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RESUMO

os lugares subterrâneos constituem espaços incompreendidos, 
estagnados e destituídos da realidade urbana atual. No panorama 
evolutivo da cidade têm vindo a perder protagonismo, significância, 
e consecutivamente, a dinâmica de exploração das potencialidades 
espaciais e sensoriais únicas que lhe são inerentes. A partir 
do trabalho intitulado lugar, escavação e matéria, pretende-se 
evidenciar um raciocínio crítico e construtivo, que procura servir 
enquanto base fundamental, a abordagem da temática ao nível 
prático da arquitetura contemporânea. 

como aplicação do conceito surge a colina de santo amaro 
de Alcântara. Um lugar espectante, com particular interesse e 
especulatividade, e detentor de uma pedreira de basalto, que 
enquanto cenário imponente e distinto, desperta para uma 
interpretação singular da arquitetura, e para uma comunicação 
intrínseca entre o tecido natural e a matéria construída. Podendo 
constituir, consequentemente, o elemento compositivo e 
estruturante do lugar, e, em simultâneo, a compreensão de uma 
intervenção integrada da dinâmica urbana, na cultura e sociedade 
locais. Embora contribuindo de um modo alternativo para a 
consolidação da cidade.

Deste modo, define-se este trabalho enquanto um processo criativo 
e experimental, pretendendo explorar as qualidades, dimensões e 
ambiências próprias da imagem associada ao universo subtrativo e 
escavado, que a arquitetura subterrânea pode evidenciar.

Palavras-Chave: 

Matéria | Escavação | Requalificação | Pedreira | Santo Amaro de Alcântara

Título
lugar, escavação e matéria

Subtítulo
Uma proposta de requalificação para 
a antiga pedreira da colina de santo 

amaro de alcântara

Nome
João paulo reis encarnação

Orientador Científico
doutora arquiteta ana marta das neves 

feliciano

Co-Orientador
doutor arquiteto antónio miguel leite

dissertação/projeto para a obtenção do grau 
de mestre em arquitetura 

lisboa, Junho 2015



IV

This document was written under the current Portuguese Orthographic Agreement.



V

ABSTRACT

Title
place, excavation and matter

Subtitle 
a proposal of redevelopment for the 
old stone quarry of the hill of santo 

amaro alcântara

Name
João paulo reis encarnação

Main Adviser
doctor architect ana marta das neves 

feliciano

Adviser
doctor architect antónio miguel leite

dissertation / project to obtain the master’s 
degree in architecture 

lisbon, June 2015

Underground places represent spaces that tend to be misunderstood, 
stagnant and removed from the current urban reality. Having been 
losing protagonism, significance, and consecutively, the dynamic 
exploration of the unique spatial and sensory capabilities that 
are inherent to them, in the evolutionary panorama of the city. 
in the work entitled place, excavation and matter, is intended to 
show a critical and constructive thinking that seeks to serve, as a 
fundamental basis, the thematic approach to the practical level of 
contemporary architecture.

as application of the concept, arises the hill of santo amaro de 
alcântara. An expectant and speculative place with particular 
interest, and holder of an old basalt quarry, that as an imposing 
and distinctive setting, awakes to an unique interpretation of 
architecture, and to an intrinsic communication between the 
natural tissue and the material built. Being able to constitute the 
compositional and structural element of the place, and at the 
same time, the understanding of an integrated intervention of 
urban dynamics, culture and local society. While contributing for 
an alternative consolidation of the city.

Thereby, we define this work as a creative and experimental 
process. Intending to explore the qualities, dimensions and 
ambiences, own by the image associated with the subtractive and 
excavated universe, that the underground architecture may show.

Keywords:

matter | excavation | redevelopment | quarry | santo amaro de alcântara
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INTRODUÇÃO 1.

“A palavra “caverna” não transmite, evidentemente, o meu 
pensamento para pintar este imenso ambiente. Mas as  palavras  
de língua humana não podem chegar para quem se aventura nos 
abismos do globo.” 1

os lugares do mundo subterrâneo, podem ser traduzidos na 
arquitetura como o conjunto das experiências utópicas mais 
fascinantes que poderá ter existido. O complexo mundo imaginário 
de possibilidades e interrogações, que surge na contemplação 
dos espaços profundos e ocultos, remete-nos para a introspeção 
crítica acerca das origens primitivas do homem e do seu lugar para 
habitar.
não se pode traduzir, ou simplesmente sistematizar, as diversas 
abordagens e realizações experimentais, feitas no contexto da 
arquitetura escavada. A variedade de exemplos que podemos 
encontrar na história, e mesmo na atualidade, são parte da 
instituição de valores culturais e sociais, próprios das comunidades 
que habitaram ou habitam esses lugares. A aproximação do 
homem à caverna natural, tornou-o capaz de introduzir o primeiro  
contacto com um mundo tectónico, materializado e inerte. Por 
outro lado, a simbolização da permanência e da transformação 
artificial sobre a imagem do espaço natural, constituiu o passo 
mais importante na afirmação da sua capacidade de construir 
e edificar sobre a natureza. Razão que permitiu especificar o 
processo construtivo enquanto conceito, método e arte. No fundo, 
a introdução à arquitetura.

ao longo de vários séculos, o modo e a dinâmica de prospecção e 
exploração subterrâneas terão sido encarados de diversas formas. 
as diferentes necessidades de subsistência do ser humano, 
associadas ao desenho e à composição do espaço, vieram introduzir 
o significado de função, tornando cada vez mais específico o 
investimento e a procura destes lugares. Em contrapartida as 
inovações no programa da habitação, que por diversas razões 
não terão sido compatíveis com a vontade de permanência nos 
espaços subterrâneos, contribuíram para a reinterpretação 
funcional do subterrâneo, numa perspetiva utilitária e industrial. 
consequentemente, e a partir dos recursos minerais, as atividades 
mineiras tornaram-se estritamente necessárias e dependentes 
da produção de energia e de riqueza. Que por sua vez tornaram-
se condicionantes obrigatórias numa sociedade contemporânea 
moldada pelo consumo. 

1 Verne, Júlio - Viagem ao centro da terra. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, p. 160.
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a habitação escavada terá, assim, encontrado uma posição 
alienada, desintegrada e destituída da realidade presente. Embora 
nos dias de hoje sejam escassos os exemplos de comunidades de 
habitantes que ainda coexistem com a dimensão da arquitetura 
escavada, a procura pela realidade fantasiosa destes lugares 
nunca deixou de existir.

na arquitetura, são vários os exemplos ilustrativos de experiências 
espaciais, características da dimensão subterrânea. Em diferentes 
períodos do tempo, desde a antiguidade, passando pelo período 
moderno, até ao desenrolar da realidade contemporânea, 
notabilizam-se diversas abordagens de conceptualização do espaço 
escavado. As práticas de desenho e composição dos ambientes 
espaciais, são fruto da exploração criteriosa dos elementos mais 
básicos e fundamentais da natureza: Terra, Água, Ar. O controlo 
e a projeção destes elementos, traduzidos num cenário habitado, 
permite uma experiência sensorial única e rica, própria do mundo 
pétreo subterrâneo. 

esta posição crítica sobre os lugares escavados veio a ser 
igualmente considerada em outros ramos da arte, nomeadamente 
a escultura, o teatro, e mais tarde o cinema. A complexidade 
de ambiências fascinantes associadas a este cenário, permitem 
idealizar os mais variados universos utópicos e distantes do mundo  
terreno como o conhecemos. A invocação a cenários imaginários, 
épicos ou futurísticos, constitui um pensamento lógico e retórico 
acerca da evolução natural da espécie humana, incidindo no 
modo em como poderemos vir a habitar o território numa era 
próxima. No fundo, é uma procura intencional pelo surrealismo, 
pela oposição à realidade conhecida da superfície, do mundo 
totalmente construído e idealizado pelo homem.

deste modo, e introduzindo o tema de trabalho, lugar, escavação 
e matéria, constituí uma reflexão teórica de aplicação prática 
que parte da base primitiva e elementar da arquitetura, visando 
a interpretação de conceitos e potencialidades espaciais numa 
perspetiva contemporânea. É com o mesmo pensamento que a 
imagem e a identidade do espaço arquitetónico serão exploradas, 
contudo respeitando o compromisso entre a dinâmica espacial 
para com o programa funcional, sem pôr em causa as principais 
intenções arquitetónicas previstas.
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pretende-se assumir a incrementação prática deste trabalho num 
lugar específico da cidade de Lisboa, mais precisamente, no vale 
do Rio Seco. 

o seu panorama espectante e incompreendido no contexto urbano, 
destaca-o enquanto exemplo único e cada vez mais marcante de 
uma complexa diversidade social e cultural inerente. A explosão 
demográfica decorrente, em simultâneo com a crescente 
descentralização que tem vindo a suceder ao longo dos anos, 
permitiu a construção espontânea e não organizada de novos 
bairros e edifícios. A realidade tornou-se praticamente inerte e 
desatualizada face aos novos paradigmas urbanos da imagem 
contemporânea da cidade. 

ao mesmo tempo, o desenvolvimento do polo Universitário da 
Ajuda, uma grande área científica e laboratorial integrada na 
Universidade de Lisboa, pretendeu instituir um novo significado 
urbano no lugar, enquanto plano de revitalização estruturante do 
vale. Porém, o inacabamento de edifícios e infraestruturas que 
permitiriam a integração formal do polo com o vale, contribuiu 
para a falta de planeamento e gestão territorial. A escassez de 
aproveitamento do espaço para um desenvolvimento estratégico 
das atividades universitárias, demostra atualmente a falta de 
complementaridade entre a instituição e a comunidade residente, 
notabilizando deste modo um desiquilíbrio urbano ainda 
persistente.

neste sentido, a oportunidade de poder intervir, de um modo 
prático, na reinterpretação de um território estagnado, surge 
na medida de poder proporcionar uma nova valorização urbana 
e patrimonial, associada às qualidades espaciais próprias do 
território. O parque Urbano do rio seco surge enquanto novo 
conceito de requalificação e revitalização do sentido do lugar, 
contribuindo de um modo significativo para a regeneração 
urbana enquanto estrutura catalisadora e dinamizadora de 
atividades e funções. Pretende não só estabelecer a relação 
urbana e paisagística entre as partes envolventes, mas possibilitar 
igualmente o desenvolvimento espontâneo de atividades a favor da 
dinamização cultural e social, permitindo ampliar a sua capacidade 
de realização. É nesse sentido que o parque poderá valorizar 
o lugar, não apenas como espaço natural, mas contribuidor da 
valorização residencial, traduzindo uma nova interpretação do vale 
do Rio seco, enquanto espaço de referência na cidade de Lisboa.

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS1.1.
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para uma intervenção de caráter arquitetónico, pretende-se a 
seleção de um lugar pontual, que se encontra na parte nascente 
do vale, sobre a colina de Santo Amaro de Alcântara. A memória de 
uma antiga pedreira de basalto, um vazio localizado entre o tecido 
urbano consolidado e a colina, descreve um espaço destituído de 
sentido, de caráter espectante e intersticial.

no contexto local, a existência de um edifício de equipamento 
desportivo, de construção precária, promove a relação cultural e 
social da comunidade de habitantes. Porém, pela falta da existência 
de desenho arquitetónico e da exploração das potencialidades 
paisagísticas, a identidade do lugar não fomenta o significado de 
permanência para quem o visita. Nesta perspetiva, é necessário 
uma readaptação espacial prática, pensada e construída em 
função das necessidades afetas à comunidade. O novo projeto 
procura intervir de forma intermediária, relacionando as dimensões 
cultural, cívica e desportiva, enquanto estratégia organizadora do 
programa e dos espaços. Procura igualmente concentrar as diversas 
atividades comunitárias numa estrutura funcional única, híbrida e 
polivalente, cruzando as diversas experiências quotidianas num só 
lugar. Por fim, procura o equilíbrio harmonioso entre a arquitetura 
e a paisagem natural, neste caso, a pedreira enquanto cenário 
constituinte da matéria construída.

em conclusão, é objetivo deste trabalho a inter-relação lógica dos 
dois conceitos estruturantes para o lugar: parque urbano e Pólo 
Universitário. A partir desta premissa inicial, o desenvolvimento 
de estruturas, equipamentos e programas revitalizadores do 
território assumem o seu enquadramento específico, mediante 
as características notáveis presentes. A pedreira da colina de 
santo amaro de alcântara revela uma oportunidade única para 
a exploração da arquitetura na sua potencialidade espacial, 
compositiva e materialística. Sendo igualmente apelativa, na 
medida que pode fomentar o exercício da arquitetura escavada, 
enquanto modo experimental de integração e inclusão da 
comunidade.
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METODOLOGIA1.2.

o trabalho de projeto/dissertação final de mestrado terá sido 
elaborado mediante uma estrutura metodológica organizadora do 
processo. Para o efeito, foram estipulados diferentes momentos 
de recolha e análise de informação, que serviram como suporte 
regulador do trabalho, cuja organização pode ser compreendida 
da seguinte forma:

1) Levantamento urbano. Compilação e processamento de dados 
técnicos, geográficos e estatísticos do lugar.

2) levantamento in situ. Reconhecimento e análise física do 
lugar, recorrendo ao registo fotográfico, métrico e desenhado, dos 
aspetos pertinentes para a realização do projeto.

3) Recolha, pesquisa e análise bibliográfica. Compilação e 
processamento de conteúdos teóricos, como base estruturante da 
investigação.

4) recolha, pesquisa e análise de documentos históricos, tendo 
como objetivo estabelecer a base introdutória do trabalho teórico.

5) investigação e seleção de casos de estudo, mediante os aspetos 
qualitativos pertinentes na comparação com o trabalho prático.

6) Argumentação de projeto. Sistematização dos conceitos 
estudados e aplicação dos mesmos ao nível do trabalho prático.

7) formulação da proposta arquitetónica, enquanto solução 
conclusiva do raciocínio teórico  precedente.
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ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO 1.3.

a estrutura organizadora do trabalho de projeto/dissertação 
final de mestrado encontra-se dividida em duas componentes 
complementares: teórica e pratica.

