacilar. 
Não se pode, na verdade, imaginar lugar mais ermo, mais desafogado e 
ardente, onde tão intimamente se casem a aspereza do sítio com a 
imensidade do horizonte, do mesmo passo convidando à humildade 
ascética e aos arrebatamentos místicos.168 

 
O seguinte miradouro cria um lugar de descanso e contemplação no cume 
da montanha. Propõe-se o desenho de um leve elemento escultórico, ou 
um conjunto de elementos, que marquem o lugar e enquadrem a 
paisagem. De um modo simples devem propiciar diferentes interacções e 
perspectivas que ajudem o visitante a relacionar-se com a amplitude da 
vista. 
 
Finalmente, num último momento do percurso, surge o miradouro da 
encosta norte, que olha sobre a extensão da península de Setúbal e a 
elevação da Serra de S. Luís. A escada que permite o acesso a este ponto 

                                            
168 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, 1924, op. cit, p. 679 
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teria de ser particularmente bem pensada, de modo a permanecer invisível 
a quem vê de longe mas conseguindo proteger  eficazmente a singular 
formação rochosa que se tem vindo a degradar pelo pisar dos 
caminhantes.  
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FIGURA 44 | INTERVENÇÃO TERRAS DO RISCO 

FIGURA 45 | VISTA PARA O PÍCARO 
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7.3 |  TERRAS DO RISCO  
 
 

Agora, só, 
que os meus lábios são terra de onde nascem 

as moitas de folhado e alecrim, 
a minha voz saudosa de cantar 

se elevará 
até aonde o Céu tem cor e fim. 

 
 

Sebastião da Gama 
Elegia para minha campa 169 

 
 
 

Dos seus pontos altos, dominam-se esplêndidas paisagens de mar e 
terra, onde se sucedem a perder de vista os sucessivos recortes de uma 
costa imensa.170 

 
 
Quando entramos no Calhariz, no coração da Serra do Risco, a paisagem 
frondosa e densa altera-se substancialmente. O solo, mais arenoso, faz 
brotar pinheiros mansos e sobreiros, e a vegetação adquire um mais matiz 
mais rasteiro e disperso. O cenário tornou propício o desenvolvimento da 
pastorícia e da agricultura e, mais tarde, o aparecimento de belas quintas e 
solares que sobrevivem ainda hoje, como a Quinta do Calhariz ou a Quinta 
d'El Carmen. Encontramos um pouco por toda a zona um casario disperso 
e marcadamente rural. Muitas destas casas foram abandonadas, 
provavelmente porque deixaram de servir o seu propósito inicial de 
exploração da terra, sendo hoje apenas terrenos murados onde se 
guardam colmeias. 
 

Um marcável exemplo desta realidade surge-nos à beira da estrada que 
corre em direção a Sesimbra: O Casal do Desembargador. O edifício 

desenvolve-se em torno de um pátio central sendo todo murado à volta e 
instala-se pesadamente no topo de uma pequena elevação, enunciando já 

                                            
169 Sebastião da GAMA, Serra-Mãe, 2000, op. cit, p. 47 
170 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 508 
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FIGURA 46 | CASAL DO DESEMBARGADOR 

FIGURA 47 | CASAL DO DESEMBARGADOR 

FIGURA 48 | CASAL EM RUÍNAS 
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influências arquitectónicas de terras mais a sul. Actualmente encontra-se 
num avançado estado de degradação e ruína, restando apenas os seus 
muros e alguns telhados. 
 
Avançando em direcção ao mar surge-nos ao fundo a maior elevação da 
Serra do Risco, o Píncaro. Como uma onda enorme, levanta-se sobre a 
terra e cai abruptamente no mar, constituindo o ponto mais alto da orla 
costeira portuguesa, a 380 metros de altitude.171 
 

Constituída por calcários brancos, lapiezados, desenha um perfil 
transversal abrupto do lado da terra e quasí a pique sobre o mar.172 

 
Toda a costa apresenta uma impressionante queda sobre o mar, mas é 
quase sempre percorrível no seu topo por de trilhos de terra avermelhada, 
que recebem habitualmente nos dias de sol grupos de ciclistas e 
caminhantes. 
 
 
7.3.1 |  Proposta 
 
Propõe-se a criação de um percurso que parte do Casal do 
Desembargador em direção ao mar, atravessando toda a Serra do Risco e 
culminando nos miradouros assentes sobre as escarpas. Este caminho 
pretende mostrar a natureza mais rural da serra, a sua cultura assente na 
agricultura e pastorícia e a sua tradição senhorial e nobre, numa subida 
pelo confortável trilho do vale até aos cénicos penedos. 
 
O percurso é composto por quarto pontos. Os primeiros três reabilitam 
estruturas abandonadas ao longo do caminho, começando pelo Casal do 
Desembargador, conferindo-lhes novos usos que possam ser uma mais 
valia para a exploração e valorização desta zona. Apoios às actividades 
desportivas e ao turismo equestre que aqui se pretende estabelecer, 
estruturas que permitam passar a noite na serra, estacionamento, zona de 
informação e serviços logísticos são alguns dos usos propostos. 
 

                                            
171 AAVV - Plano de Ordenamento Parque Natural da Arrábida, 1ºFase, Estudos de Caracterização, 
Janeiro 1996 p.121 
172 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 2004, op. cit, p. 42 
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FIGURA 49 | MIRADOURO DO RISCO 
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No último ponto sugere-se a criação de um miradouro no topo das 
escarpas, uma plataforma que avança levemente em direcção ao mar que 
se abre, infinito, que revela a beleza imponente do Píncaro e o ondular da 
serra a poente e a nascente.  
 
Desenha-se também uma zona de contemplação e descanso, onde se 
possa permanecer sentado e abrigado do sol e da chuva. Considera-se 
pertinente a recuperação e tratamento de alguns dos caminhos de acesso 
à zona do miradouro, mas é importante não desvirtualizar o lugar de modo 
a que ainda seja um ponto de referência para os frequentes ciclistas que o 
percorrem. 
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7.4 |  SÃO LOURENÇO 
 
 

Sozinho a ouvir o mar, que não diz nada 
Férias do mundo e de quem lá. 

Concha de ouriço, mas desabitada, 
Aberta no lençol da areia branda. 

 
Não se lembrem de mim esta semana! 

Matem o Cristo, e ele que ressuscite! 
Eu, nesta angústia humana ou desumana, 

Quero apenas que o sono me visite. 
 
 

Miguel Torga 
Refúgio 173 

 Arrábida, Páscoa de 1952  
 
 
 

Paralelamente ao que acontecera com Sintra – ou seja, na vizinhança de 
uma montanha sagrada –, a nobreza iria instalar‐se nas imediações da 
Arrábida, fazendo de Azeitão um dos mais concorridos lugares de 
veraneio.174 

 
 
O estabelecimento da nobreza lisboeta nas suaves colinas de Azeitão é um 
importante marco na construção da identidade da Serra da Arrábida. Daí 
adveio uma grande riqueza e prosperidade que ainda hoje se pode sentir 
nas freguesias de São Simão e São Lourenço, onde encontramos palácios 
de quintas senhoriais como a Quinta da Bacalhoa ou a Quinta das Torres. 
As estradas que hoje ligam a serra a Azeitão são fruto das antigas ligações 
que estes nobres e os habitantes da zona estabeleceram e que utilizavam 
frequentemente para se aproximarem do interior da serra.  
 