1) a componente teórica pretende descrever um raciocínio lógico 
de conceitos, análises históricas e científicas, no sentido de poder 
contribuir para a maturação do trabalho de projeto.

numa primeira parte, são abordados aspetos introdutórios para um 
melhor entendimento acerca da arquitetura escavada, iniciando 
na sua génese e concluindo numa interpretação utópica. São 
igualmente apresentados alguns exemplos contemporâneos, que 
operam segundo este modo de habitar. 
Numa segunda parte, é introduzido o estudo do lugar. Uma análise 
histórica que procura transmitir um melhor conhecimento dos 
eventos e das principais características que ilustraram o lugares 
da Ajuda, de Alcântara, e especificamente o sítio de Santo Amaro. 
numa terceira e última parte, é apresentada uma seleção de 
casos de estudo, que pela sua especificidade constituem uma 
importante base reguladora da proposta de projeto arquitetónico. 

por último, ainda no âmbito teórico, será feita uma síntese de 
considerações gerais enquanto processo de transição para o 
trabalho prático

2) a componente prática pretende evidenciar uma intenção de 
projeto urbano e arquitetónico, fundamentada nas diretrizes 
anteriores.

numa primeira parte, é elaborada a apresentação do projeto urbano 
intitulado parque Urbano do rio seco, que procura integrar o lugar 
de estudo, de modo a solucionar um conjunto de problemáticas 
ainda persistente na contemporaneidade. Numa segunda e última 
parte, é salientada a proposta arquitetónica para o sítio específico 
da colina de santo amaro de alcântara, que deste modo se torna 
numa resolução prática de um problema concreto da cidade.

Por fim, mediante a investigação teórico-prática do projeto, é 
apresentado um conjunto de considerações finais, que sintetizam 
a resposta global aos principais desafios e paradigmas resultantes 
do trabalho de projeto/dissertação final de mestrado
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ARQUITETURA ESCAVADA 2.
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A primeira abordagem à arquitetura escavada remonta ao período 
do primeiro homem anatomicamente moderno, nomeadamente o 
homo sapiens, que terá desenvolvido um comportamento racional 
há cerca de 50 000 anos. Neste período, a associação do ser 
humano (habitante) ao espaço da caverna natural (lugar habitado) 
torna-se mais complexa, com a primeira intenção de transformação 
artificial do lugar. Esta abordagem, traduzida enquanto criação 
de identidade (através de símbolos, marcos e pinturas rupestres), 
tinha como propósito contestar a possessão de um território 
por uma comunidade de indivíduos. Uma primeira noção proto-
arquitetónica, ainda dissociada de valores espaciais definidos. 

Mais do que uma nova descoberta no panorama da evolução 
humana, os primeiros habitáculos escavados advêm de uma 
vontade lógica de sobrevivência imediata, tal como as restantes 
espécies o fazem à milhares de anos. A diferença centra-se 
somente, na complexidade de análise e manipulação do lugar, 
associada ao comportamento racional do homem enquanto 
espécie. No princípio das primeiras comunidades humanas, 
existiram populações nómadas, que sazonalmente percorriam 
longas distâncias por terra à procura de abrigo. Um comportamento 
inato fundamentado na necessidade básica de sobrevivência, que 
se traduzia na renovação de recursos alimentares, mas sobretudo 
na descoberta dos lugares protegidos da exposição ao perigo 
animal e às condições climáticas adversas.

Os espaços escavados, que em milhares de anos surgiram 
naturalmente (devido à erosão, pressão e fratura do solo 
rochoso), irão dar a conhecer ao ser humano um ambiente 
tectónico, materializado, com características espaciais que 
possibilitam a definição de um perímetro físico, controlado e 
oculto do mundo exterior. A delimitação controlada impõe, de 
igual modo, a preservação e consequente proteção do espaço 
interior. Um primeiro método de apropriação e personalização 
do lugar do habitar. Ao mesmo tempo, possibilita o crescimento 
da comunidade de habitantes e o desenvolvimento de atividades 
domésticas em segurança. Essa torna-se a principal garantia de 
permanência, sendo que a comunidade só entenderá abandonar a 
caverna quando os seus recursos alimentares se esgotarem.

Deste modo, a primeira noção de espaço doméstico traduz-se 
pela possessão e transformação deliberada do lugar interior da 
caverna. O primeiro sentido de afirmação permanente no território.

ARQUITETURA ESCAVADA: UM CONCEITO MILENAR2.1.

O lugar do habitar permanenteO lugar do habitar permanente
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4. Núcleo de arte rupestre da Penascosa 
- Parque Arqueológico do Vale do Côa, 
Portugal. 2013.

5. Alegoria da Caverna de Platão 

“Quando o homem ainda habita na caverna, busca nela, ou cria, 
diversos planos horizontais, onde situar as suas funções. Procura 
um plano principal onde desempenhar as funções comuns, talvez 
onde fazer o fogo, e depois um plano, um pouco mais alto, para se 
sentar. Depois, procura planos horizontais mais recolhidos capazes 
de dar resposta à sua necessidade de dormir. É fácil imaginar o 
que pretende, conhecendo a necessidade do plano horizontal, que 
contraria a gravidade, na vida do homem vertical. No fundo, é a 
busca de um plano estável para sempre: a casa permanente.” 1

1 BAEZA, Alberto - Pensar com as Mãos. Lisboa: Caleidoscópio, 2011, p. 19.
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“The identity of a place also depends on the ability of someone to 
recognise it as such. A person has to be able to recognise a place 
as a place; otherwise,for that person, that place does not exist.” 2

A evolução da imposição humana sobre o território, surge 
naturalmente com o aperfeiçoamento da racionalização do homem 
enquanto espécie. À medida que reconhece a sua qualidade 
distinta no domínio e perseverança sobre um lugar, torna-se, no 
contexto do mundo animal, um ser hierarquicamente superior.

A superioridade do ser humano irá contribuir, sucessivamente, 
para um processo de domínio territorial mais complexo, uma 
lógica consciente de exploração e transformação do lugar, que 
permite tornar a área de incidência cada vez maior. Essa liberdade 
de manipulação espacial, empenhando técnicas de modificação 
dos elementos associados à natureza, permite uma abordagem 
cada vez mais especializada a cada um desses constituintes 
naturais (por exemplo a regulação dos cursos de água, a extração 
e corte da pedra, o corte da vegetação, a extração e decomposição 
do solo árido). No fundo, uma primeira instância de trabalho 
artesanal, empregando igualmente materiais autóctones, ainda no 
seu estado natural.

Com o surgimento da Idade dos Metais 3, o ser humano descobre 
uma primeira forma de industrialização a partir da metalurgia, 
um avanço tecnológico que será determinante para o seu tipo de 
habitação e de trabalho. A exploração dos metais (primeiramente 
o bronze 4, e mais tarde o ferro 5 permite integrar em cada 
comunidade um novo tipo de trabalho especializado, determinante 

2 UDWIN, Simon - Analising Architecture. Routledge, 1997, p. 54.
3 A Idade dos Metais é considerada o período associado à Pré-história (anterior ao 
surgimento da escrita, e consequentemente, da História), que teve lugar entre 5 000 
a.C. e 1000 a.C., seguido ao Neolítico. Na Eurásia, este período pode ser dividido entre 
Idade do Cobre (ou Calcolítico, 2200-1800 a.C.), Idade do Bronze (3300-1000 a.C., 
dependendo da região), e Idade do Ferro (1200-1000 a.C., finalizando com o Império 
Romano).
4 O bronze (a partir de 3300 a.C) terá sido introduzido na Europa a partir da Ásia. Esta 
liga metálica (que une cobre e estanho) permite fabricar os primeiros objetos rígidos 
de metal, tais como utensílios, armas e ferramentas. Ao mesmo tempo, a valorização 
dos produtos de bronze ( pela sua forma, peso e singularidade) contribuíram para a 
introdução do conceito de valor, e simultaneamente, para o inicio das trocas comerciais 
entre diferentes comunidades. A exploração do bronze viria a ser adotada por diversas 
comunidades nesse período.
5 O ferro (1200-1000 a.C.) é o primeiro metal maleável, cujo mineral não necessitava 
de extração a partir do processo de fusão do metal. Esta característica permitiu a 
exploração da sua maleabilidade, para a criação de instrumentos com maior rigidez do 
que do bronze.

O lugar do habitar nómada

6. (página oposta, à esquerda) LOUBES, J. 
P. - Evolucion del habitat Pueblo. Secuencia 
que nos muestra la evolucion del abligo 
Pueblo “Pit House”, bien hacia las viviendas 
tradicionales de los indios Pueblo. 1985.

7. (página oposta, à direita e em cima) 
HOGG, Vince - Ruína pré-histórica de 
Grimspound, Dartmoor, Inglaterra (Idade do 
Bronze, 1300 a.C.). 2014.
8. (página oposta, à direita e no meio) 
Ruína de habitação em cova denominada “Pit 
House”, da tribo indígena Pueblo (10000 
a.C.).
9. (página oposta, à direita e em baixo) 
- Ruína de habitação em pedra do período 
entre o Neolítico e a Idade do Bronze, ilha de 
Hvar, Croácia (3500-2500 a.C.)
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para o fomento da produção artesanal em massa. Depois do ouro 
e da prata, com a exploração do processo de fusão de novos 
metais extraídos no estado bruto (cobre, estanho e posteriormente 
o ferro), surge a criação de ligas metálicas rígidas e resistentes. 
Nesse contexto, a fabricação de bens de primeira necessidade 
como utensílios domésticos, armas e ferramentas de construção, 
torna-se numa atividade primária das diferentes comunidades. Ao 
mesmo tempo, a introdução de novos materiais rígidos contribuirá 
para novos métodos tecnológicos na edificação de habitáculos. A 
aplicação de objetos perfurantes e cortantes sobre a superfície 
da pedra ou do solo árido, torna mais fácil a decomposição e o 
talhamento dos mesmos, sendo que permitirá obter uma escavação 
artificial do espaço com maior eficiência e menor esforço. Esta 
introdução possibilita igualmente a moldagem de instrumentos de 
suporte e ancoragem de elementos de madeira, que irão servir de 
alicerces estruturais dos habitáculos.

A partir deste momento, as construções adquirem um significado 
funcional, tornando-se destinadas à prática de uma atividade 
específica. É introduzido, principalmente, o conceito de espaço 
de culto religioso associado ao contexto sepulcral, sendo estes 
novos objetos, os lugares da purificação do copro humano depois 
da morte. A adoração dos deuses surgia, sobretudo, na ligação do 
homem à natureza que cresce na terra, ou seja, ao plano horizontal 
do solo de onde tudo se cria e onde tudo termina.

Em suma, esta conquista tecnológica vem mudar, novamente, 
a afirmação do homem sobre o território, através da capacidade 
de produzir elementos artificiais persistentes e permanentes. 
Com o passar dos anos, os habitáculos tornam-se parte de um 
sistema geométrico modular e organizado, que fixa de um modo 
sedentário, uma comunidade inteira na mesma estrutura funcional 
permanente: a aldeia.

“Quando o homem sai da caverna e concebe na sua mente a ideia 
de uma possível habitação toda construída por si, controlada por 
si mesmo quanto à escolha do local, procura um sítio plano. E 
alisa-o, torna-o mais plano, limpa-o e marca-o, talvez como os 
animais. Mas ao contrario deles, marca-o com a geometria. (...) No 
fundo, é a busca de um plano capaz de ser trasladado, adquirindo 
a liberdade da escolha do local: a casa nómada.” 6

6 BAEZA, Alberto - op. cit., p. 11.

10. (página oposta, à esquerda e em cima) - 
Reprodução de uma aldeia europeia na Idade 
do Bronze (2500-1500 a.C.). Bronze Sword 
Workshop, 2011.
11.(página oposta, à direita e em cima) 
UDWIN, Simon - The primitive round house 
does similarly. 1997. 

12.  (página oposta, à esquerda e em baixo) 
Interior do túmulo de Atreu, Micenas, Grécia. 
Construção do período da Idade do Ferro. 
1300-1200 a.C.
13. (página oposta, à direita e em baixo) 
Alçados e plantas dos túmulos de Atreu, 
Micenas, Grécia (em cima), e de Alcalar, 
Portimão, Portugal (em baixo). 1999.
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A arquitetura troglodita é um conceito difícil de ser corretamente 
datado. A sua existência é simultânea ao aparecimento das 
primeiras civilizações antigas, nas quais que se pode observar este 
modo de habitar.
Porém, durante a pré-história egípcia, muito antes da primeira era 
civilizacional7, existiram pequenas comunidades nómadas, que 
habitavam as terras altas do Deserto da Núbia8, entre o rio Nilo e 
o Mar Vermelho. 

Essas comunidades, por necessidade de desenvolvimento e 
subsistência, vieram a localizar-se nas margens do Rio Nilo, que 
oferecia não só a possibilidade de um recurso de água ilimitado, 
bem como uma grande riqueza do solo envolvente para a atividade 
agrícola e para a pastorícia. 

Deste modo, os primeiros habitantes construíram as suas casas 
com os materiais de que dispunham no local. A argila, juntamente 
com a água, poderiam criar um material facilmente maleável em 
blocos, um sistema de alvenaria em adobe que encerra e dá forma 
a novos habitáculos, quer à superfície, quer enterrados no solo.

7 A primeira era egípcia corresponde ao Período Arcaico (c. 3200 a.C.) A partir desta 
data, são vários os acontecimentos que marcam a evolução da cultura egípcia, como 
a invenção da escrita hieroglífica (c. 3150 a 2686 a.C.) e a unificação das cidades do 
Nilo (c.3150 a.C.). atribuída ao rei Narner, o primeiro líder supremo do reino do Egito.
8 Atualmente, a região corresponde ao extremo Nordeste do Sudão.

O Antigo Egito: As Comunidades da margem do Nilo

A CASA TROGLODITA: CONTEXTUALIZAÇÃO

14. BADAWY, Alexander - Um lago de 
água vivificadora. A History of Egyptian 
Architecture. 1990.

2.2.
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15. Google Earth - Vista aérea do Sudeste 
do Egito, rio Nilo e Mar Vermelho.  
20°48’23.86”N; 30°29’19.92”E

16. (de cima para baixo)
17. British Museum - Amara West, Egito, 
investigação arqueológica. 2014.
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18. Petra, Jordânia, teatro romano em ruína.

19. Petra, Jordânia, habitáculos em ruína. 

20. Joseph - Petra (Jordânia), Siq (a 
passagem), vista sobre El Khazneh (a Câmara 
do Tesouro). 2013.
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Petra, uma cidade fundada em cerca de 1200 a.C., terá sido a 
capital do Reino de Edom, devendo-se este nome à comunidade 
tribal Edomita que aí terá prosperado.9 

A cidade deve o seu desenvolvimento e prosperidade às caravanas 
que estabeleciam uma rota comercial entre a península Arábica 
e a cidade de Damasco, na Síria, tornando-se no principal porto 
intermediário para estabelecer comércio e a troca de produtos.

No ano de 312 a.C. a tribo nómada dos Nabateus, provenientes 
da Península de Sinai, Egito, terá colonizado o reino de Edom, 
estabelecendo a sua capital na cidade de Petra. Durante esse 
período, a economia da cidade floresceu, enquanto controlava 
a maior parte das novas rotas comerciais (nomeadamente 
especiarias) que se estabeleciam em novas cidades do médio 
Oriente, como é o caso de Rabbath ‘Ammon e Gerasa (atualmente 
Amã e Jerash, na Jordânia). Os Nabateus desenvolveram um 
imenso sistema de galerias e câmaras escavadas, que conectavam 
os diferentes espaços interiores de cada edifício. Desenvolveram 
também um método de armazenamento de águas pluviais através 
da construção de bacias de retenção, de canais e de cisternas. 

Em 106 d.C., a cidade terá sido anexada pelo Imperador romano 
Trajano, tornando-se a partir desse período a província romana de 
Arabia Petrea. Contudo, nunca deixando de prosperar de forma 
autónoma durante quatro séculos. No ano de 551 d.C., um sismo 
de forte intensidade dizimou a maior parte da cidade, tornando-a 
inabitável e também inoperável enquanto porto comercial. Desde 
então, terá sido abandonada e esquecida, tornando-se numa 
relíquia arqueológica somente redescoberta no princípio do séc. 
XIX.

Atualmente, não se conhece a totalidade de edifícios que terão 
existido na cidade, nem mesmo as suas diversas funções, como é 
o caso do icónico Al Khazneh (A Câmara do Tesouro). Sabe-se, no 
entanto, que a grandeza e a monumentalidade dos edifícios que 
ainda persistem caracteriza o lugar de homenagem aos lideres 
régios que governaram a cidade.

9 Petra, outrora de nome Sela (pedra no idioma Edomita), simbolizava a matéria de uma 
cidade totalmente feita em pedra, situada num penhasco profundo, protegido dos ventos 
do deserto

Petra: A cidade de pedra
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21. (à esquerda, de cima para baixo) 
LOUBES, J. P. - Mesa Verde, Cliff Palace, 
Colorado (Estados Unidos), planta 
esquemática da ruína. 1985.
22.LOUBES, J. P. - Betatakin, Arizona, 
Estados Unidos, planta esquemática da 
ruína. 1985.

23.  (à direita, de cima para baixo) LOUBES, 
J. P. - Mesa Verde, Cliff Palace, Colorado 
(Estados Unidos), enquadramento geral. 
1985.
24. LOUBES, J. P. - Betatakin, Arizona, 
Estados Unidos, vista lateral. 1985.
25. LOUBES, J. P. - Betatakin, Arizona, 
Estados Unidos, pormenor da ruína. 1985.

Nos Estados Unidos, no extremo sudoeste do Colorado, é possível 
nos dias de hoje poder observar um dos maiores e mais antigos 
vestígios arqueológicos troglodita, ainda bem preservado na sua 
escala urbana e arquitetónica. 

Uma cidade inteira que terá sido criada no sopé, e por debaixo, de 
um grande canyon natural, numa extensa área remota que integra 
a grande planície desértica dos Estados Unidos Ocidentais (nos 
estados Colorado, Utah, Arizona e Novo México).

Para contextualizar este exemplo, recorremos ao período entre 
o séc. IV d. C. e o séc XIII. d.C., muito antes da conquista da 
civilização Ocidental pela América do Norte. Uma das primeiras 
tribos indígenas nativas, os Anasazis10, terá sedimentado neste 
lugar uma cultura tecnológica construtiva tão avançada, quando 
comparada à cultura europeia que se desenvolvia neste mesmo 
período. A necessidade de sobrevivência face às temperaturas 
extremas do deserto, bem como aos ataques de tribos índias 
vizinhas, contribuiu para uma exploração complexa da materialidade 
pétrea da encosta, não só pela sua enorme qualidade de proteção 
física e térmica, mas principalmente na utilização do matéria 
para diversos sistemas construtivos que terão sido aperfeiçoados 
durante vários séculos. Até meados do séc VIII, pode-se observar 
uma evolução notável no processo de construção de edifícios, 
passando de sistemas rudimentares de adobe emparelhado, até 
um sistema de alvenaria de pedra natural, de blocos regulares.

Pensa-se, contudo, que esta comunidade indígena terá habitado 
este lugar até finais do séc. XIII, mais precisamente, até 1276, 
ano em que se dá um período de seca extrema. Será o derradeiro 
condicionamento da sua subsistência, propositando o abandono 
do território. 

Atualmente, os vestígios ainda observáveis fazem parte de uma 
grande área museológica, que se estende desde as planícies e 
vales do Mesa Verde National Park até ao deserto do Arizona.

10 Os Anasazis (com origem em cerca de 1 300 a.C.) foram uma antiga tribo indígena que 
habitaram as planícies e vales do Mesa Verde National Park, situado entre os estados 
americanos do Colorado e do Arizona. A mesma terá-se extinguido antes da chegada dos 
europeus ao continente americano (por volta do séc. XVI), sendo desconhecida a razão 
da sua extinção.

Mesa Verde: Cliff Palace e Betatakin
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LUGARES TROGLODITAS NA CONTEMPORANEIDADE2.3.

Desde a Europa até à Asia, passando pelo continente africano, 
contemplamos diversos povos que ainda habitam em comunidades 
ditas “trogloditas”, distanciadas da organização urbana e territorial 
normativa, globalizada e imposta pela sociedade contemporânea.
Um conceito de tradicionalismo, que se opõe ao efeito globalizador 
no qual toda a sociedade cada vez mais se insere.

A cultura, os costumes e as tradições locais são valores estruturantes 
da organização comunitária deste tipo de lugares. Sobretudo, são 
aspetos que não se podem replicar, padronizar, ou simplesmente 
ignorar. Estes mesmos valores são criados e fomentados segundo 
tradições geracionais, que se repetem, e continuarão a repetir-
se durante vários séculos, de modo a preservar a identidade e a 
unicidade de cada lugar.

Porém, com o passar do tempo, pequenas aldeias, vilas ou mesmo 
cidades adaptaram-se às necessidades e utilidades dos tempos 
atuais. Em alguns casos desenvolveram novas infraestruturas de 
suporte técnico e logístico enquanto modo de adaptação. Outros, 
simplesmente, permaneceram imóveis e inalterados, sendo hoje 
relíquias históricas cuja essência se destina a promoção cultural 
e artística do lugar. Mas no fundo, continua a existir uma atração 
permanente pelo modo de habitar subterrâneo, na qual o tempo 
não pode intervir. Em ambos os casos, a dimensão e a qualidade 
espacial que estas soluções enterradas fomentam, continuará a 
ser a principal razão de existência. A mesma que estabelece a 
procura constante dos lugares primitivos, relacionados com as 
origens da Terra: a caverna natural.

Deste modo, pretende-se analisar três exemplos distintos: a aldeia 
de Monsanto, o lugar da Capadócia e a cidade de Matera. Através 
da compreensão da ordem, do sentido e da dinâmica individual de 
cada um destes lugares, é possível conciliar diversas abordagens 
que caminham em direção à mesma resposta: a casa troglodita 
contemporânea.
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Aldeia de Monsanto, Idanha-a-Nova (Portugal)

A aldeia de Monsanto, a Nordeste do distrito de Castelo Branco, 
constitui certamente um dos lugares mais notáveis na história da 
habitação troglodita em Portugal. 

As regiões do Centro e do Norte do território continental terão 
sido, ao longo de vários séculos, áreas de incidência das primeiras 
comunidades que habitaram o Oeste da Península Ibérica, no 
período Paleolítico da Pré-história. Mais tarde, durante a Idade do 
Ferro,  torna-se um lugar de sedentarização dos primeiros povos 
civilizacionais castrejos, como os Celtas, os Túrdulos e os Lusitanos. 
Com a chegada da civilização romana ao território, erguem-se as 
primeiras cidades, localizadas em pontos estratégicos de defesa 
e perto dos recursos naturais existentes. O lugar de Monsanto 
terá sido uma das portas de entrada para província romana da 
Lusitania, a última a Oeste do Império. Ao longo da história, 
Monsanto torna-se alvo de sucessivas invasões militares, primeiro 
pelos Visigóticos, seguido pelos Mouros, sendo finalmente 
reconquistado pelo Rei de Portugal, D. Afonso Henriques, em 
1165. Outras tentativas de assalto decorreram durante o séc. XVII 
d.C., sob o comando de Luís de Haro (ministro de Filipe IV de 
Espanha), e no séc. XVIII d.C., ao cargo do Duque de Berwik, de 
França. Todas as operações terão sido falhadas, pela dificuldade 
de conquista topográfica inerente ao território.

No fundo, as condições naturais e geográficas próprias do lugar, 
que comprometem o difícil acesso, foram constantemente alvo 
de interesse das diferentes civilizações, num contexto militar e 
defensivo. Localizado a elevada altitude, integra uma paisagem 
caracterizada por uma extensa área de rocha granítica, que pela 
sua grande densidade, delimita um espaço vazio, sem forma, 
confinado entre o caos geológico. A delimitação física de pequenos 
nichos que se encontravam entre as rochas, terá iniciado uma 
primeira vontade de ocupação. Estes espaços, mais estreitos 
e mais fáceis de manipular, conformavam uma aproximação 
ao ambiente doméstico, pela sua escala e exposição face ao 
plano envolvente. O limite físico de cada habitação entende-se 
através da construção de alvenaria pétrea emparelhada, criada a 
partir do material existente. Esta, erguida e disposta de forma 
perpendicular aos elementos rochosos existentes, permite assim 
criar um perímetro fortificado e selar o espaço doméstico. Com o 
passar do tempo, este sistema construtivo terá sido aperfeiçoado, 
embora nunca prescindindo da integração formal da natureza 
pétrea envolvente.
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26. MURIEL, Xalima - Aldeia de Monsanto, 
Portugal, enquadramento. 2014.

27. (da esquerda para a direita) LOUBES, J. 
P. - Aldeia de Monsanto, Portugal, pormenor 
de uma habitação. 1985. 
28. MURIEL, Xalima - Aldeia de Monsanto, 
Portugal, rua em perspetiva. 2014.

29. MURIEL, XALIMA - Aldeia de Monsanto, 
Portugal, perspetiva. 2014.
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A província da Anatólia Central, no interior da Turquia, constitui 
um dos lugares da arte e da vida troglodita mais antigos que 
existem no mundo. A existência de vestígios arqueológicos que 
remontam ao período de 6500 a.C., evidencia a exploração do 
território feita pelo homem nessa mesma época. O crescimento 
demográfico mais notável terá sido presenciado no séc. X d.C., 
consequência do domínio Bizantino, seguido do desencadeamento 
da Primeira Cruzada Cristã11.
 
Numa leitura georográfica, este lugar traduz um cenário marcado 
pelo relevo irregular e suas condicionantes naturais. O conjunto de 
vales, escarpas e picos rochosos que, por ação da erosão criada 
pelo vento, precipitação e gelo, moldam as formas de um os 
mais imponentes cenários geológicos já observados pelo homem. 
A paisagem desértica advém da falta de precipitação regular. A 
escassez de vegetação e recursos hídricos é predominante em toda 
a extensão territorial. Ao mesmo tempo, o clima continental seco 
de verões quentes e invernos frios, ambos rigorosos, contribuíram 
para que as primeiras comunidades nómadas procurassem abrigos 
fortificados e resistentes à intempérie.

Porém, o maior interesse na possibilidade de habitar este lugar deve, 
sobretudo, às qualidades geológicas que estão inerentes à matéria 
rochosa. A composição do solo, traduzida por uma camada superior 
de rocha magmática basáltica, e outra inferior rocha sedimentar 
calcária, constitui um fenómeno geológico resultante da expelição 
de magma, proveniente do antigo complexo vulcânico do monte 
Argeu12. A deterioração do basalto ao longo de vários séculos 
originou rupturas e fendas na camada superior, o que permitiu a 
erosão e o desgaste natural do calcário, este consideravelmente 
menos rígido que o primeiro. Razão pela qual também foi possível 
escavar pela mão do homem um sistema subterrâneo habitado, 
constituído por espaços interligados projetados para habitação, 
galerias de circulação, armazéns e cisternas.

11 A Primeira Cruzada Cristã terá surgido de uma ordem papal, proclamada pelo papa 
Urbano II, em 1095, e promovida pelo Imperador Bizantino Aleixo I. Para além de um 
plano de conquista territorial que pretendia estender-se até à Terra Santa (atualmente 
Jerusalém), este seria também um propósito de povoar gradualmente toda a Anatólia 
e outros territórios do Oriente, tornando assim implícito o domínio territorial da região.
 
12 O Monte Argeu (Erciyes Dagi), de 3917 metros de altitude, constitui a montanha mais 
alta da Capadócia e da Anatólia Central. É resultante de um grande complexo vulcânico 
que terá existido na região há mais de dez milhões de anos, razão pela qual ainda é 
predominante uma extensa crosta de rocha magmática basáltica sobre o território.

30. (página oposta, à esquerda e em cima) 
LOUBES, J.P. - Mapa Ilustrativo da província 
da Anatólia Central, Turquia. 1985.
31. (página oposta, à direita e em cima) 
Göreme, Capadócia, Turquia.

Capadócia, Anatólia Central (Turquia)

32. (página oposta, à esquerda e ao centro) 
LOUBES, J. P. - Circo de Gorema, Capadocia, 
Turquía. Algunos conos excavados con 
iglesias rupestres ocupan el centro. 1985.

“Círculo de Göreme, Capadócia, Turquia. 
Alguns cones escavados com igrejas 
rupestres ocupam o centro”. [livremente 
traduzido pelo autor]

33. (página oposta, à direita e ao centro) 
Göreme, Capadócia, Turquia.

34. (página oposta, à esquerda e em baixo)
LOUBES, J. P. - Vivienda en un pueblo en 
alcantilado. Valle de Zelve, Capadocia, 
Turquía, 1985.

“Casa-tipo de comunidade que habita 
um penhasco. Vale de Zelve, Capadócia, 
Turquía”. [Livremente traduzido pelo autor]

35. (página oposta, à direita e em baixo) 
Göreme, Capadócia, Turquia.
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Os primeiros povos que habitaram da região, encontraram assim 
uma condição essencial para procurar refúgio e permitir erguer os 
seus habitáculos no interior do tecido natural. Os exemplos das 
comunidades de Göreme, Zelve e Avcilar demonstram diferentes 
abordagens segundo a adaptação feita ao relevo local. 