                                            
173 Miguel TORGA, Diário - Vols. V a VIII, Lisboa, Herdeiros de Miguel Torga e Publicações Dom 
Quixote, 1999, p. 134 
174 Paulo PEREIRA, Lugares Mágicos de Portugal - Espírito da Terra, Lisboa, Círculo de Leitores e 
Temas e Debates, 2009, p. 226 



 113 

Este ponto surge, deste modo, na Itinerância não como uma possibilidade 
ou desejo de intervenção mas pela sua importância na definição 
organizacional da Arrábida. Procura evidenciar a presença desta vila que 
há vários séculos se desenvolve debaixo da alçada da cordilheira, 
sinalizando-a como ponto importante no seu processo de compreensão e 
leitura. 
 
Propõe-se como um desvio ou como hipótese de aproximação, percorrer 
estes caminhos  que foram sendo desenhados por outros mais antigos e 
assim recordar os seus modos de habitar e prezar a sua memória.  
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FIGURA 50 | DA SERRA AO MAR 

FIGURA 51 | A PEDRA DO LEÃO 
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7.5 |  CABO DE ARES 
 
 

Foi então que vivi; então que vi 
os poucos metros que vão da minha Serra às Estrelas: 

é que eu sendo tão pequeno 
que nem às vezes me encontro, 

andava ali a pairar, 
e o meu fim estava nelas 

e o meu princípio no Mar. 
 
 

Sebastião da Gama 
Vida175 

 
 
Morfologicamente o vale de Sesimbra está limitado pelas colinas do 
Pedrógão, a Oeste, e de Ares, a Leste, a que o povo aplica o nome de 
cerros.176 

 
Quem sobe, vindo de Sesimbra, a estrada sinuosa rumo às pedreiras, corre 
o risco de não ver a entrada do caminho que se aventura pela serra em 
direcção ao Cabo de Ares. Trata-se de um trilho de terra batida, como 
tantos outros, que desce primeiro suavemente e depois a pique, revelando 
gradualmente um mundo recôndito e inesperado. 
 
Ao longo do caminho erguem-se construções de pedra misteriosas, de ar 
rude e inacabado, como ruínas de um passado abandonado à pressa. A 
vegetação cobre a totalidade da encosta, e é apenas quando nos 
aproxima-mos da sua extremidade que percebemos que nos encontramos 
no topo de um precipício que cai bruscamente, a pique, até ao mar. 
Seguindo em frente o trilho dá lugar a um carreiro de pedras calcárias 
soltas que nos leva até a uma pequena fortificação, da qual resta apenas 
uma muralha e um singelo baluarte, situada no encontro entre as águas de 
uma vasta baía e a formação rochosa de uma gigantesca falésia. 
 

                                            
175 Sebastião da GAMA, Serra-Mãe, 2000, op. cit, p. 39 
176 Orlando RIBEIRO, A Arrábida - Esboço Geográfico, 2004, op. cit, p. 42 
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FIGURA 52 | CAMINHO DA CAPELA 

FIGURA 53 | A DESCIDA AO CABO 

FIGURA 54 | PRAIA DA COVA 
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Junto ao mar, no sopé da serra da Arrábida, a leste de Sesimbra e sob 
uma das maiores falésias do litoral de Portugal, existe uma pequena 
fortaleza de defesa da orla marítima. É um sítio recôndito como outros há 
nesta região que, apesar de densamente povoada, nos reserva 
surpresas como esta, lugares tão próximos e tão distantes.177 

 
As construções no caminho são, na verdade, antigos abrigos de 
pescadores de Sesimbra, que ali foram estabelecendo lugares de 
permanência. O caminho liga a estrada de Sesimbra à ponta do Cabo de 
Ares, onde uma escada de pedra escavada na rocha leva directamente ao 
mar, que poderia acolher barcos que procurassem refúgio numa 
tempestade e que permitia aos pescadores explorar outras águas mais 
afastadas da cidade. 
 
Uma vez que este percurso foi desenvolvido como intervenção ao nível do 
projecto deixaremos uma análise mais detalhada e a apresentação da 
proposta para o próximo capítulo.  

                                            
177 José MATTOSO, Duarte BELO, Suzanne DAVEAU, O Sabor da Terra, 2010, op. cit p. 505: Fortaleza 
- Praia da Cova 
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FIGURA 54 | INTERVENÇÃO NO CABO ESPICHEL 

FIGURA 55 | TOPO DA TORRE NO POLÍGONO DE TIRO 
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7.6 |  CABO ESPICHEL 
 
 

Tu não estás como Vitória à proa 
Nem abres no extremo do promontório as tuas asas 

Nem caminhas descalça nos teus pátios quadrados e caiados 
Nem desdobras o teu manto na escultura do vento 

Nem ofereces o teu ombro à seta da luz pura 
 

Mas no extremo do promontório 
Em tua pequena capela rouca de silêncio 

Imóvel muda inclinas sobre a prece 
O teu rosto de madeira e pintado como um barco 

 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
Senhora da Rocha 178 

 
 

 
Há em Portugal, é claro, edificações de outro vulto, de outra riqueza, de 
outra erudição estilística. Mas não são tão nossas, tão enraizadas nas 
realidades físicas e espirituais inerentes a uma região, à gente que nela 
vive e que no seu contacto diário se afeiçoou dando-lhe feição.179 
 

 
Deixando Sesimbra para trás, rumo ao Oceano Atlântico, chegamos 
finalmente ao último ponto da nossa Itinerância. O Cabo Espichel aparece, 
majestoso, no final de uma estrada que nos conduz através desta outra 
paisagem que a Cordilheira oferece, despovoada e de aspecto desértico, 
com uma característica vegetação rasteira que assume vários tons e cores.  
 
O primeiro marco de ocupação humana com que nos deparamos é o 
aqueduto, ora rasteiro ora enterrado, que se afigura à beira do caminho. 
Mais à frente chega-nos o conjunto arquitectónico do Santuário da Nossa  

                                            
178 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Mar - Antologia, Lisboa, Editorial Caminho, 2004, p. 92 
179 Francisco KEIL DO AMARAL, et al, O Santuário da Nossa Senhora do Cabo Espichel, p.6, citado 
por Alexandre Borges ÁLVARO em Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, Sentido para um 
Restauro, Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Arquitectura, Lisboa, Faculdade de 
Arquitectura de Lisboa, Dezembro 2010. p.10 
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FIGURA 56 | SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO CABO 

FIGURA 59 | PRAIA DOS LAGOSTEIROS 

FIGURA 58 | POLÍGONO DE TIRO 
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Senhora do Cabo: a Casa da Água, com o seu muro e a escadaria, as 
hospedarias, a Igreja de Nossa Senhora do Cabo e ao longe a Ermida de 
Memória. 
 
Do alto do promontório avistamos a costa recortada, que se vai 
desenhando em curva e contracurva, criando baías de praias rochosas. A 
norte a Pedra da Mua, com as suas conhecidas pegadas de dinossáurio, e 
mais a baixo a Praia dos Lagosteiros, de difícil acesso e beleza selvagem. 
Para sul encontramos o imponente Farol, de torre hexagonal, com um muro 
branco que o encerra e que se vai abrindo aqui e ali em pequenos portões 
de ferro. 
 