Tanto na comunidade de Göreme, como na de Zelve, podemos 
encontrar uma organização circular de espaços escavados, que é 
disposta na parte baixa de um vale. A profundidade  da escavação 
do interior associada à robustez da pedra que materializa a 
superfície, projeta uma imagem de fortificação e impenetrabilidade 
do conjunto. Em Göreme, por exemplo, a arquitetura traduz-se 
numa correnteza de espaços subterrâneos dispostos de forma 
anelar, que sequencialmente conectam habitáculos, programas e 
funções entre si. Estes, por sua vez, são espaços destinados a 
servir uma comunidade religiosa que terá prosperado neste lugar. 
No fundo do vale, encontram-se três igrejas rupestres escavadas 
sobre três cones de pedra, estrategicamente posicionadas 
no centro da sequência anelar que está presente. Avcilar, pelo 
contrário, situou-se e desenvolveu-se sobre um relevo plano, onde 
se elevam grandes estruturas rochosas de forma cónica, que 
são resultantes da erosão prolongada em volta das mesmas. No 
topo de cada objecto cónico, um pedestal de basalto13 mantêm-
se resistente ao desgaste, marcando a memória de uma camada 
pétrea antiga, base do processo de erosão originado há milhares 
de anos. As habitações trogloditas encontram-se organizadas 
verticalmente segundo o eixo de cada cone, sendo que cada um 
deles contêm, por norma, uma unidade familiar. Estes objetos 
podem atingir uma altura suficiente para conter cinco pisos de 
habitação, sendo que em certos exemplos, é possível encontrar 
duas unidades familiares a habitar o mesmo conjunto. 

Presentemente, ainda é visível são característicos os mesmos 
povoados trogloditas que existiram durante vários séculos, e que 
ainda operam segundo costumes rudimentares provenientes das 
suas gerações ancestrais. A arte de trabalhar e moldar a pedra, 
na sua forma, ambiência e espacialidade, faz parte da cultura 
inequívoca de todas as comunidades habitantes da Anatólia.

13 O pedestal de basalto que assenta sobre as estruturas cónicas de calcário funcionam 
eficazmente enquanto coberturas, que protegem do desgaste maioritariamente causado 
pela precipitação, evitando assim a erosão acelerada da pedra calcária. À medida que o 
corpo da estrutura se encontra demasiado fragilizado pelo desgaste, o peso do pedestal 
irá provocar o colapso da mesma. Após o colapso, restará somente a cobertura de 
basalto enquanto memória de um cone que existiu nesse lugar.

36. (página oposta, à esquerda e em cima, de 
cima para baixo) Zelve, Capadócia, Turquia.
37. (página oposta, à esquerda e ao centro, 
de cima para baixo) Avcilar, Capadócia, 
Turquia.
38. (página oposta, à esquerda e em baixo, 
de cima para baixo) Avcilar, Capadócia, 
Turquia.

39. (página oposta, à direita e em cima) 
LOUBES, J. P. - Zelve, Capadocia, Turquía. 
Sección de los valles. 1985. 
40. (página oposta, à direita e em baixo, de 
cima para baixo) LOUBES, J. P. - Avcilar, 
Capadocia, Turquía. Como que agrupa 
dos unidades familiares. La organización 
se desarolla en dos plantas. 1.Establo. 
2.Granero. 3.Sala de estar. 4.Palomar. 
1985. | “Avcilar, Capadócia, Turquia. Como 
se combina duas unidades familiares. A 
organização desenvolve-se em duas plantas. 
1. Estábulo. 2.Celeiro. 3.Sala de estar. 
4.Pombal.” [livremente traduzido pelo autor]



30

Matera, Basilicata (Itália)

Matera, situada na província de Basilicata, no Sul de Itália, é uma 
cidade de incomparável imponência na demonstração histórica, 
cultural e paisagística que faz prevalecer na atualidade. 

Comparável em muitos aspectos, a diversos exemplos trogloditas 
que ainda se presenciam na atualidade, não é apenas um modelo 
que perpetuou durante várias épocas e gerações. É uma cidade 
que soube adaptar-se (e ser adaptada) a momentos marcantes na 
história deste lugar, evidenciando um dos maiores exemplos de 
arquitetura troglodita ainda ativo, e sobretudo, modernizado, aos 
olhos do mundo contemporâneo.

Ao longo da história, Matera terá sido o exemplo de uma cidade 
invicta, que presenciou vários acontecimentos marcantes que 
mudaram o seu destino. Foi palco de enumeras invasões, e governada 
por diferentes impérios que ai prosperaram. O povoamento do 
território envolvente à Gravina 14 advém do período da Idade dos 
Metais (cerca de 3000 a.C.), sendo possível encontrar atualmente 
vestígios arqueológicos e objetos feitos pelo homem que remontam 
a esse mesmo período. Porém, o surgimento da cidade de Matera 
ocorre no séc. III a.C., com a expansão do Império Romano para 
sul de Itália, e pela criação do núcleo urbano da atual Civita, a 
cidade antiga. Desde então, terá prosperado até ao séc. VII d.C. 
No ano de 664, a conquista da região pelos Lombardos15 converte 
este lugar numa parte integrada do grão-ducado de Benevento. Ao 
mesmo tempo, durante o séc. VIII d.C., a cidade presenciou uma 
intensa migração de monges beneditinos e bizantinos que vieram 
a construir as primeiras igrejas rupestres nas enumeras cavernas 
dispostas sobre a Gravina. Desde o séc. X d.C. até ao séc XV d.C., 
Matera torna-se uma cidade Feudal autónoma. Porém, no séc. XV, 
é anexada ao reino de Aragão e governada pelo conde Giovanni 
Carlo Tramontano, que precocemente terá sido morto no ano de 
1514, consequência de uma revolta popular. Em 1663, ainda 
sob o domínio Aragonês, Matera é governada pela casa nobre de 
Orsini, tornando-se parte da província de Terra d’ Otranto di Puglia 
16, e mais tarde, capital da Basilicata. 

14 La Gravina di Matera é o vale circundante à cidade, inserido no sistema rochoso 
cársico da Murgia Materana e Pugliese. è também uma área natural protegida que 
integra o Parco della Murgia Materana, considerado Património Mundial UNESCO.
15 O Reino Lombardo (Longobardia), foi um Estado na península Itálica que surgiu da 
conquista de grande parte do território feito pelos guerreiros lombardos, e que se terá 
mantido a´te ao domínio franco no séc. VIII d.C. A conquista lombarda trouxe como 
consequência a divisão política da península Itálica, que veio a permanecer por três 
séculos com uma parte de domínio Bizantino outra de domínio Lombardo.
16 Terra d’Otranto di Puglia foi uma região histórica e geográfica do Sul de Itália, bem 

41. (página oposta, em cima) Imagem de 
autor - Matera, Itália, enquadramento da 
cidade sobre a Gravina e o Parco della Murgia 
Materana. 2014.

42. (página oposta, ao centro) Imagem de 
autor - Matera, Itália. Il Sasso Barisano. Vista 
sobre o centro histórico da cidade, conhecido 
como Civita. 2014.

43. (página oposta, à esquerda e em baixo) 
Imagem de autor - Matera, Itália. Il Sasso 
Barisano. Vista sobre la cattedrale della 
Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio, 
um dos pontos altos da cidade e o mais 
notável lugar de culto cristão católico. 2014.
44. (página oposta, à direita e em baixo) 
Google Earth - Matera e Parco della 
Murgia Materana, Itália, ortofotomapa, 
Enquadramento da cidade no território. 
2014.
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45. Imagem do autor - Matera, Itália. Il 
Sasso Caveoso, área museológica, antiga 
igreja rupestre. 2014.

46. Imagem do autor - Matera, Itália, La 
Casa Cava, Um modelo arquitetónico que 
combina o espaço de uma caverna escavada 
padrão a uma caverna natural preexistente. 
2014.
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Em 1802, Giuseppe Bonaparte17, que governava a região, 
transferiu a capital para a cidade de Potenza. A nova organização 
administrativa desencadeou protestos populares violentos, que 
visaram a restrição de antigos acordos, a respeito da redistribuição 
das terras públicas do território. A revolta, porém, terá surgido em 
1860, quando se erguia um movimento revolucionário designado 
por Banditismo Pós-Unificação Italiana.18 A cidade voltaria a ser 
capital da província em 1927.

No fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, Matera contava já com 
mais de 15.000 habitantes que viviam nas casas escavadas no 
centro histórico da Civita. As necessidades básicas de cada família 
tornavam-se cada vez maiores, e não eram compatíveis com a 
qualidade dos espaços deste tipo de habitação. As atividades 
dos habitantes desenrolavam-se no mesmo espaço destinado 
à permanência dos animais domesticados. As condições de 
salubridade e higiene eram preocupantes, sendo frequente o 
surgimento de epidemias. A situação ganha destaque no âmbito 
nacional. CoWm a promulgação de vários projetos estruturantes 
para um crescimento pós-guerra, nomeadamente a reforma 
agrária, o governo viria a decretar em 1952 uma lei que estabelecia 
reordenamento do território. Estaria implícita uma redistribuição 
da indústria agrícola e dos loteamentos de habitação, no sentido 
de evacuar os habitantes do centro da cidade para novos bairros 
periféricos. Durante várias décadas, o centro de Matera terá 
permanecido inabitado, e exposto a uma degradação avançada. 
Só em 1986, seria aprovado um novo plano de restauro e 
requalificação do espaço urbano.

como um antigo distrito administrativo. Primeiramente, pertenceu ao Reino da Sicília 
(1130-1302), depois ao Reino de Nápoles (1302-1816), e mais tarde ao o Reino das 
Duas Sicílias (1816-1861). Tornou-se parte do Reino da Itália (1861-1948), sendo 
finalmente desintegrada em 1927.
17 Giuseppe Bonaparte (1768-1864) foi o irmão mais velho de Napoleão Bonaparte. Terá 
sido proclamado rei de Nápoles (entre 1806 a 1808) e também rei de Espanha (entre 
1808 e 1813).
18 Banditismo pós-unificação italiana (brigantaggio postunitario italiano), reconhecido 
entre 1861 e 1865, foi considerado um movimento revolucionário popular com origem 
nas regiões do Sul de Itália. A causa deste movimento era proveniente da indignação 
política que se fazia sentir após a reunificação de Itália. Durante o domínio napoleónico 
do Reino de Nápoles e com a governação da casa de Bourbon, o banditismo ganhava 
protagonismo na classe popular, que se revoltava constantemente contra a opressão e 
a anulação de direitos civis comuns. A inoperabilidade da policia levava muitas vezes, 
ao aparecimento de brigadas armadas, pagas pelas elites governamentais locais, com o 
objectivo de aniquilar os bandidos das cidades. Porém, a composição destas brigadas 
viria a incluir igualmente criminosos, no sentido de saldar dívidas em troca de acusações 
prévias. Pensa-se também que este modo de vida terá originado o modelo criminoso 
conhecido por Mafia.
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Em 1993, com a distinção de Património Mundial da Humanidade 
feita pela UNESCO, Matera torna-se um símbolo de reconhecimento 
internacional. Este feito tornar-se-á o princípio de um processo 
de investimento e valorização da cidade, não só concentrado 
individualmente em cada monumento, mas sobretudo pensado 
para ser uma regeneração urbana num todo. Simultaneamente, a 
investigação arqueológica assume ser um método prioritário para 
a análise do lugar, em caso de intervenção. 

Nos últimos anos, tem havido sucessivas requalificações 
arqueológicas e vários pontos da cidade. O Sasso Caveoso 19, 
como exemplo, integra um sistema e galerias e salões escavados, 
que funcionavam enquanto igrejas rupestres, e que presentemente 
constitui uma grande área museológica da cidade. Um exemplo 
recente (em 2011) é a Casa Cava, uma pequena caverna que servia 
para a extração de pedra utilizada na construção de habitações 
à superfície. Durante uma ampliação, foi descoberta uma nova 
câmara subterrânea de grande altura. A requalificação de ambos 
os espaços tornaram este lugar um marco no contexto da cidade, 
que funciona atualmente como um importante centro cultural que 
integra espaço museológico e um auditório.

Atualmente, após sucessivos acontecimentos marcantes na 
história da cidade, é fascinante compreender o modo como 
Matera pôde prevalecer no tempo. Sobretudo, como nos conta, 
entre monumentos e lugares, uma sequência cronológica única, 
uma memória que nasce da cultura antiga, e que se mantêm 
harmoniosamente intacta, tal e qual como no seu tempo.

“Let us lay claim to a city of essentials: a city like a garden of 
intelligence. The artist has more experience than all to exert 
caution when using materials, space, different plans and the 
existing shapes whose integrity and spirit has to be protected. 
The artist would not come to Matera to propose his own work  
rather to bring his dedication as he touches an outstanding work 
of art. Here are the Sassi di Matera considered a work of art in 
themselves, they are an amazing way to way to experience co-
existing with the material.” 20 

19 O Sasso Caveoso foi o primeiro lugar construído da cidade, composto por igrejas 
rupestres e habitações. Integra o espaço da Civita (Cidade Antiga), juntamente com o 
Sassi Barisano. Ao contrário do último, este foi construído segundo patamares planos 
(talhões) organizados em escada, sobre a forma do vale.
20 Pietro CONSAGRA, What Intellectuals and Opinion Leaders Have to Say. In Matera 
2019. Capitale Europea Della cultura. Matera: Comitato Matera, 2019, p. 12.

47. (página oposta, à esquerda e em cima)  
Matera, Itália, planta urbana da cidade, 
enquadramento sobre o vale. 2014.
48. (página oposta, à direita e em cima)
Matera, Itália, La Casa Cava, corte 
longitudinal. 2014.
49. (página oposta, à direita e ao centro) 
Matera, Itália, Il Sasso Caveoso, planta térrea. 
2014.

50. (página oposta, em baixo) VELOSA, 
Beatriz - Matera, Itália, Il Sasso Caveoso, vista 
sobre o Sasso Barisano e enquadramento 
sobre o vale. 2014.
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ARCOLOGIA (ARQUITETURA + ECOLOGIA)2.4.

“As possibilidades tecnológicas deixaram de decidir das nossas 
opções. Pelo contrário, a opção feita é que decide da tecnologia 
a usar de modo a dar corpo aos nossos sonhos, e da tecnologia a 
por de lado de modo a não perturbar os mesmos” 21 

Em 1962, Paolo Soleri, considerado um dos arquitetos e 
pensadores mais controversos do seu tempo, desenvolve a teoria 
para uma nova ideia de cidade: a Arcologia. 

De um modo prático, a Arcologia, que se traduz como uma 
simbiose entre Arquitetura e Ecologia, pretende analisar o modo 
como estas áreas podem compactuar em situações concretas. 
Não sendo somente uma fusão entre os valores da Arquitetura 
e da Ecologia, podemos compreender este conceito como um 
pensamento teórico, que tira partido do melhor dos dois mundos, 
no sentido de procurar um sistema de cidade de caráter normativo, 
auto-sustentável e aplicável de uma forma global. 