Ao fundo no ponto mais a Oeste de todo o promontório, encontramos as 
várias estruturas que compunham o Polígono de Tiro do Grupo nº2 de 
Escolas da Armada, juntamente com a edifício dos geradores destinados a 
fornecer energia ao farol. Apesar de abandonado o local ainda apresenta 
os antigos geradores e máquinas, reminiscências de um passado não tão 
longínquo.  
 
7.6.1 |  Proposta 
 
Propõe-se a criação de um percurso que atravesse o cabo unindo a Praia 
dos Lagosteiros às estruturas do Polígono de Tiro. Este caminho pretende 
explorar este outro pólo sagrado da serra, a sua origem envolta em mitos e 
lendas, luzes sagradas, visões e pegadas pré-históricas. Seguindo os 
trilhos já existentes, emerge por entre as distintas formações rochosas para 
se dirigir em direção ao ponto mais longínquo do Cabo, onde termina a 
Serra da Arrábida. 
 
O primeiro ponto aparece na baía da Praia dos Lagosteiros. Propõe-se a 
criação de uma estrutura de apoio à praia, com informações e outros 
serviços pertinentes, e também a qualificação do caminho até à praia, 
desenhando pequenos espaços de paragem. Devido ao carácter 
desabrigado do local esta intervenção teria de ser pensada de modo a que 
não fosse quase perceptível na paisagem, para que não perturbasse a 
leitura da sua envolvente. O segundo ponto situa-se um pouco mais acima 
na subida. Sugere-se a criação de um centro de interpretação geológica e 
pré-histórica da Península de Setúbal. 



 122 

O seguinte ponto sugere um reaproveitamento de alguma estrutura 
abandonada pertencente ao Santuário. Contudo, e uma vez que estamos 
perante um objecto patrimonial de enorme valor, o desenho de projecto 
teria de advir de um processo lento que conseguisse fazer convergir 
algumas das propostas de revitalização que foram sendo lançadas ao 
longo do tempo, os objectivos actuais para o lugar e a sua identidade 
espiritual.  
 
Finalmente, propõe-se um último ponto que revitalize as instalações 
abandonadas do Polígono de Tiro do Grupo nº2 de Escolas da Armada, 
que possibilite a paragem no local, com espaço para refeição e serviços 
sanitários, e que aproveite o piso superior da caserna, da qual obtemos 
uma perspectiva única sobre todo o cabo, a costa recortada e ao fundo o 
Santuário. 
 
Terminamos assim a viagem no nosso percurso. Acreditamos que cada 
ponto nos mostrou um aspecto natural e humano diferente da serra, e a 
partir daí fomos levados a compreender melhor a sua diversidade e 
riqueza. Lugares novos e antigos, histórias de vidas que passam pela terra, 
linhas desenhadas no território que dificilmente se apagam, pedras nos 
caminhos que nos suportam e condicionam. Procurámos traçar um retrato 
da serra enquanto fruto de um passado que ainda identificamos na 
paisagem, e da qual, de uma maneira ou de outra, todos fazemos parte. 
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Mas mais do que interpretar e contemplar somos chamados a agir sobre a 
paisagem, voltar a traçar as linhas que se vão desvanecendo, recordar o 
passado e  informar o presente, e através de propostas concretas e do 
desenho arquitectónico contemporâneo  acordar lugares adormecidos e 
esquecidos para uma nova realidade. Porque é apenas assim, conhecendo 
profundamente, que conseguiremos algum dia fazer amar a nossa terra. 
 

Devemos visitar e amar esta porção sagrada da Terra Portuguesa, tão 
cheia de esplendor, de fragosidade, de pitoresco e de memórias 
místicas - tão cheia também da voz do mar e do seu silêncio, sítio 
encantado onde a beleza é mais rara e mais estranha e a vista e o 
espírito se exaltam às suas supremas ebriedades.180 

 
 
  

                                            
180 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, 1924, op. cit, p. 691 
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IV |  O PROJECTO 
 
 

Os homens a constroem com materiais 
Que vão buscar à terra 

Pedra vidro metal madeira cimento cal 
Com as suas mãos e pensamento a constroem 

Mãos certeiras do pedreiro 
Mãos hábeis do carpinteiro 

Mão exacta do pintor 
Cálculo do engenheiro 

Desenho e cálculo do arquitecto 
Com matéria e luz e espaço a constroem 

Com atenção e engenho e esforço e paixão a constroem. 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
 A Casa de Deus181 

 
 
Definido o percurso geral, apontadas as intenções para cada ponto, chega 
o momento de aproximar a escala a uma dimensão mais humana e 
começar a desenhar o encontro do lugar com a construção. Deixamos de 
lado os esboços e as ideias conceptuais e entramos no âmbito do desenho 
da Arquitectura. 
 
Ao longo do processo de mapeamento e estudo da serra foram surgindo 
vários pontos de grande interesse que suscitavam a imaginação e o desejo 
de intervir através das suas inúmeras potencialidades. Cada um oferecia 
diferentes possibilidades de desenvolver os temas propostos de uma 
maneira relevante, mas no final foi necessário a escolha de apenas um 
lugar. 
 
No sentido de garantir e incrementar uma lógica de continuidade da 
proposta, considerou-se importante que todos os pontos de intervenção se 
encontrassem no mesmo percurso, encerrando o projecto num único 
imaginário. Igualmente importante foi a possibilidade, ou impossibilidade, 
                                            
181 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Obra Poética, (1990), Lisboa, Editorial Caminho, 2010, p.872 
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que o percurso apresenta de desenvolver os temas da habitação e dos 
serviços sem um excessivo constrangimento, de modo a que a proposta 
possa demonstrar claramente  um posicionamento e a capacidade de 
resolver problemas de diversos âmbitos programáticos. 
 
Tendo tudo isto em conta escolheu-se desenvolver o percurso do Cabo de 
Ares. Pela sua proximidade com a cidade de Sesimbra, e situando-se na 
orla do Parque Natural, abre precedentes na facilidade e permissão de 
uma nova intervenção arquitectónica. Apresenta também várias estruturas 
pré-existentes que poderão vir a ser reaproveitadas para novos usos, 
estando portanto alinhado com o espírito das Itinerâncias que procura 
vestígios de património esquecido para, conscientes do valor da sua 
memória, os dotar de uma nova identidade. Este percurso sobressai 
também pelo seu curioso trajecto que começa no topo da serra, atravessa 
paisagens espantosas que nos isolam por completo, e termina já no 
contacto com o mar, ao abrigo de uma remota baía. 
 
Mas nesta fase sentimos ainda a inquietação perante uma proposta desta 
natureza. A dúvida tornou-se companheira de caminho nesta jornada, 
levando-nos constantemente a questionar sobre a validade da nossa ideia, 
sugerindo que talvez seja melhor não intervir sobre aquilo que é valioso e 
foi esquecido para não correr o risco de o estragar por completo. Afinal, de 
boas intenções está cheio o inferno. 
 