A consciencialização pelo meio e paisagem natural, bem como 
um aproveitamento necessário dos recursos existentes à 
superfície do solo, definem aquilo que se pode afirmar como o 
modelo arquitetónico de uma arcologia. Uma construção massiva 
subterrânea e concentrada, capaz de valorizar ao mais alto nível 
a superfície, e tudo o que dela depende para o funcionamento de 
uma cidade. Uma arcologia é um núcleo urbano denso, que mais 
ou menos grande, consoante o modelo, engloba um complexo 
conjunto de programas, residências, equipamentos, infraestruturas 
e funcionalidades acrescidas. Uma arcologia, ou seja, um modelo 
de cidade, é construído segundo uma proporção variável, que a 
priori se reflete na densidade populacional planeada 22. Escolhe 
a quantidade de habitantes que pode suportar, sendo esta a 
essência da sustentabilidade na produção e no consumo urbano.

“[...] cada arcologia - e é essa a principal função, reforça ao 
máximo a textura da vida urbana e facilita a ação recíproca dos 
seres humanos.” 23

21 SKOLIMOWSKY, Henryk - Paolo Soleri. A Filosofia da Vida Urbana. Arquitectura, 
Nº123 (1971), p. 158.
22 As arcologias são considerados modelos teóricos de cidades altamente densificadas, 
pensados para suportar grandes quantidades de população. Os modelos de arcologias 
idealizados podem ser variáveis na sua dimensão, sendo exemplos as cidades de 
Babelnoah (333 hab. por Acre), Novanoah B (345 hab. por Acre), Babel Canyon (948 
hab. por Acre), Arcube (1100 hab. por Acre) e Hexaedron (1200 hab. por Acre)
23 SKOLIMOWSKY, Henryk - op. cit., p. 158. 

51. (página oposta, em cima) SOLERI, Paolo 
- Novanoah I, proposta de arcologia para ser 
construída numa grande planície ou no mar. 
População: 400 000 habitantes. 1971.

52. (página oposta, ao centro) Map of 
Ecumemopoly versus Map of Arcology. 
Archdaily, 2011.

53. (página oposta, em baixo) SOLERI, Paolo 
- Asteromo (Hexaedron), situada no espaço e 
com 70 000 habitantes. 1971.
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54. SOLERI, Paolo - Esquema do processo 
de “miniaturização”, desde a matéria 
cósmica fundamental até uma neomatéria. 
1971.

55. SOLERI, Paolo - Um dos elementos 
constituintes de Novanoah II, de estrutura 
semelhante ao de Novanoah I. Tem uma 
população de 2 400 000 habitantes. 1971.
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No fundo, é a procura espacial e tecnológica de soluções urbanas 
que apelam à subsistência daquilo que consideramos cidade, à 
qual está inerente uma gestão e utilização organizada dos recursos 
naturais que a possibilitam existir. O crescimento exponencial 
de uma cidade tradicional, uma megapolis, em nada se reflete 
num programa de sustentabilidade do sistema. Procura, ao 
invés, crescer segundo uma organização estratificada, dominar o 
território, e subtrair o máximo de recursos necessários para a sua 
subsistência. Segundo Henryk Skolimowsky, que cita o trabalho de 
Soleri, afirma que “as cidades tradicionais são figuras estateladas 
[...] são como gigantes achatados [...] não podem funcionar e não 
funcionarão porque são o resultado de uma ordem artificial que 
podem apenas perpetuar ” 24

Este paradigma é igualmente visto por Soleri como uma 
oportunidade de reflexão acerca conceito de arquitetura, pelo 
menos do modo como a compreendemos. Neste sentido, o ato 
de criar arquitetura toma por base um conjunto de preocupações 
novas que se suportam em premissas menos próprias da arte, tal 
e qual como aconhecemos hoje. A crítica que Skolimowsky afirma  
segundo o pensamento de Soleri, é pertinente no que se refere ao 
rumo que a arquitetura poderá tomar no futuro. A leitura filosófica 
e utópica, quando se torna o eixo do processo criativo, pode levar 
às mais distintas conclusões que põem em causa o modo de 
habitar do ser humano, ou até mesmo, a própria condição humana 
enquanto espécie.

Neste sentido, a arcologia caminha, segundo Skolimowsky, para 
um processo de “miniaturização”, uma compactação de indivíduos, 
espaços e sistemas, que em sintonia de funcionamento, procuram 
uma homogeneidade no modelo. A artificialidade na criação torna 
normativo um processo que poderia ser espontâneo. Assim, a 
tentativa de sintetização que Soleri assume perante a arquitetura, 
é comparável aos planos utópicos que muitos autores do séc. XX 
demonstraram. Esta nova realidade ficcional permite-nos repensar 
novamente o que é, de facto, habitar.

“Pelo prisma da arcologia, a arquitectura deixará de ser vista como 
um baloiçar entre a forma e a função, o símbolo e a utilidade, o 
significado e o propósito, e sim como um instrumento ao serviço  
da sobrevivência da espécie” 25 

24 SKOLIMOWSKY, Henryk - op. cit., p. 159.
25 SKOLIMOWSKY, Henryk - op. cit., p.161.
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A Arcologia, enquanto ciência, pode sustentar um conceito de 
cidade ainda muito distante da nossa realidade, mas certamente 
toma consciência de um conjunto de preocupações sérias que se 
centram na sustentabilidade global da ideia de cidade. De uma 
estrutura unitária capaz de compatibilizar todo o conjunto de 
sistemas urbanos vitais para o bom funcionamento da mesma.

Em 1970, Paolo Soleri pôs em prática o primeiro e único modelo 
de acrologia alguma vez construído: o Arcosanti 26.Tal como os 
restantes exemplos, este modelo pretende ser um protótipo 
experimental no conceito de integrar uma comunidade num 
sistema único, densificado e auto-suficiente. A preocupação com 
o meio ambiente é relevante, tratando-se de um sistema urbano 
ecológico, de baixo nível de poluição e consumo de recursos 
naturais e energéticos. Ao mesmo tempo, a construção em alta 
densidade, e com o mínimo de ocupação territorial, torna possível 
a maximização na partilha de infraestruturas técnicas como água, 
eletricidade e esgotos. Permite manter, de igual modo, a máxima 
capacidade populacional residente. A integridade da paisagem é, 
simultaneamente, respeitada, sendo apelativo o diálogo entre o 
espaço urbanizado e a natureza em redor. O meio ambiente em 
si, torna-se um centro para a produção alimentar e energética, 
bem como um cenário próprio para a realização de atividades 
comunitárias ao ar livre.

Em conclusão, poder-se-á afirmar que Arcosanti é uma experiência 
social única, que analisar, faseadamente, o crescimento de uma 
cidade sustentável na vertente da Arcologia, de modo a tornar esta 
utopia arquitetónica credível e realizável.

“Soleri está preparado para aceitar todas e quaisquer 
consequências que se seguem e que têm de ser seguidas para pôr 
de pé as arcologias, para fazer a cidade à Imagem de Deus. Claro 
que Soleri diz: A CIDADE À IMAGEM DO HOMEM. Mas é a Civitas 
Dei que dirige a visão de Soleri, a cidade à imagem do homem 
celeste, “homem reposto como medida das coisas e, antes de 
mais, como a medida compassiva de si próprio e da natureza” ” 27

26 O Arcosanti é considerado um laboratório experimental urbano, localizado no deserto 
do Arizona, Estados Unidos. Considera-se um modelo pioneiro deste tipo, que engloba 
os espaços e as funcionalidades essenciais para a vivência de uma comunidade no local. 
O projeto teve início em 1970 e atualmente continua a ser executado, sendo finalizada, 
em 1982, a primeira fase da construção. Em 2001, terá sido planeada a fase final do 
projeto, o Arcosanti 5000, que tem por objetivo integrar 5000 habitantes.
27 SKOLIMOWSKY, Henryk - op. cit., p.162.

56. (página oposta, em cima) Arcosanti, 
Arizona, Estados Unidos, enquadramento. 
Archdaily, 1971.

57. (página oposta, ao centro) Projeto 
Arcosanti 5000, , planta de situação. 
Archdaily, 1971.

58. (página oposta, em baixo) Projeto 
Arcosanti 5000, , secção transversal e 
plantas dos níveis. Archdaily, 1971.
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UM CONHECIMENTO DO LUGAR 3.



44



45

Uma breve história

O sítio de Santo Amaro de Alcântara transporta-nos para uma 
dimensão histórica da memória de sucessivos cenários construídos 
que, por diversos acontecimentos, se fundiram ou perderam com 
o passar dos séculos. Atualmente, ainda resta a memória de um 
lugar que integra importantes edifícios, que fizeram parte da 
história portuguesa relacionada com os tempos áureos e marcantes 
da nação. De certo modo, Santo Amaro nunca esteve associado 
ou integrado em Lisboa, até ao surgimento do terramoto de 1755 
que, por consequência, veio transformar o território numa área 
geoestratégica no desenvolvimento da parte ocidental da cidade. 
No entanto, a sua génese deve, em parte, à concentração de várias 
ordens religiosas que, contribuindo para a sinergia na adoração do 
culto cristão, promoveram o reconhecimento do lugar.

“Decorria o ano de 1532. Os peregrinos traziam em mente o voto 
que haviam feito, no alto mar, quando se viram assolados por 
grande temporal, de levantar um templo religioso no sítio em que 
fizessem o desembarque. Decidiram-se a explorar o caminho, 
subindo até ao ponto mais elevado, e como lhes parecesse aprazível 
o lugar, de belos ares e formosas vistas, logo o preferiram para o 
cumprimento da promessa feita. Estava-se a 15 de Janeiro, dia de 
Santo Amaro, e por isso se escolheu esse antigo frade beneditino 
para padroeiro da nova Casa de devoção e recolhimento.” 1

A partir de meados do séc. XVI, Santo Amaro torna-se um 
importante lugar de valor religioso ao nível nacional. A construção 
da Ermida de Santo Amaro de Alcântara, em 1549, projeta para 
cidade de Lisboa um novo ícone de peregrinação e de culto 
religioso notável.

Em 1580, com a reclamação do trono português por parte de Filipe 
II de Espanha, ocorre a batalha de Alcântara, um acontecimento 
com final desastroso, que veio a custar a independência portuguesa 
durante 60 anos, para o domínio Filipino. No entanto, este terá 
sido um período de importante restruturação do lugar, no contexto 
urbano de Lisboa. O desenvolvimento de novas infraestruturas2 
como conventos, redes viárias e até mesmo um Palácio Real 
viriam a atribuir-lhe uma nova notoriedade e valor de propriedade. 

1 COSTA, Mário - O Sítio de Santo Amaro. Conferência Proferida no Grupo “Amigos de 
Lisboa” a Propósito do Dia de Santo Amaro. Lisboa: Colecção Bordalo Botto, 1909, p. 8.
2 Entre as obras, destacam-se a Igreja e Convento das Flamengas (1582), projetado 
por Nicolau de Frias, o Mosteiro do Monte Calvário (1600) por D. ª Violante de Noronha 
e o Palácio Real de Alcântara (1606) do arquitecto régio Teodósio de Frias, a última 
destruída com o terramoto de 1755. 

59. (página oposta) STOOP, Dirk - Ermida 
de Santo Amaro. Lisboa: Arquivo Municipal, 
séc. XVII.
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“Nos finais do século XVIII ainda a cidade de Lisboa se encontrava 
mal refeita dos destroços provocados pelo Terramoto grande. 
Procurava-se a todo o custo desentulhar as ruínas da cidade velha 
de muitos séculos para fazer renascer dos seus escombros uma 
nova urbe já encetada trinta anos antes pelo Marquês de Pombal e 
pelos seus colaboradores, os artistas e engenheiros Carlos Mardel, 
Manuel da Maia e Eugénio dos Santos.” 3

O terramoto de 1755, um evento cataclísmico provocado por um 
sismo de grande escala e sucessivas réplicas, deixou um rasto 
inigualável de forte destruição de infraestruturas em toda a cidade 
de Lisboa.

Os anos seguintes à catástrofe terão sido turbulentos, vivendo-se 
um período temeroso, aquando a população receava viver perto 
dos centros urbanos mais densos, dos edifícios altos e da frente 
ribeirinha. O receio de voltar a ocorrer uma nova catástrofe natural 
de igual dimensão terá contribuído para a mobilização de centenas 
de habitantes em direção às partes mais elevadas do território, 
partes essas que não teriam sido atingidas com igual intensidade 
pelo sismo, muito menos pelo maremoto.

Deste modo, a forma e a dinâmica de crescimento urbano da 
área ocidental periférica de Lisboa centrou-se através de um 
desenvolvimento externo à frente ribeirinha. Tendo ocorrido uma 
primeira necessidade de concentrar novos núcleos urbanos, 
dispersos uns dos outros, que se distanciavam do antigo corredor 
urbano junto ao rio. 

Esses mesmos núcleos, lugares onde hoje se encontram as 
freguesias de Alcântara e Ajuda, tornaram-se autonomamente 
característicos. O seu desenvolvimento reflete-se sobretudo no 
tipo de planeamento e estratégia, de atividade económica e social, 
em que vieram a especializar-se durante vários anos.

“Os escombros continuavam a pejar os velhos bairros, as barracas 
de madeira erguiam-se por toda a parte, os incêndios lavravam a 
toda a hora (...) mas novos monumentos se erguiam, já de pedra 
e cal.” 4

3 Ayres de CARVALHO, Os Três Arquitectos da Ajuda. Do “ Rocaille” ao Neoclássico. 
Manuel Caetano de Sousa (1742-1802), José da Costa e Silva (1747-1819), Francisco 
Xavier Fabri (1761-1817). Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 1979, p. 11.
4 Ayres de CARVALHO, op. cit. p. 11.

O PERÍODO PÓS-1755. UM NOVO APROVEITAMENTO 
DOS VALES DE ALCÂNTARA E DO RIO SECO

3.1.
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64. ANUNCIAÇÃO, Tomás - Ajuda. Lisboa: 
Biblioteca Nacional, 1818-1879.

65. (à esquerda) BATTY, Robert - Lisbon: 
Belem Castle. Lisboa, Biblioteca Nacional, 
1830. 
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Em 1726, durante o período de D. João V, a família real toma 
posse de três quintas localizadas na área ocidental de Lisboa. 
Duas situadas no lugar de Belém, uma situada no lugar da Ajuda. 

A primeira integrava o já existente palácio de Santa Maria de 
Belém, outrora mandado construir por Manuel de Portugal. 
A segunda foi palco da construção da Ermida do Convento da 
Congregação do Oratório, em homenagem à Nossa Senhora das 
Necessidades, que mais tarde viria a servir enquanto casa real da 
Dinastia de Bragança, denominada Palácio das Necessidades. A 
terceira e última quinta, mais distante das outras e periférica em 
relação ao centro de Belém, teria como objectivo servir de base 
à construção de uma residência real durante o Verão, que nunca 
chegou a ser executada nesse mesmo período.

Com o terramoto de 1755, houve a necessidade urgente de 
construir um novo palácio real em substituição ao anterior Paço da 
Ribeira, hoje em dia Terreiro do Paço, que havia sido totalmente 
destruído. Os efeitos adversos do sismo foram sentidos em toda a 
cidade, contudo, e particularmente na parte ocidental, os edifícios 
terão sido menos afetados pela catástrofe.

Após a catástrofe, D. José I ordenou a construção no novo palácio 
real na quinta da Ajuda, que a família real possuía. Para inverter o 
mau presságio do colapso de edifícios em alvenaria, o rei ordenou 
que a construção do novo palácio real fosse apenas com materiais 
tectonicamente mais resistentes que a pedra (madeira e pano), 
com o objectivo de sustentar um melhor comportamento sísmico 
no futuro. Com efeito, em 1761, é finalizada a obra, erguendo-se 
uma nova casa real denominada Real Barraca 5.

Este foi o primeiro indicador de que a família real viria a habitar 
o lugar da Ajuda durante longos anos. A nova “cidade Real” viria  
a crescer com a preocupação de construir edifícios para usufruto 
da família Real e de gente nobre. Várias quintas foram surgindo ao 
longo da encosta, sob os eixos viários da Calçada da Ajuda e da 
Calçada da Boa Hora. A construção do Jardim Botânico (em 1768) 
e do Cemitério da Ajuda (em 1787) vieram a realçar o seu alto 
valor patrimonial, enquanto lugar frequentado pela alta sociedade 
lisboeta, nessa mesma época.

5 A Real Barraca terá sido o primeiro palácio proposto para o lugar, que deu origem, em 
1796, ao Real Paço da Ajuda (Palácio Nacional da Ajuda), na sequencia de um incêndio 
que devastou por completo o edifício.

A “Real Barraca” e a dinamização do lugar da Ajuda 3.1.1.
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O panorama industrial de Alcântara

A estratégia de desenvolvimento de Alcântara (pós terramoto de 
1755) terá sido, sobretudo, para compensar uma nova capacidade 
industrial de que a cidade de Lisboa necessitava. 

Desde finais do séc XVIII, Alcântara notabilizou-se enquanto lugar 
na vanguarda do comércio e da indústria. Durante a reconstrução 
da cidade, Marquês de Pombal terá ordenado a construção dos 
primeiros edifícios industriais e de habitação operária, que viriam 
a localizar funções e postos de trabalho. Novos bairros operários 
e pequenas industrias como tinturarias e fornos de cal, serviriam 
para suportar maiores fábricas que paralelamente iam sendo 
restauradas, como é o caso da Real Fábrica das Sedas.6 Por volta 
de 1800, o surgimento de novos complexos fabris associados 
aos curtumes e às moagens, bem como à indústria química 
e de lanifícios e têxteis 7, terá contribuído para o crescimento 
populacional, e consequentemente, para a consolidação de novos 
bairros de habitação, tais como o Alto de Santo Amaro e o Calvário.

Já no final do séc. XIX, Alcântara tornar-se-á um centro urbano 
de grande densidade, devido ao desenvolvimento do caminho-
de-ferro. Este novo conceito de mobilidade afeto ao transporte 
de passageiros e mercadorias, permitiu dinamizar as atividades 
relacionadas com comercio e a indústria, num contexto urbano à 
escala metropolitana. No ano de 1887, surge o primeiro percurso 
ferroviário intercidades na região de Lisboa, estabelecido entre 
Alcântara-Terra e Sintra. Em 1891, é desenvolvido um complexo 
projeto de aterro e planeamento urbano da frente ribeirinha da 
doca de Alcântara, que permitiu a instalação de uma segunda 
linha férrea, entre Alcântara-Mar e Cascais.

Assim, esta nova fase de industrialização pretende afirmar um novo 
enquadramento da cidade face ao rio. A introdução da atividade 
portuária e o crescimento da atividade pesqueira, associados a 
novos complexos industriais ribeirinhos, viriam a fomentar uma 
lógica cultural dedicada ao mar e ao comércio marítimo.

6 A Real Fábrica das Sedas terá sido inicialmente construída em 1741 durante o reinado 
de D. João V. Com o terramoto de 1755, a fábrica teve um processo de restauro, integrado 
na restruturação das obras estratégicas de Lisboa, ordenada por Marquês de Pombal, 
e com a autoria dos engenheiros - arquitetos Carlos Mardel e Eugénio dos Santos. Em 
1757, uma alteração ao regimento e aos estatutos da fábrica fizeram com que esta 
integrasse o novo Bairro das Águas, localizado no Rato, um conjunto habitacional 
operário que viria a servir esta indústria, como também a já existente Mãe d’ Água. No 
mesmo ano, a fábrica ficara conhecida como a Real Fábrica das sedas do Rato.
7 Entre as quais destaca-se, sobretudo, a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, 
com inauguração em 1838.

3.1.2.
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Os contrastes de Santo Amaro de Alcântara 3.1.3.

Santo Amaro de Alcântara terá sido, ao longo do séc. XX, um 
lugar de notáveis contrastes sociais e urbanos. Razão que deriva 
do rápido crescimento dimensional e populacional da freguesia 
de Alcântara para o território rural envolvente. Para entender a 
génese deste desenvolvimento irregular, é necessário ter em 
conta um conjunto de fatores políticos, económicos e sociais, que 
estimularam um crescimento urbano exponencial.

Durante o Estado Novo Português, Alcântara terá sido o principal 
bastião da indústria associada à cidade de Lisboa. Nesse mesmo 
período, terão sido realizadas várias construções de interesse 
público, consideradas prioritárias e determinantes para um 
panorama industrial em ascensão. A execução dos projetos do 
caneiro de Alcântara, em 1945, e mais tarde, da Ponte Sobre o 
Tejo, em 1966, alterou vincadamente a organização urbana de 
grande parte do território. Em consequência, foram realizados 
diversos processos de expropriação dos residentes afetos às 
áreas em causa, sendo estes reencaminhados para novos bairros 
que se faziam erguer nos limites administrativos da freguesia. O 
surgimento de vilas operárias, introduzidas nos interstícios dos 
bairros consolidados, como o Calvário e o Alto de Santo Amaro, 
viria a transformar o panorama social do lugar.

O novo planeamento urbano pretendia, de forma estratégica, 
complementar novas áreas residenciais para a classe operária, com 
infraestruturas camarárias afetas ao ensino e a serviços públicos. 
A concentração de atividades nos mesmos lugares de residência 
fomentou, rapidamente, o crescimento de movimentos operários 
associativos. Grupos de trabalhadores que, enquanto grupo social 
financeiramente precário, pretendiam proteger os seus direitos 
laborais e coletivos, ao mesmo tempo aliando-se a uma causa 
republicana de valores democráticos, considerada na época como 
revolucionária e antipatriótica.

O fim do Estado Novo, em 1974, juntamente com a dissolução da 
Companhia União Fabril 8, viriam a contribuir para a desertificação 
dos bairros mais precários. Hoje em dia, Alcântara é palco de 
um intenso processo de degradação, que se vai tornando 
lentamente reversível com a requalificação dos bairros históricos, 
principalmente, do seu significado de lugar.

8 A nacionalização da Companhia União Fabril (CUF), que representava, até à data, 5% 
do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional, viria a contribuir para a perda de todos os ativos 
da indústria, e consequentemente, para o seu desmembramento e extinção.

73. (à esquerda e em cima) PORTUGAL, 
Eduardo - Largo do Rio Seco. Lisboa: Arquivo 
Municipal, 1939.
74. (à direita e em cima) BASTOS, Artur 
Inácio - Ponte 25 de Abril em construção. 
Lisboa: Arquivo Municipal, 1962-1966.

75. (à esquerda e ao centro) PORTUGAL, 
Eduardo - Calçada de Santo Amaro. Lisboa: 
Arquivo Municipal, 1900-1958.
76. (à direita e ao centro) FERNANDES, 
Augusto de Jesus - Rua Aliança Operária. 
Lisboa: Arquivo Municipal, 1968.

77. (à esquerda e em baixo) MADUREIRA, 
Arnaldo - Travessa dos Moínhos. Lisboa: 
Arquivo Municipal, 1968.
78. (à direita e em baixo) FIGUEIREDO, 
Vasco Gouveia de - Lavadouro do Rio Seco. 
Lisboa: Arquivo Municipal, 19 - .
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CASOS DE ESTUDO 4.
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COMPLEXO RESIDENCIAL ROKKO I
Tadao Ando (1981 - 1983)

4.1.

“ É objectivo da arquitetura criar ambientes nos quais a lógica da 
natureza e a do projeto coexistam, ainda que em aberto contraste 
– uma lógica não integrada na outra, e uma não confundida na 
outra. ” 1

O arquiteto japonês Tadao Ando terá sido, de forma notável, um 
dos arquitetos modernos que mais contribuiu para a exploração 
da geometria da materialidade do betão, enquanto conceito 
profundamente refletido na relação entre arquitetura e natureza.  

A capacidade de conformar o espaço arquitetónico, baseado na 
procura do controlo pelo ambiente interior exterior é, segundo o 
arquitecto, a ideia de procurar os “lugares que criam espaços”2. 
Os lugares projetados devem ser dominados, tal e qual como 
o homem terá sempre dominado a natureza. A concepção da 
geometria será o modo de controlo espacial, e a razão pela qual 
o homem, quando confrontado com a natureza, é capaz de se 
superlativar.

Tadao Ando terá empregue todo esse pensamento ao longo da 
execução de vários dos seus projetos. Em certas obras, existe 
uma persistência de levar o controlo do meio natural ao limite, 
como é o caso dos complexos habitacionais Rokko. No exemplo 
que se segue, o edifício Rokko I, iremos analisar os fatores 
determinantes que fazem deste edifício uma experiência singular 
na sua articulação com o lugar.

No sopé do monte verdejante Rokko, próximo da cidade costeira de 
Kobe, Japão,   nasce um grande edifício de habitação colectiva que 
se agrega, de forma ascendente, sob a escarpa rochosa existente. 
A sua presença no lugar é impactante, de certo modo brutal, 
quando comparada com a ambiência arquitetónica e paisagística 
local. Trata-se de um objecto pesado, de extrema robustez, 
que permanece sob a superfície pétrea como um sedimento 
persistente, quase identificável com a expressão material do solo 
onde assenta. 

1 ANDO, Tadao. Cit. por DAL CO, Francesco - Tadao Ando. As Obras, os Textos, a Crítica. 
Lisboa: Dinalivro, 2001, p.457.
2 ANDO, Tadao. Cit. por DAL CO, Francesco, op. cit, p.457.

Kobe (Japão)

Identidade construída

79. (página oposta, à esquerda e em cima) 
ANDO, Tadao - Rokko I, axonometria. 1996.
80. (página oposta, à esquerda e ao 
centro) ANDO, Tadao - Rokko I, planta de 
implantação. 1996.
81. (página oposta, à esquerda e em baixo) 
ANDO, Tadao - Rokko I, corte longitudinal. 
1996.

82. (página oposta, à direita e em cima) 
ANDO, Tadao - Rokko I, fotografia de 
enquadramento. 1996.
83. (página oposta, à direita e em baixo) 
ANDO, Tadao - Rokko I, fotografia de 
enquadramento. 1996.
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Ao mesmo tempo, o edifício assume uma altura baixa, justificada 
unicamente por uma ascensão orgânica da construção segundo 
a escarpa do monte. Absorvendo, deste modo, a área rochosa, 
dando lugar à predominância de plataformas modulares ortogonais 
e simétricas, que contêm as habitações. Estes módulos ,com 
aproximadamente 5,8 por 4,8 metros, estão organizados segundo 
dois grupos em altura, simétricos em relação a um espaço central 
vazio, que também funciona como espaço distributivo. 

As plataformas de ligação aos acessos, são organizadas segundo  
a geometria dos módulos dos respectivos níveis que estabelecem 
pequenas praças de carácter intimista, servindo de igual modo 
como lugares de permanência. Os acessos, enquanto corpo 
central, desenvolvem-se de forma vertical e axial no limite entre 
o edifício e a escarpa, metaforizando uma ideia de planta que 
cresce nesse lugar, sendo as suas ramificações os eixos em que 
se desenvolvem os fogos de habitação. Neste exemplo, que não se 
trata de um edifício de habitação convencional, é perceptível uma 
forte relação de proximidade entre a matéria natural e artificial. 
Onde cada módulo dispõe, igualmente, de um acesso secundário 
que liga ao espaço natural envolvente.

Em suma, a intenção de Tadao Ando é clara. O edifício torna-
se, indubitavelmente, uma parte intrínseca do lugar, projetando a 
memória de um objecto marcante e perene. Acrescenta ainda um 
sentido de conquista do território, que é realizado pelo homem 
conhecedor da técnica de construir e modelar a paisagem: o 
arquiteto.

“El Hombre y la Naturaleza se muestran en su arquitectura como 
un continuo que no debe romperse, y que se revela o se objetiva 
a sí mismo en la mente del hombre, en su consciencia, donde 
queda reflejando el universo. La arquitectura de Tadao Ando 
intenta restablecer la conexión con la Naturaleza, restableciendo 
la presencia de lo real en la consciencia del hombre, de modo que 
esta consciencia vuelva, por su medio, a sus raíces propias.” 3 

3 ANDO, Tadao. Cit. por COBELO, Jose - La Presencia de lo Real. El Croquis. ISSN 0212-
5683. Nº44-58 (1996), p. 30.
“O homem e a natureza mostram-se na sua arquitetura como um contínuo que não 
deve romper-se, e que se revela ou se objectiva a si mesmo na mente do homem, 
na sua consciência, onde fica reflectido o universo. A arquitetura de Tadao Ando 
tenta restabelecer a conexão com a natureza, restabelecendo a presença do real na 
consciência do homem, de modo que esta consciência volte, pelo seu meio, às suas 
raízes próprias.” [livremente traduzido pelo autor]

84. (página oposta, à esquerda e em cima) 
ANDO, Tadao - Rokko I, fotografia de 
enquadramento. 1996.
85. (página oposta, à esquerda e ao centro) 
ANDO, Tadao - Rokko I, fotografia de detalhe 
da fachada. 1996.
86.(página oposta, no meio e ao centro) 
ANDO, Tadao - Rokko I, fotografia de um 
pátio. 1996.
87.(página oposta, à esquerda e em baixo) 
ANDO, Tadao - Rokko I, fotografia de detalhe 
dos módulos. 1996.