Torna-se então importante regressar às palavras de Fernando Távora, que 
nos recorda que nós arquitectos somos homens, com as nossas 
qualidades, maiores ou menores, e com os nossos defeitos, maiores ou 
menores, e que a Arquitectura é sobretudo um acontecimento como tantos 
outros que preenchem a vida dos homens, e que está sujeita às 
contingências que a mesma vida implica(FT). Nasce do homem e liga-se a 
ele, e à terra, e ao momento, e a todas as contingências, sendo sobretudo 
uma força presa por mil fios aos cambiantes da realidade(FT). Não se 
pretende portanto de realizar uma obra genial ou intocável, mas através da 
arquitectura, através desta manifestação de vida, contribuir para a 
construção da felicidade do homem. 
 

Como uma árvore, este edifício tem as suas raízes, dá sombra e 
protecção àqueles que a ele se acolhem, tem os seus momentos de 
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beleza e, assim como nasceu, um dia morrerá depois de viver a sua 
vida. Não se trata, em verdade, de uma intocável e eterna virgem branca 
mas de uma pequena e simples obra feita por homens e para homens.182  

 
  

                                            
182 Fernando TÁVORA, Escola Primária em Vila Nova de Gaia, Abril de 1963, Revista Arquitectura, 
3ªsérie, nº85, Dezembro 1964 
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8 |  CABO DE ARES 
 
 

Cheiro a terra as árvores e o vento 
Que a primavera enche de perfumes 

Mas neles só quero e só procuro 
A selvagem exaltação das ondas 

Subindo para os astros como um grito puro. 
 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
Mar183 

 
 

Nestes lugares, como no posto da Guarda Fiscal abandonado, encontro 
as multidões que não conheço, encontro as faces desconhecidas de 
quem quotidianamente luta contra as forças da natureza, com o ilimitado 
poder do mar, das ondas, dos ventos do inverno, da escuridão gelada, 
da vertigem de um movimento suspenso sobre o desconhecido, sobre a 
ousadia de um traço, um desígnio de vida humana.184 

 
As construções que encontramos no Cabo de Ares representam a luta dos 
homens que enfrentam diariamente o mar. Sobre as rochas assentam as 
suas fundações, erguendo-se em paredes de cinza, pedra cimento e tijolo. 
Escavam escadas nos rochedos que os levam aos caminhos altos sobre o 
serra, e aí carregam as suas redes e o seu peixe. 
 
Estes edifícios enigmáticos são alvo de algumas interpretações equívocas, 
como aquela com que começámos este texto. Duarte Belo refere-se a estes 
edifícios como postos da Guarda Fiscal, mas a sua origem, ainda que de 
natureza semelhante, está ainda mais enraizada na tradição que chega de 
Sesimbra. 
 
Antes de enunciar as intenções e formas do projecto importa aprofundar 
um pouco mais a essência deste lugar, regressando à sua história antiga e  

                                            
183 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN  (1944), Obra Poética I, Lisboa, Editorial Caminho, 1990 
184 Duarte BELO, Ler, fazer, caminhar 22,  Fevereiro 2013, retirado do seu blog Cidade Infinita. 
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deserta, moldada pelas rochas que o compõem e os homens que dela se 
apropriaram. 
 
 
 
8.1 |  DE SESIMBRA Á LAPA DA COVA 
 
 

...como apreciar a escarpa abrupta, formidável, que se ergue sempre à 
nossa esquerda, com píncaros que se elevam a alturas enormes, e 
chegam a atingir 350 m na parte correspondente à serra do Risco, cuja 
extremidade Oeste, o Cabo de Ares, fecha a Este a enseada de 
Sesimbra.185 

 
O Cerro de Ares é uma formação montanhosa que surge a Leste da cidade 
de Sesimbra e que pertence à zona morfológica da Serra do Risco. Pela 
sua encosta a sul, atravessando os penedos da Meia Velha, chegamos até 
a um lugar onde uma nesga de terra avança em direcção ao mar, o Cabo 
de Ares. Este forma uma baía com a Ponta de São Pedro onde se situa o 
Calhau da Cova e a Praia da Cova, uma extensa praia selvagem de seixos 
e rochas. O nome desta praia advém certamente da Lapa da Cova, uma 
gruta que se encontra aproximadamente a meio das escarpas que 
encerram a baía, na qual se encontraram vestígios de presença humana 
pré-histórica. 
 
Apesar da sua antiga origem não existem nenhuns registos na zona de 
uma ocupação humana mais recente, o que nos leva a deduzir que as 
duras falésias e a densa vegetação afastaram os habitantes pré-históricos, 
que foram lentamente abandonando esta gruta para nunca mais regressar. 
 
É só mais tarde, já no final do século XIX, início do século XX, que 
novamente os homens se vão aventurar por estas terras, e subindo através 
do Cabo e do Calhau da Cova se vão instalar na base deste cerro. 
 
 
 
 
                                            
185 AAVV - Guia de Portugal, Vol. I - Lisboa e Arredores, 1924, op. cit, p. 636 
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FIGURA 60 | PESCADORES DAS ARMAÇÕES DE SESIMBRA 

FIGURA 61 | PRAIA E CIDADE DE SESIMBRA 

FIGURA 62 | PESCADORES A LEVANTAR UMA ARMAÇÃO 
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ARMAÇÕES VALENCIANAS 
 

Sesimbra conheceu um processo de industrialização na segunda 
metade do século XIX, com a instalação de três fábricas de conservas 
de peixe, a primeira das quais na década de 1880, e as outras na 
década seguinte. Mas o modelo industrial também chegaria à vila 
piscatória através de uma nova tecnologia de pesca, as armações 
"valencianas”.186 

 
A industrialização da tradição piscatória em Sesimbra trouxe consigo uma 
revolução nos modos de vida dos seus habitantes. A instalação de grandes 
fábricas associadas a uma grande empresa pôs fim à subsistência 
individual pela exploração do mar e iniciou um período de remuneração 
salarial desencadeando um desenvolvimento repentino. Habitantes rurais 
das zonas circundantes instalaram-se na cidade à procura das melhores 
condições que vinham associadas a este novo mercado em expansão. 
Para responder à crescente demanda comercial desenvolveu-se, ou 
aperfeiçoou-se, um novo método de pescar o peixe que consistia na 
instalação de enormes redes próximas do fundo do mar que iam 
recolhendo o peixe migrante, sendo o mais comum a sardinha, e que foi 
chamado de "Armação à Valenciana". 
 
As redes eram marcadas com bóias de cortiça e barris de madeira presos 
à sua tralha e fixadas no fundo por ferros, ou âncoras, e iam sendo içadas 
pelos pescadores dentro das barcas. A maioria das armações funcionavam 
sazonalmente, mas em alguns casos o trabalho estendia-se ao longo do 
ano. Cada companha de uma armação à Valenciana (cerca de 40 
pessoas), vivia permanentemente no arraial ou no calhau da armação, 
dormindo e tomando as refeições ali, devendo participar duas vezes ao dia 
no levantamento do peixe aprisionado nas redes, que se situavam muito 
próximo, junto à costa.187 
 
Um Arraial e um Calhau eram portanto construções dos pescadores que  
                                            
186 João ALDEIA, Industrialização e Socialismo em Sesimbra no final do Século XIX, Sesimbra, 2014, 
incluído em Bruno MONTEIRO, Joana DIAS PEREIRA, De Pé Sobre a Terra. Estudos Sobre a Indústria, o 
Trabalho e o Movimento Operário em Portugal, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa, 2014, disponível em 
https://www.academia.edu/8505384/Industrialização_e_Socialismo_em_Sesimbra_no_final_do_século_XI
X 
187 João ALDEIA, Industrialização e Socialismo em Sesimbra no final do Século XIX, Sesimbra, 2014, 
op. cit 
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FIGURA 63 | SESIMBRA EM 1930 

FIGURA 64 | PESCADORES NA PRAIA 
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pertenciam a estas armações, sendo o Arraial uma zona mista de edifícios 
e pátio que servia de dormitório e de armazém para os apetrechos e 
embarcações localizado geralmente em Sesimbra ou no Portinho da 
Arrábida, e o Calhau instalações para os mesmos fins, mas de natureza 
mais precária, alcandoradas nas encostas rochosas, na proximidade das 
respectivas armações.188  
 
Entre 1896 e 1914 conseguimos identificar a existência de 24 armações 
entre a praia do Portinho e o Cabo Espichel, entre elas a armação do 
calhau da Cova, situado na Praia da Cova, e a armação do calhau do Cabo 
de Ares, situado no Cabo de Ares.189 
 
O apogeu da indústria conserveira em Sesimbra deu-se nas duas primeiras 
décadas do século XX, nas quais a zona industrial Setubalense chegava a 
produzir dois terços de todas as conservas portuguesas. Em 1938 haviam 
153 fábricas em todo o país, representando a maior de todas as indústrias 
portuguesas, das quais hoje restam 20.190 Em Sesimbra resistem duas.  
 
 
 
Somos agora presenteados com as ruínas de um passado único no mundo, 
estes homens que enfrentavam o mar sobre a sombra atenta de uma serra 
monumental, e que vamos encontrar representado claramente nas 
misteriosas construções do cerro de Ares, que somos hoje chamados a 
revisitar sobre o novo olhar das Itinerâncias. 
 
 
 
  

                                            
188 Idem. 
189 João ALDEIA, Socialismo e Republicanismo em Sesimbra (1896-1914), Apresentação realizada no 
âmbito do colóquio A República nos Conselhos da Margem Sul no Auditório da Biblioteca Municipal da 
Moita a 2 de Outubro de 2010, disponível em 
https://www.academia.edu/8505078/Socialismo_e_Republicanismo_em_Sesimbra_1896-1914_ 
190 São várias as causas que contribuíram para a queda desta industria, como o fim das guerras, a 
revolução de Abril, a crónica falta de peixe ou os novos meios tecnológicos, mas também a aglutinação 
das pequenas fábricas em grupos de maior peso no mercado financeiro.  
Ver Ana Rute SILVA, Esta Industria Não é Para Fracos, em Público, 19 de Agosto de 2012, disponível 
em http://www.publico.pt/temas/jornal/esta-industria-nao-e-para-fracos-25035461 
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8.1.2 |  Da Serra ao Mar 
 
 

As casas, os muros, toda a obra construída parece integrar-se naquela 
ambiência, fundindo-se como as vozes de um coral em que o desenho 
fosse melodia, as cores o timbre, e onde a luz da paisagem soa numa 
imensa harmonia que se desprende daquele quadro, enchendo-nos a 
alma. A própria vegetação acompanha a obra do homem.191 

 
 
Agora que já conhecemos melhor o lugar, vamos poder finalmente 
debruçar-nos sobre aquilo que é o mais importante, o projecto de 
arquitectura, e que nos leva a querer confluir tudo o que foi escrito numa 
obra real. 
 
Falámos já da importância do lugar, do dever da integração, do respeito 
pela paisagem, da adaptação ao terreno, da resposta eficaz. Falámos 
também da beleza e da proporção, da simplicidade e clareza discursiva, 
da verdade e da identidade portuguesa. Falámos da construção da 
felicidade humana através da vivência do espaço, do cuidado e do 
conforto, da identificação e relação, da adaptação e da qualidade sem 
nome. Falámos da materialidade, do uso correcto de cada elemento, do 
não ter medo de ir buscar aquilo que mais faz sentido ainda hoje, da 
importância da textura e do cheiro e da luz. 
 
Apenas não falámos ainda do tempo. O tempo da construção é algo que 
não podemos descartar, ainda que desenhemos rigorosamente cada 
ponto, ainda que façamos visualizações a três e quatro dimensões, ainda 
que esbocemos exaustivamente e escrevamos mil páginas. Para construir é 
preciso tempo, é preciso estar no lugar e ir colocando cada muro, cada 
porta e janela, cada escada, e é preciso também ganhar a liberdade de 
pintar, forjar e decorar, e essa liberdade só vem do tempo. Apenas assim 
vamos conseguir edificar bem, edifícios eternos, com essa desejada 
qualidade sem nome.  
 
Desenganemo-nos: sem tempo, sem esforço, sem humanidade e sem amor 

                                            
191 Raul LINO, “Arquitectura, Paisagem e a Vida” (conferência), in Boletim da Sociedade Portuguesa de 
Geografia, Jan/Mar, 1957, pg. 18., citado por Irene Ribeiro em Arquitectura, Paisagem e Sintra, op. cit 
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não pode haver boa arquitectura. E também porque cada projecto é 
encontro, é trabalho em comunidade porque é para a comunidade, é 
preciso humildade e convergência. As artes que o homem criou para si 
devem convergir nos espaços que edifica, cada uma contribuindo de um 
modo particular e único, porque cada lugar também o é, único e irrepetível. 
 

Oleiros, entalhadores, pintores de azulejo, artífices da ferraria, 
cinzeladores de toda a espécie, etc, - todos pertencem à classe 
privilegiada dos que nos podem tocar na sensibilidade. Os trabalhos de 
artesanato, que até́ há́ pouco se espalhavam por toda a parte onde 
houvesse arquitectura, eram como música silenciosa para os olhos, que 
com a sua graça e sentimento enobreciam as nossas sensações 
visuais.192 

 
Infelizmente o âmbito académico desta dissertação permite-nos tudo 
menos ter tempo. De qualquer modo tentaremos expressar da melhor 
maneira as intenções para cada lugar, as suas formas e como funcionam 
no seu conjunto, mas procuraremos principalmente elaborar uma descrição 
do ponto de vista de quem habita o espaço, da sua percepção e 
descoberta, do percurso que faz ao chegar e de como entra nos espaços, 
o que vê e onde e como espera por alguém, e se senta, e come, dorme, 
trabalha, enfim, vive. 
 
 
  

                                            
192 Raul LINO, in Diário de Notícias, 8-6-1960. citado por Irene RIBEIRO em Arquitectura, Paisagem e 
Sintra, op. cit,  p. 7 



 136 

 
 

 

 
 
A proposta consiste na reabilitação de três ruinas no cerro de Ares, assim 
como a criação de dois novos pequenos edifícios. A aproximação ao lugar 
poderá ser feita de carro, a partir da serra, onde surge um pequeno espaço 
de estacionamento, ou de barco, a partir do mar, onde a renovação das 
antigas armações na base do cabo vai possibilitar a atracagem de 
embarcações. A nível programático encontramos uma casa de recepção, 
uma capela, um local de alojamento, um centro de apoio às actividades 
náuticas e um cais. 
 