88. (página oposta, à direita e em cima) 
ANDO, Tadao - Rokko I, esboço de corte 
longitudinal. 1996.
89. (página oposta, à direita e ao centro) 
ANDO, Tadao - Rokko I, axonometria. 1996.
90. (página oposta, à direita e em baixo, de 
cima para baixo) ANDO, Tadao - Rokko I, 
plantas das habitações. 1996.
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RÉSIDENCES PIERRE ET VACANCES COSTA PLANA
Jean Nouvel (1988 - 1992)

4.2.

Cap d’Ail, Alpes Maritimes (França)

“Jean Nouvel é conhecido pela sua capacidade de desmaterializar 
a arquitetura; as suas obras, independentemente das dimensões 
que apresentam, erguem-se ligeiras e etéreas. Este arquiteto 
também foi capaz de introduzir a imagem (...) como um elemento 
constitutivo da arquitetura, e de construir edifícios a partir de 
ideias abstratas - como a virtualidade.” 4

Cap d’Ail constitui um de vários pontos altos costeiros pertencentes 
à cordilheira dos Alpes Marítimos. O último resquício montanhoso 
dos Alpes Franceses, que se debruça sobre o mar Mediterrâneo. 
Situado sobre a vista esplendorosa da baía da cidade do Mónaco, 
este é um lugar privilegiado no roteiro do turismo balnear de 
referência, contextualizando, assim, com as restantes estâncias 
turísticas da Riviera Francesa.

Sob a encosta escarpada do monte que lhe pertence, existe uma 
antiga pedreira granítica, que marca a paisagem natural com 
uma escarpa em rocha aparente, resultante da subtração maciça 
deste espaço. A ideia de ocupação desta pedreira surge de um 
projeto de um edifício que viria a integrar um hotel e apartamentos 
turísticos, dada a vista e localização e excepcionais. Para Jean 
Nouvel, este projeto não se centraria exclusivamente na ideia de 
cumprir com um qualquer desenho de edifício de hotel tradicional. 
Teria, sobretudo, de ser identificável com o lugar, adaptando as 
suas funcionalidades aos diversos planos de nível que o declive do 
terreno assim sugere. Assim, a marcação de diferentes plataformas 
funcionais ao longo da encosta, e materializadas com a mesma 
pedra do local, seria a proposta para uma integração equilibrada 
do edifício no meio envolvente.

Porém, este edifício não se trata, somente de um objecto 
arquitetónico, que assenta de forma inerte sob a escavação 
rochosa. Segundo o arquiteto, o toque que o edifício assume 
diante a superfície pétrea revela ser um fator determinante para 
a sua construção. Ideia proveniente da preservação cuidada e 
criteriosa deste elemento natural. Assumindo um afastamento 
ligeiro do edificado, é possível obter uma proximidade crítica para 
criar um espaço intersticial que funcione, simultaneamente, como 
um espaço distributivo do edifício. A mesma separação física só é 
perceptível quando se alcança o espaço de circulação. 

4 KLICZOWSKI, Hugo - Jean Nouvel. Madrid: H Kliczowski-Onlybook, 2002, p. 6.

Identidade tectónica

91. (página oposta, à esquerda e em cima) 
NOUVEL, Jean - Pierre et Vacances, planta 
de implantação. 2001.
92. (página oposta, à esquerda e ao centro) 
NOUVEL, Jean - Pierre et Vacances, secção 
transversal construtivo. 2001.
93. (página oposta, à esquerda e em baixo) 
NOUVEL, Jean - Pierre et Vacances, corte 
construtivo. 2001.

94. (página oposta, à direita e em cima) 
NOUVEL, Jean - Pierre et Vacances, 
fotografia de enquadramento. 2001.
95. (página oposta, à direita e em baixo) 
NOUVEL, Jean - Pierre et Vacances, 
fotografia da fachada poente. 2001.
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96. (em cima) NOUVEL, Jean - Pierre et 
Vacances, fotografia da fachada poente, nível 
superior. 2001.
97. (à esquerda e ao centro) NOUVEL, Jean - 
Pierre et Vacances, fotografia de detalhe dos 
acessos. 2001.
98. (à direita e ao centro) NOUVEL, Jean - 
Pierre et Vacances, fotografia da galeria de 
acesso. 2001.

99. (em baixo) NOUVEL, Jean - Pierre et 
Vacances, alçado Poente, representativo da 
estereotomia dos materiais. 2001.
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À medida que se percorre as escadas e as plataformas de acesso, 
a pedra natural torna-se um cenário interior do edifício, que 
pela sua organicidade e relevo, projeta uma ambiência de média 
luz refletida. Construídas em madeira, sugerem galerias que 
representam lugares intermédios entre o objeto arquitetónico e a 
parede rochosa existente. A leveza do material é contrastante com 
a superfície maciça de pedra e do betão, que em contraponto, 
permite uma maior permeabilidade da luz natural, de modo que 
a mesma reflita no interior das galerias. A riqueza de materiais 
como a madeira e a pedra mármore, permite encontrar diferentes 
ambiências de conforto. O mármore transmite uma sensação 
de frescura da superfície pavimentada no interior dos fogos de 
habitação, ao passo que a madeira, enquanto filtro lumínico no 
espaço exterior, sugere uma ambiência quente que se adapta 
naturalmente ao clima mediterrânico do lugar.

No fundo, podemos considerar que este exemplo arquitetónico 
explora as qualidades tectónicas e materialísticas que a pedreira 
pode potencializar. Para Jean Nouvel, é importante a exploração 
do detalhe, enquanto instrumento do desenho do espaço, e a 
dicotomia materialidade-ambiência, que em conformidade com 
o programa turístico necessário, resulta numa experiência única 
para este lugar específico.

“Mi arquitectura no representa una situación excepcional, sino una 
serie de situaciones concretas. Es serial. (...) es cualquier cosa 
menos un modelo. La única cosa que se repite es una actitud que 
nos conduce a analizar previamente cada situación para conocer lo 
que se podría hacer en función de los parámetros suministrados, 
que no incluyen únicamente el contexto local, sino también los 
problemas de nuestro tiempo.” 5

5 NOUVEL, Jean - Una Conversación con Jean Nouvel. Material Contexto: La 
Diferenciación del Objecto. El Croquis. ISSN 2174-0356. Nº 112-113 (2002), p. 13.
“A minha arquitetura não representa um programa excepcional, mas uma série de 
situações concretas. É séria. (...) é qualquer coisa menos um modelo. A única coisa 
que se repete é uma atitude que nos conduze a analisar previamente cada situação 
para conhecer o que se poderá fazer em função dos parâmetros subministrados, que 
não incluem unicamente o contexto local, mas também os problemas do nosso tempo.”  
[Livremente traduzido pelo autor]
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THERME VALS
Peter Zumthor (1990 - 1996)

4.3.

Vals, Graubünden (Suiça)

“Mountain, stone, water, building in stone, building with stone, 
building into the mountain - our attempts to give this chain of 
words an architectural interpretation, to translate into architecture 
their meanings and sensuousness, guided our design for the 
building and step by step gave it form.” 6

A 1200 metros de altitude no lugar de Vals, pequena localidade 
Suíça situada no vale com o mesmo nome, encontra-se uma 
nascente termal mineral à temperatura de 30 graus Celsius.

Este lugar, não só dotado de características geotermais que 
predominam no vale mas também de uma deslumbrante paisagem 
natural verdejante, é um lugar profundamente reflectido nas 
condicionantes climatéricas que transformam a paisagem. O clima  
temperado de montanha tipicamente alpino 7 modela uma paisagem 
em constante adaptação natural. Árvores de folha persistente como 
coníferas e pinheiros-silvestres são predominantes, bem como um 
denso prado verde que cobre os vales do maciço montanhoso.

O enquadramento natural contribuiu, deste modo, para o 
reconhecimento internacional enquanto lugar de interesse para o 
turismo termal desde 1893, quando terá sido inaugurado o primeiro 
hotel termal, com uma piscina de água termal exterior. Em 1960, o 
hotel torna-se obsoleto e dá lugar a um novo complexo termal, que 
viria a incluir outras funcionalidades associadas ao banho. Porém, 
este novo edifício não se integrou com a linguagem arquitetónica 
tipicamente alpina, que se fez mostrar nos anos seguintes. Ao 
mesmo tempo, questões de iluminação e salubridade provaram que 
os espaços e as infraestruturas desenhadas não compatibilizaram 
com as necessidades relacionadas com o espaço do banho.

A necessidade de surgimento de um novo complexo termal advém 
da prioridade de atualizar e ampliar as atividades e infraestruturas 
associadas ao banho, que poderiam vir a beneficiar o espaço do 
hotel termal já construído.

6 ZUMTHOR, Peter; BINET, Helene - Peter Zumthor Works. Buildings and Projects,  
1979-1997. Basel: Birkhäuser, 1999, p. 135.
“Montanha, pedra, água, construir sobre pedra, construir com pedra, construir na 
montanha - as tentativas para dar a esta corrente de palavras uma interpretação 
arquitetural, para traduzir na arquitetura os seus significados e a sua sensualidade, 
guiaram o nosso desenho para o edifício e, passo a passo, atribuíram-lhe forma.” 
[Livremente traduzido pelo autor].
7 Clima Continental Húmido (Dfc) e Clima Subártico (Dfd), segundo a classificação 
climática de Köppen-Geiger.

Identidade na matéria

100.  (pagina oposta, à esquerda e em cima, 
de cima para baixo) ZUMTHOR,  Peter - 
Therme Vals, axonometria. 1999.
101. (página oposta, à esquerda e ao centro) 
ZUMTHOR, Peter -  Therme Vals, esboço 
conceptual. 1999.
102. (página oposta, à esquerda e ao centro, 
de seguida) ZUMTHOR, Peter - Therme Vals, 
planta de volumes. 1999.
103.(página oposta, à esquerda e em baixo) 
ZUMTHOR, Peter - Therme Vals, planta do 
piso térreo. 1999.

104. (página oposta, à direita e em cima) 
ZUMTHOR,  Peter - Therme Vals, fotografia 
do vale. 1999.
105.(página oposta, à direita e em baixo) 
ZUMTHOR, Therme Vals, fotografia de 
detalhe da fachada. 1999.
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Para Zumthor, a imagem do novo edifício teria de traduzir-se um  
profundo reflexo do lugar, da topografia, da riqueza do natural 
e das suas potencialidades, sem pôr em causa uma série de 
componentes que compõem todo o programa termal. Deste modo, 
o edifício deve ser distinto, e ao mesmo tempo contextualizante. 
O que acabou por se refletir, respectivamente, no interior e no 
exterior. A riqueza de um espaço maciço versus espaço subtraído 
(espaços funcionais versus espaço de circulação), minuciosamente 
organizado segundo um padrão  intencional para a exploração dos 
percursos e das vistas, criam no espaço interior uma ambiência 
heterogénea de experiências sensoriais e emocionais, que 
remetem para a descoberta de um lugar misterioso, do imaginário 
da caverna ancestral, interpretada nas suas origens.

“The blocks are loosely assembled in recurring figurative patterns, 
which are often tied into various orthogonal ordering lines. 
Underlying this informal layout is a carefully modeled path of 
circulation which leads bathers to certain predetermined points 
but lets them explore other areas for themselves (...) lt either 
ensures or denies the view, guaranteeing the distinct spatial quality 
of each element of the sequence while respecting its function and 
meaning within the whole.” 8

A água, a luz, o som e a terra são essenciais para a moldagem 
da forma e da experiência de percurso. O detalhe existe, de 
certo modo, na exploração criteriosa destas características que 
projetam no interior uma riqueza imensa na qualidade do espaço 
do banho, e que procura interpretar diversas situações de conforto. 
Características como a temperatura e a luminosidade podem ser 
controladas em diferentes espaços com diferentes dimensões.

“So our bath is not a showcase for the latest aquagadgetry, water 
Jets, nozzles or chutes. lt relies instead on the silent, primary 
experiences of bathing, cleansing oneself, and relaxing in the 
water; on the body’s contact with water at different temperatures 
and in different kinds of spaces; on touching stone.”9

8 ZUMTHOR, Peter; BINET, Helene - op. cit, p. 139.
“Os blocos são vagamente reunidos em padrões recorrentes de figurativos recorrentes, 
que são muitas vezes amarrados em várias linhas de ordenamento ortogonal. Existe 
um percurso cuidadosamente modelado de circulação, subjacente a esta disposição 
informal, que leva a determinados banhistas a certos pontos estratégicos, mas que 
permite-lhes explorar outras áreas pelo seu próprio meio. Estes garantem ou negam 
a vista, garantindo a qualidade espacial distinta de cada elemento da sequência, 
respeitando a função e o significado do conjunto”. [Livremente traduzido pelo autor]
9 ZUMTHOR, Peter; BINET, Helene - op. cit, p. 135.

106. (página oposta, à esquerda e em cima) 
ZUMTHOR, Peter - Therme Vals, fotografia 
do interior. 1999.
107. (página oposta, à esquerda e ao centro 
ZUMTHOR, Peter - Therme Vals, fotografia 
do interior, relação com o exterior. 1999.
108. (página oposta, no meio e ao centro) 
ZUMTHOR, Peter - Therme Vals, fotografia 
do interior, detalhe de iluminação. 1999.
109. (página oposta, à esquerda e em baixo) 
ZUMTHOR, Peter - Therme Vals, fotografia 
do interior, detalhe do espaço do banho. 
1999.

110.  (página oposta, à direita e em cima, de 
cima para baixo) ZUMTHOR, Peter - Therme 
Vals, secções transversais. 1999.
111. (página oposta, à direita e em baixo,  de 
cima para baixo) ZUMTHOR, Peter - Therme 
Vals, secções longitudinais. 1999.
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CASA EM MOLEDO DO MINHO
Eduardo Souto de Moura (1991 - 1998)

4.4.

Moledo do Minho, Caminha (Portugal)

“ A arquitectura é uma coisa que muda pouco, tem uma inércia 
muito grande. Quer dizer, se formos comparar com os automóveis, 
com a pintura, as alterações no foro da pintura (o que é que é 
hoje a pintura?) Na arquitectura, não há essa diferença. Quer 
dizer, há muito mais mudanças de materiais, mas as formas são 
reconhecidas hoje como foram há milhares de anos” 10 

Moledo do Minho, no extremo noroeste de Portugal Continental, 
é um território marcado pela presença de um relevo montanhoso 
e florestas verdejantes de clima temperado marítimo 11, que 
permanecem na proximidade da costa atlântica, privilegiando 
assim este lugar de interesse, pela vista de que dispõe sobre o 
oceano.