 
  

FIGURA 65 | INTERVENÇÃO NO CABO DE ARES 
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8.2 |  CASA DE RECEPÇÃO 
 
 
 
A estrada que vai dar acesso ao percurso é a estrada M-585, que liga 
Sesimbra ao aldeamento de Sampaio, subindo e descendo o morro a leste. 
Vindos de Sesimbra a aproximação é súbita e sinuosa, e de Santana é 
gradual e praticamente a direito, e é no ponto mais alto da estrada que 
cortamos para o percurso proposto. 
 
O caminho actual é apenas um trilho interior que não permite a 
aproximação dos carros, de modo que se desenha uma nova estrada de 
terra batida, regular, que permita que um automóvel, ou outro veículo, 
chegue sem problemas até ao espaço de estacionamento. A partir do 
estacionamento o percurso deve ser feito a pé, sendo apenas autorizados 
veículos de emergência e serviço, ou de pessoal que trabalhe nos edifícios. 
 
No estacionamento, já longe do som dos carros na estrada principal, 
olhamos directamente sobre o edifício que compõe a Casa de Recepção, e 
vemos um largo telhado que a cobre193, paredes caiadas e limpas, e uma 
espessa chaminé que marca a sua verticalidade. Nesta primeira paragem 
do percurso encontramos um espaço de exposição e informação, uma 
livraria, uma zona de refeições, uma cozinha, instalações sanitárias e o 
gabinete administrativo. A aproximação faz-se por uma sequência de 
patamares194 que vão desenhando bancos que propõem a descoberta das 
diferentes vistas, a serra a Oeste e o mar a Sul. 
 
A descida termina num patamar de entrada, um espaço exterior abrigado 
onde um banco comprido encontra as pesadas portas de madeira que 
abrem para dar a escuridão interior, interrompida apenas pela 
luminosidade branca do pátio. O edifício desenvolve-se em torno deste 
pátio onde descansa um pequeno tanque rente ao chão - relembrando a 
tradição saloia mourisca do pátio enquanto eixo de relação vertical.195 Um 
pouco como os pátios puros de Luís Barragán no México um vaso repousa   

                                            
193 Ver SHELTERING ROOF, Christopher ALEXANDER, A Pattern Language, 1977, op. cit, p. 569 
194 Ver ENTRANCE TRANSITION, Christopher ALEXANDER, A Pattern Language, 1977, op. cit, p. 548 
195 "E daí também a importância do pátio como "olhar para o Céu", como articulação Terra/Homem com 
Céu/Deus." - José Manuel FERNANDES e Maria de Lurdes JANEIRO, Arquitectura Vernácula da Região 
Saloia, 1991,op. cit, p. 25 
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FIGURA 66 | CAMINHO DE CHEGADA 

FIGURA 67 | CAMINHO DE CHEGADA 

FIGURA 68 | VISTA PARA O MAR 
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FIGURA 69 | ESBOÇO DE ESTUDO 

FIGURA 70 | CORTE N-S 

FIGURA 71 | VISUALIZAÇÃO APROXIMAÇÃOÀ CASA 
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FIGURA 73 | CORTE O-E 

FIGURA 74 | VISUALIZAÇÃO - ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO 

FIGURA 72 | MAQUETE DE ESTUDO 
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aqui e além e na sua parede a nascente cai um frondoso verde que cobre 
totalmente a sua extensão.196 
 
O espaço de exposição e informação permite ao visitante visualizar o mapa 
geral da Itinerância da Arrábida, assim como recolher informações sobre as 
outras itinerâncias nacionais, e descobrir tudo sobre o caminho do Cabo de 
Ares e a Praia da Cova, através de fotografias, relatos, artefactos e textos. 
Este espaço, ainda que pequeno, é de uma enorme importância uma vez 
que dá a conhecer visual e palpavelmente o passado único da apropriação 
deste lugar. Também a livraria se vai especializar no tema da Serra da 
Arrábida, organizando as inúmeras obras que já existem e recolhendo 
aquilo que vai sendo publicado de modo a que se possa vir a tornar um 
ponto de referência para quem pretende dedicar-se ao estudo da serra. 
 
A sala de refeições é um espaço informal de encontro e descanso, que 
enquadra a vista sobre o mar e o verde da encosta a Sul, um pouco como 
a Casa de Chá em Leça.197 Quem quiser poderá trazer a sua refeição e 
comer neste espaço ou no patamar exterior, ou até pedir algo da cafetaria, 
que está equipada com uma cozinha capaz de servir refeições a um 
pequeno grupo de visitantes. 
 
O gabinete administrativo é um local de trabalho destacado para quem irá 
gerir e tratar o percurso e é também um ponto de referência logístico para 
os visitantes, onde poderão, por exemplo, recolher chaves ou contactar 
entidades reguladoras. Tendo em conta a natureza da proposta considera-
se importante que exista alguém destacado a tempo inteiro para este 
posto, que receba um salário a partir da receita gerada pelo percurso.  

                                            
196 Ver GARDEN WALL, Christopher ALEXANDER, A Pattern Language, 1977, op. cit, p. 805 
197 A Casa de Chá do arquitecto Álvaro Siza Vieira (1958), a Casa Barragán (1948), o Convento de las 
Capuchinas Sacrementarias (1953) do arquitecto Luís Barragán, a Casa de Ofir (1956) do arquitecto 
Fernando Távora, a Maison Louis Carreé (1957) do arquitecto Alvar Aalto, a Casa Stennas (1937) do 
arquitecto Erik Gunnar Asplund e a Casa dos Galos do arquitecto Francisco Conceição Silva vão ser os 
casos de estudo de maior importância no desenho deste edifício. 
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FIGURA 75 | CONSTRUÇÃO ABANDONADA 

FIGURA 76 | LOCAL DA NOVA CAPELA 

FIGURA 77 | VISTA DAS ESCARPAS 
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8.3 |  CAPELA 
 
 

Caminha até encontrares uma igreja alta e quadrada. 
 

Lá dentro ficarás ajoelhada na penumbra olhando o branco das paredes e 
o brilho azul dos azulejos. Aí escutarás o silêncio. Aí se levantará como um 

canto o teu amor pelas coisas visíveis que é a tua oração em frente  
do grande Deus invisível. 

 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
Caminho da Manhã 

 
 
People cannot maintain their spiritual roots and their connection to the 
past if the physical world they live in does not also sustain these roots.198 

 
Como vimos a Serra da Arrábida sempre se desenvolveu entre as duas 
grandes forças espirituais do Cabo Espichel e do Convento da Arrábida. A 
memória de monte sagrado é algo indissociável da serra, e sempre esteve 
na base da sua relação com o homem. 
Neste ponto, quase exactamente no meio dos dois santuários, propomos a 
criação de uma pequena capela sobre o mar 199 , aproveitando uma 
pequena ruína que os pescadores deixaram. 
 
Este ponto vai marcar o carácter sagrado do percurso, e criar um lugar 
onde o homem possa praticar esse encontro espiritual tão importante para 
a sua vida. A capela é assumidamente católica mas sempre esteve 
presente a preocupação de permitir que qualquer pessoa, de qualquer 
religião (ou até sem nenhuma religião) se aproprie deste espaço para rezar. 
 
  

                                            
198 As pessoas não conseguem manter as suas raízes espirituais e a sua ligação ao passado se o 
mundo físico em que vivem não consegue suster essas raízes. (Tradução livre do autor) 
Christopher ALEXANDER, A Pattern Language, Oxford University Press, New York, 1977 p.132 
199 As capelas vernáculas da Estremadura, Alentejo e Algarve, pela sua clareza, humildade e beleza, 
foram os casos de estudo mais relevantes para o desenho: A capela da Nossa Senhora da Rocha em 
Lagoa, a Ermida da Memória no Cabo Espichel, e a Ermida de S. Pedro das Cabeças em Ourique. 
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FIGURA 78 | RUA INTERIOR 

FIGURA 79 | EDIFÍCIO ABANDONADO 

FIGURA 80 | RUA E VISTA 
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8.4 |  ALOJAMENTO 
 
 
Um pouco mais à frente encontram-se duas construções em ruína deixadas 
pelos pescadores. Colocam-se uma e outra de cada lado do caminho, 
criando uma passagem que nos faz sentir que estamos numa autêntica rua 
interior de um pequeno aldeamento nas montanhas. É precisamente esse 
sentimento que se vai resgatar e explorar neste ponto do percurso. 
 
Propomos a reedificação destas duas estruturas e a construção de novos 
edifícios que permitam que aqui se desenvolva um espaço de alojamento 
de longa e curta duração, e também de trabalho e de reflexão. Não se 
pretende obviamente construir um novo empreendimento turístico ou uma 
atracção internacional, mas uma construção humilde que possa alojar 
romeiros, viajantes, escritores ou qualquer outro que deseje aproximar-se 
da serra. Os materiais simples da construção, em concordância com o 
lugar, retiram qualquer pretensão a um luxo disparatado, e apontam em vez 
disso para uma vivência numa espécie de convento social, apropriável, 
vivo.  
 
A aproximação ao lugar faz-se acompanhar por um muro que vem 
ladeando o caminho no qual as pessoas se podem sentar a olhar para o 
mar e a imensa encosta. Ao chegarmos à "rua" deparamo-nos com uma 
rampa que convida a aceder ao patamar de chegada a partir do qual 
podemos entrar para a casa principal ou para o pátio, subindo pelas 
escadas. Chamamos casa principal a este edifício porque vai marcar o 
centro desta "pequena aldeia", destacando-se ligeiramente dos outros pela 
sua dimensão e altura e porque reúne em si os lugares de encontro social: 
o espaço de entrada, o escritório, a sala de estar e a cozinha. 
 
Se este edifício é o centro desta composição, a cozinha é o seu coração. 
Pela sua dimensão permite que se crie um espaço de encontro por 
excelência, motivado por rituais muito antigos naturais ao homem. Este é o 
espaço do fogo e do calor, de reunião em torno de uma mesa comum a 
todos.  
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FIGURA 81 | ESQUISSO DE ESTUDO 

FIGURA 82 | CORTE N-S 

FIGURA 83 | VISUALIZAÇÃO - EXTERIOR 
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FIGURA 86 | VISUALIZAÇÃO - BIBLIOTECA 

FIGURA 85 | CORTE O-E 

FIGURA 84 | PLANTA PISO 1 
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FIGURA 87 | ARMAÇÃO DO CABO DE ARES

FIGURA 88 | PATAMAR

FIGURA 89 | ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO 
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8.5 |  ANTIGA ARMAÇÃO DO CABO DE ARES 
 
 

Mostrai-me as anémonas, as medusas e os corais 
Do fundo do mar. 

Eu nasci há um instante. 
 

Sophia de Mello Breyner Andersen 
Instante200 

 
 
O percurso a partir das ruínas do Alojamento altera-se significativamente. A 
vegetação começa a crescer em altura e o caminho torna-se mais estreito, 
começando a descer primeiro suavemente e depois a pique. O caminho é 
bastante inseguro, e um passo em falso sobre as pedras soltas pode 
significar uma queda perigosa. 
 
Propõe-se em primeiro lugar o tratamento deste caminho de modo a que se 
torne mais regular e seguro, criando escadas que se desdobram em 
patamares sobre a paisagem. Este novo caminho vai seguir exactamente o 
existente, e aproveitar os seus momentos naturais de menor inclinação 
para criar lugares de paragem e contemplação. Toda a estrutura deve 
permanecer, dentro do possível, invisível a quem a vê a partir do mar, não 
sendo necessárias exageradas preocupações com a dificuldade da subida 
ou descida. 
 
Quando chegamos mais perto da água a estrada bifurca-se, e podemos 
seguir para a direita para a antiga armação ou para a esquerda para o 
forte. Propõe-se a criação de um pequeno miradouro neste encontro entre 
caminhos, aproveitando a admirável vista sobre o horizonte marítimo. 
 
A armação do Cabo de Ares é formada por três volumes principais: Duas 
casas com telhados de duas águas e um enorme volume paralelepipédico 
onde se desenham dois grandes arcos. Sabemos já que esta estrutura foi 
construída pelos pescadores de Sesimbra para aqui pernoitarem e 
trabalharem nas redes que usavam para pescar, mas mais do que reflectir 

                                            
200 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Mar - Antologia, Lisboa, Editorial Caminho, 2004 
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sobre o seu passado a intervenção deve desenhar um novo futuro para 
este lugar. 
 
Ora, em Setembro de 2007 a Câmara Municipal de Sesimbra anunciou 
formalmente a relocalização do seu projecto de criar o primeiro museu 
arqueológico subaquático em Portugal da baía de Sesimbra para a zona do 
Calhau da Cova. 201  Segundo esta iniciativa, artefactos como canhões, 
âncoras, estátuas e barcos, alguns deles provenientes do Museu da 
Marinha, serão depositados no fundo do mar, para depois serem 
explorados e visitados por mergulhadores. A exploração desta zona para 
as actividades de mergulho tem vindo a ser alvo de uma maior atenção, 
principalmente após a redescoberta da incrível diversidade da fauna e flora 
marinha que se podem encontrar na Pedra do Leão. Também acorrem ao 
lugar visitantes curiosos em canoa e barco à vela, particularmente vindos 
de Sesimbra.  
 
Propõe-se então que a antiga armação do Cabo de Ares seja reaproveitada 
para apoiar este novo uso das águas da baía. Uma vez que esta estrutura 
já se encontra bem definida, e tendo em conta a sua imposição natural 
sobre o terreno e a paisagem, a reabilitação vai apenas reestruturar e 
reaproveitar os antigos espaços sem acrescentar nenhum outro elemento.  

 
 

                                            
201  Informação recolhida através do site do Museu Nacional de Arqueologia, disponível em 
http://www.museuarqueologia.pt/images/2009.07.00_Jornal_de_Sesimbra_pag_13_m.jpg 

FIGURA 90 | VISUALIZAÇÃO - CHEGADA AO CABO 
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A aproximação ao lugar por mar poderá ser feita confortavelmente a partir 
da nova estrutura do Cais, mas também se poderá subir directamente 
pelas escadas escavadas na rocha pelos pescadores sesimbrenses. Vindo 
da serra chega-se pelo mesmo caminho que já existe, e que vai desaguar 
numa pequena escada que nos leva até ao patamar principal. 
 
Propõe-se a criação de uma pequena cafetaria onde os marinheiros e 
exploradores possam descansar e permanecer, e um espaço para a 
gestão dos novos usos propostos para o Cais do Calhau da Cova. O 
volume paralelepipédico, para além de fornecer uma estupenda varanda 
sobre o mar onde se desenham estruturas de sombra e permanência, 
encerrará um espaço de exposição multiusos no piso térreo onde se 
poderão, por exemplo, exibir as melhores fotografias ou vídeos do novo 
museu subaquático. 
 
Também se cria um espaço de terreiro exterior, pavimentando o menos 
possível, que dá acesso às escadas que vão até ao mar: um pouco como a 
intervenção do arquitecto Siza Viera nas piscinas de Leça, no qual o solo 
parece fundir-se perfeitamente com as rochas.  
 
 

 
FIGURA 91 | VISUALIZAÇÃO - CAFETARIA 
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FIGURA 92 | ARMAÇÃO DO CALHAU DA COVA 

FIGURA 93 | ESCADAS DE ACESSO 

FIGURA 94 | DO MAR ATÉ À SERRA 
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8.6 |  CAIS 
 
 

Um por um para o mar passam os barcos 
Passam em frente de promontórios e terraços 

Cortando as águas lisas como um chão 
 

E todos os deuses são de novo nomeados 
Para além das ruínas dos seus templos 

 
Sophia de Mello Breyner Andersen 

Barcos202 
 
 

O Forte do Calhau da Cova é uma curiosa construção. Quando o vemos 
somos imediatamente transportados até ao universo das construções 
seiscentistas de reforço militar da zona de Lisboa e do Sado que 
encontramos espalhadas um pouco pelos dois estuários. Assemelha-se de 
um certo modo ao Forte de Santiago ou ao Forte do Cavalo, que se situam 
em Sesimbra a cerca de 7 quilómetros, com as suas muralhas de pedra 
regulares e baluartes. 
 
Não existe efectivamente muita informação sobre a natureza deste 
pequeno forte, mas segundo João Aldeia203  este não se trata de uma 
fortaleza mas também de uma construção dos pescadores de uma 
armação, a armação da Cova, que ergueram esta pesada muralha para 
conseguirem habitar e trabalhar abrigados do avanço do mar. Pela análise 
das cartas militares disponíveis (1937 - 1964) também vamos confirmar 
esta teoria, uma vez que só mais tarde é que vemos surgir o nome de 
Calhau da Cova na praia da Cova - que inclusivamente indica a presença 
de um calhau-armação e não um calhau no sentido geológico do termo. 
 
Seja como for, a impressionante presença desta construção no lugar é 
inegável. E igualmente impressionante é o seu acesso, um assombroso 
lance de escadas que sobre pela encosta, deixando muito pouco espaço a 
quem sobe ou desce, que corre o risco de sofrer uma queda perigosa. 
                                            
202 Sophia de Mello Breyner ANDERSEN, Mar - Antologia, 2004, op. cit, p. 82 
203 João ALDEIA, Industrialização e Socialismo em Sesimbra no final do Século XIX, 2014, op. cit 
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FIGURA 95 | PLANTA DE COBERTURA 

FIGURA 96 | ALÇADO ESTE 

FIGURA 97 | CORTE 
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O primeiro passo será portanto a reorganização destas escadas de modo a 
que quem as subir não corra risco iminente de perder a sua vida. Na 
continuação do percurso anterior também aqui vão surgir espaços de 
paragem e contemplação assentes sobre locais estratégicos na falésia. 
 
Propõe-se a readaptação deste local para uma das suas antigas funções, 
um cais. Desenha-se um novo terreiro com uma rampa por onde sobem os 
barcos ou canoas a Oeste, e um braço que entra pela baía onde poderão 
atracar embarcações de maior porte. 
 
De modo a suportar um novo uso ergue-se uma "segunda muralha", quase 
como uma continuação do forte de abrigo mais perto da base da elevação, 
como uma segunda pele da mesma matéria. 204  Este volume vai ligar 
directamente às escadas que descem a encosta, criando um espaço de 
chegada e miradouro sobre a baía. Em baixo, esta estrutura vai conter 
espaços de arrumação, tanto para embarcações pequenas, como para 
material náutico e de mergulho, e uma zona de balneários.  
 

  

                                            
204 Considera-se referencial, pela sua relação com a linha do mar e da costa, pelo seu entendimento e 
adaptação ao lugar e pela sua expressão material a obra das Piscinas de Leça da Palmeira do 
arquitecto Siza Viera. 

FIGURA 98 | VISUALIZAÇÃO - APROXIMAÇÃO À DOCA 
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V |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. 
 – Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? — pergunta Kublai Khan. 

 – A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra —responde 
 Marco —, mas pela curva do arco que estas formam. 

 Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: 
 – Porquê falar em pedras? Só o arco me interessa. 

 Polo responde: 
 – Sem pedras, o arco não existe.205  

 
 
Este trabalho procurou ser, acima de tudo, um contributo positivo na 
resposta à situação de abandono do nosso património. Aceitou o desafio 
da continuação do desenvolvimento das Itinerâncias e Percursos da 
Memória pela consciência de que não estamos sozinhos na nossas 
inquietações e que é importante juntarmo-nos e dar apoio a propostas 
existentes, e não apenas trabalhar isoladamente. 
 
O processo de construção deste trabalho foi também um processo de 
crescimento e descoberta, de maturação de ideias, de surpresa e espanto 
constante pela incrível diversidade e beleza que o nosso país demonstra, e 
de sedimentação da certeza de que é sobre o passado que nos 
enraizamos, e que ele é, hoje, confiado à nossa guarda. 
 
Partiu-se da procura do significado de identidade e de nação para se fazer 
uma aproximação fundamentada progressiva aos temas da arquitectura 
portuguesa, das suas lições, do seu espaço, da sua importância, mas foi 
pelo amor que chegámos à sua essência. 
 
Visitámos a Serra-Mãe, escutámos os seus poetas, percorremos os seus 
caminhos e as suas ruínas, estudámos o seu passado único, a sua 
natureza selvagem e bela. O percurso desenhado mostra-nos as suas 
diferentes realidades e dimensões, unindo a toda a serra num movimento 
                                            
205 Italo CALVINO, Cidades Invisíveis, Lisboa, Editorial Teorema, 2008 
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em cinco passos, mas foi para o lugar do Cabo de Ares que levámos a 
exploração da intervenção arquitectónica.  
 
Neste lugar descobrimos uma expressão absoluta do encontro único desta 
serra com o mar. A intervenção proposta neste caminho permite uma 
percepção demorada e contínua do território, oferecendo espaços de 
transição que convidam à paragem e à contemplação, num constante 
encontro entre o verde intenso e por vezes cerrado da encosta, e o azul 
infinito que se desenha para além das enormes escarpas. 
 
Em cada um dos seus limites a itinerância recebe quem se aproxima, por 
terra na Casa de Recepção, e por mar no Cais do Calhau da Cova, acolhe 
e cuida quem decide permanecer na nova Armação do Cabo de Ares ou 
no Alojamento, e abre as suas portas ao espírito da serra na Capela. 
 
Olhámos cuidadosamente para a história do lugar, o seu significado e a 
sua origem, e é através da recuperação das estruturas existentes, aliada à 
construção de novas propostas, que acordámos este lugar para uma nova 
existência, confiantes que é no desenho e na arquitectura que o futuro, 
passo a passo, se constrói. 
 
Ao desafio fica uma resposta, mais um pedra neste arco. 
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