No interior da área florestal, encontram-se pequenas localidades 
rurais que vivem maioritariamente de agricultura, cujo 
aproveitamento do solo é feito segundo a construção de vários 
talhões de terreno nivelado, que acompanham naturalmente o 
declive da encosta. 

O caso de estudo pretende demonstrar uma intervenção pontual 
realizada num desses talhões, que compatibiliza, ao mais alto 
pormenor, com uma integração lógica e racional da arquitetura 
contemporânea Neste caso, aplicada numa habitação, que 
segundo o arquiteto remete para uma interpretação característica 
do meio natural em que se insere. O aproveitamento do cenário de 
pedra existente enquanto fachada do edifício, eleva a relação visual 
interior - exterior para um nível dinâmico e pouco convencional, 
no que diz respeito à vivência dos espaços que se pode obter no 
interior da casa.

O objecto arquitetónico transmite de tal modo uma imagem 
de leveza e de permeabilidade notáveis, que ao mesmo tempo 
permite com que se este funda naturalmente com a paisagem. 
Produz-se então um efeito introvertido na riqueza arquitetónica que 
demonstra, que só é perceptível quando se entra no seu espaço 
interior. Neste aspeto, o objecto não se afirma ou impõe perante 
o lugar, mas identifica-se com o lugar. Encontra a sua identidade
pela lógica fundamental da paisagem, quer da vegetação, quer 
do cenário pétreo que lhe é inerente. Torna-se pois uma reflexão 

10 DE MOURA, Eduardo Souto. Cit. por LOPES, Carlos - Arquitectura e modos de habitar. 
Eduardo Souto de Moura. Porto: Edição CIAMH, 2012, p.87.
11 Clima Temperado Marítimo (Csb), segundo a classificação climática de Köppen-Geiger.

Identidade na paisagem

112. (página oposta, à esquerda e em cima) 
DE MOURA, Eduardo Souto - Casa em 
Moledo, axonometria. Divisare, 2015.
113.  (página oposta, à esquerda e em baixo) 
DE MOURA, Eduardo Souto - Casa em 
Moledo, planta de cobertura, planta térrea e 
alçado frontal. Divisare, 2015.

114. (página oposta, à direita e em cima) 
ALVES, Luís Ferreira - Casa em Moledo, 
fotografia de enquadramento. Divisare, 
2015.
115.  (página oposta, à direita e em baixo, de 
cima para baixo) ALVES, Luís Ferreira - Casa 
em Moledo, fotografia de cobertura. Divisare, 
2015.
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materializada das qualidades paisagísticas com que se depara.
Um objeto rico no detalhe, porém, de imensa simplicidade 
na forma. A organização espacial é elementar e salienta a 
ortogonalidade e a modularidade dos espaços da habitação. 
Os espaços fechados (quartos, cozinha, quarto de banho), bem 
como o espaço de circulação, estão em permanente diálogo com 
o exterior e transportam para o interior a ambiência natural do 
lugar, como se tratasse de uma parte constituinte da arquitetura 
construída.

A proximidade da natureza, neste caso,  da pedra natural, é sem 
dúvida um fator determinante para integrar esse meio no espaço 
doméstico. A casa comunica com a envolvente, e tira partido da 
experiência de poder combinar elementos de natureza selvagem, 
no seu estado bruto, com os materiais trabalhados pelo homem, 
que normalmente associamos como materiais convencionais. A 
proximidade é, também, um fator crítico para a delimitação do 
espaço exterior que envolve a habitação, para que deste modo 
seja apropriado pela mesma, da forma mais natural possível. 

Por fim, a cobertura da habitação torna-se uma peça chave para 
o encerramento do espaço, sendo funcionalmente pensada para 
rematar todo o plano de nível superior, e desse modo enquadrar o 
volume da habitação na sua forma tridimensional.

“ Estão aqui os materiais e a topografia da memória do arquitecto, 
que recorda os muros graníticos da casa da avó, onde passava 
férias. Está aqui uma certa ideia de redesenho do território como 
preconizada pela escultura reducionista de Donald Judd. Está 
aqui a poesia neoplástica, escrita com pedra. O construído parece 
natural, mas o natural foi afinal construído. Em Moledo aquele 
lugar, agora, é assim.” 12

12 SILVA, Helena; SANTOS, André - Souto de Moura. Vila do Conde: QN Edição e 
Conteúdos, 2011, p. 43.

116.(página oposta, à esquerda e em cima) 
ALVES, Luís Ferreira - Casa em Moledo, 
fotografia de detalhe da fachada tardoz. 
Divisare, 2015.
117. (página oposta, à esquerda e ao centro) 
ALVES, Luís Ferreira - Casa em Moledo, 
fotografia de detalhe exterior. Divisare, 2015.
118. (página oposta, ao centro)  ALVES, Luís 
Ferreira - Casa em Moledo, fotografia de 
ambiência interior-exterior. Divisare, 2015.
119. (página oposta, à esquerda e em baixo) 
ALVES, Luís Ferreira - Casa em Moledo, 
fotografia de ambiência interior-exterior. 
Divisare, 2015.

120. (página oposta, à direita e em cima, de 
cima para baixo) DE MOURA, Eduardo Souto 
- Casa em Moledo, secções transversais. 
Divisare, 2015.
121. (página oposta, à direita e em baixo) DE 
MOURA, Eduardo Souto - Casa em Moledo, 
secção construtiva. Divisare, 2015.
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CASA DAS MUDAS
Paulo David (2001 - 2004)

4.5.

Calheta, Madeira (Portugal)

“A obra de Paulo David é enraizada localmente, mas ao mesmo 
tempo é universal. É um lembrete que a arquitectura pode ser 
calma, serena, lírica, poderosa e distante do espectáculo. Continua 
a procura de uma arquitectura apropriada, relevante e autêntica 
que se funde com a paisagem. Respeita e responde à “história, 
tempo, lugar, cultura e tecnologia” - a sua obra é arquitectura de 
resposta em vez de imposição”. 13

Calheta é uma pequena localidade situada na parte ocidental 
da ilha da Madeira, que se encontra no ponto mais baixo de um 
profundo vale, ladeado pelo maciço montanhoso que o envolve e 
que, juntamente, se projeta sobre o Oceano Atlântico.

No alto do precipício que marca a paisagem costeira  deste lugar, 
permanece um conjunto de edificado que compõe o atual programa 
dedicado à cultura e as artes: A casa da Cultura da Calheta (CCC) 
e, recentemente, o Centro de Artes da Calheta (CAC).

Este novo programa procura integrar novas funcionalidades de 
apoio à anterior CCC, e ao mesmo tempo, servir de expansão para 
as atividades culturais e performativas que lhe estão associadas. 
Neste caso, a introdução de um novo espaço, que funciona como 
“um núcleo autónomo, onde inclui áreas de exposição, depósitos, 
auditório, biblioteca, videoteca, loja/ livraria, cafetaria/ restaurante, 
áreas de administração, oficinas artísticas e estacionamento.” 14

Para a concretização deste edifício, Paulo David considera que a 
intervenção do construído deveria respeitar a morfologia do lugar, 
de modo a integrar o objecto com a paisagem. Essa integração 
não se trata apenas de contextualizar com a ambiência ou com a 
materialidade envolvente, mas sobretudo, procura uma adaptação  
sobre a topografia natural e, assim, tornar o edifício parte do relevo 
que a acompanha.

13 SOUSA, Artur de Freitas; GONÇALVES, Raquel; FERNANDEZ, Nicolau - Entrevista 
com o Paulo David – Arquitecto Madeirense Distinguido pela Comissão Medalha Alvar 
Aalto. Diário de Notícias.
14 DAVID, Paulo - Centro das Artes Casa das Mudas. Arquitectura Ibérica. ISSN 1645-
9415, Nº8. (2005), p. 161.

Identidade na topografia

122. (página oposta, à esquerda e em cima) 
DAVID, Paulo - Casa das Mudas, planta de 
localização. 2015.
123. (página oposta, à esquerda, de seguida) 
DAVID, Paulo - Casa das Mudas, planta de 
piso térreo. 2015.
124.  (página oposta, à esquerda, de seguida) 
DAVID, Paulo - Casa das Mudas, planta do 
piso inferior. 2015.
125. (página oposta, à esquerda, de seguida) 
DAVID, Paulo - Casa das Mudas, secção 
longitudinal. 2015.
126. (página oposta, à esquerda e em baixo, 
de seguida) DAVID, Paulo - Casa das Mudas, 
secções transversais. 2015.

127. (página oposta, à direita) FINOTTI, 
Eduardo - Casa das Mudas, fotografia de 
enquadramento. 2015.
128. (página oposta, à direita e ao centro)  
GUERRA, Fernando; GUERRA, Sérgio - Casa 
das Mudas, fotografia da cobertura. 2011.
129. (página oposta, à direita e em baixo) 
FINOTTI, Eduardo - Casa das Mudas, fotografia 
da cobertura. 2015.
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O edifício tem como objectivo a consolidação do terreno da parte 
extrema do precipício que se debruça sobre o vale, sendo implícito 
uma ação de nivelamento do solo no mesmo plano, de modo a unir 
os edifícios, e as respectivas partes do programa. Para o arquiteto, 
a potencialidade do desenho sugerido por essa ligação facilita a 
implantação do edifício numa cota inferior, porém, nivelado com 
a cota superior, e desenhado unicamente pela cobertura. Neste 
caso, o edifício assume um preenchimento volumétrico entre a 
diferença de cotas, marcando no centro espaços vazios, como 
corredores e pequenos pátios, destinados ao acesso a diferentes 
espaços autónomos que compõem o programa.

O acesso é feito pela cobertura, através de um percurso 
descendente, confinado ao espaço vazio entre os volumes do 
edifício. Aqui, o vazio é protagonista para a criação de atividade 
e permanência, e convidam o visitante a explorar os lugares e as 
vistas oceânicas que se proporcionam em diferentes perspectivas.

A materialidade autóctone está sempre presente. A presença de 
um revestimento pétreo em basalto escuro constitui uma procura  
pela homogeneidade da paisagem territorial que, deste modo, 
enraíza o espaço construído no maciço rochoso que o envolve.

No fundo, este projeto assume tal naturalidade perante a 
topografia  que se torna uma parte intrínseca da matéria do lugar e 
que, ao mesmo tempo, nos comunica uma imagem de valorização 
da paisagem natural, enquanto ícone característico que deve ser  
enaltecido, e ao mesmo tempo preservado.

“In an era where the profession is obsessed with computer-
generated patterns, ‘design’ in many practices has become greatly 
interested in manipulating forms rather than place making and the 
making of architecture.” 15 

15 DAVID, Paulo. Cit. por Júri do prémio Medalha Alvar Aalto - Portuguese architect Paulo 
David selected as 2012 Alvar Aalto Medal recipient. Archdaily. 2012.

130. (página oposta, à esquerda e em 
cima) FINOTTI, Eduardo - Casa das Mudas, 
fotografia do interior. 2015.
131. (página oposta, à esquerda e ao centro) 
FINOTTI, Eduardo - Casa das Mudas, 
fotografia do interior. 2015.
132. (página oposta, ao centro) FINOTTI, 
Eduardo - Casa das Mudas, fotografia do 
interior, espaço expositivo. 2015.
133. (página oposta, à esquerda e em 
baixo) FINOTTI, Eduardo - Casa das Mudas, 
fotografia de detalhe construtivo. 2015.

134. (página oposta, à direita e de cima para 
baixo) DAVID, Paulo; Feyo Design - Casa das 
Mudas, maquete. 2015.
135. (página oposta, à direita e de cima para 
baixo) DAVID, Paulo; Feyo Design - Casa das 
Mudas, maquete. 2015.
136. (página oposta, à direita e de cima para 
baixo) DAVID, Paulo; Feyo Design - Casa das 
Mudas, maquete. 2015.
137. (página oposta, à direita e de cima para 
baixo) DAVID, Paulo; Feyo Design - Casa das 
Mudas, maquete. 2015.
138. (página oposta, à direita e em baixo) 
FINOTTI, Eduardo - Casa das Mudas, maquete. 
2015.
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Após um aprofundamento de diversos paradigmas, que ilustram 
um raciocínio crítico sobre as potencialidades associadas ao 
espaço escavado, é possível compreender uma base de premissas 
estruturantes e reguladoras, que incidem sobre o modo de refletir 
e praticar a arquitetura contemporânea.

Numa primeira análise, a premissa considerada mais evidente, 
traduz-se por entender a história do lugar. Nomeadamente a 
fundação física, tectónica e material, associada ao território. Esse 
conjunto de propriedades e valores que o tempo nos transmite, 
advêm de um percurso cronológico não apenas culturalmente 
construído pelo homem, mas sobretudo da génese da constituição 
geográfica e geológica, enquanto alicerce que permitiu a 
predominância do mesmo no lugar selecionado para o efeito. No 
fundo, estabelecendo uma comparação lógica com as diferentes 
épocas civilizacionais, apercebemo-nos de uma constante narrativa 
na seleção dos lugares destinados à sedentarização humana, 
fundamentada sobretudo pelas potencialidades que a morfologia 
e a materialística territoriais disponibilizam.

Pontualmente, no contexto específico que é a arquitetura 
troglodita, foi feita uma abordagem aos assuntos considerados 
pertinentes e estruturantes do processo de ocupação do lugar. Um 
modelo de análise de organização cronológica evidente, mas que 
pretende ser diversificado pelas possibilidades de apropriação dos 
espaços naturais escavados. Neste sentido foi possível demonstrar 
características próprias de cada caso de estudo selecionado. 

A diversidade de soluções de adaptação pode ser encontrada 
mediante uma inter-relação entre o lugar construído e o lugar 
natural, sendo que o último trouxe em benefício, qualidades 
apreciáveis para a fomentação da permanência humana. 
Mais concretamente, qualidades associadas às prioridades de 
subsistência das diferentes comunidades, traduzidas na segurança, 
na proteção contra condições ambientais adversas, e na procura 
de recursos minerais e hídricos subterrâneos. A adaptabilidade 
ao espaço, embora não resultante do instinto de sobrevivência 
imediata do homem, é consequência proveniente da exploração 
e manipulação espacial, fundamentada pelos fatores anteriores. 
Por outro lado, à medida que o processo de identificação com o 
lugar se torna mais evidente, a capacidade de transformação da 
imagem subterrânea torna-se instintivamente culturalizada. Onde 

Uma síntese da arquitetura escavada
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a complementaridade entre gerações de habitantes de diferentes 
épocas, que habitaram o mesmo lugar comum, é perpetuada em 
memória e tradição.

Numa segunda análise, e relacionando aspetos inerentes ao 
tempo e à história, pretendeu-se analisar as implicações lógicas 
deste modo de habitar numa perspetiva contemporânea. Acima 
de tudo, a ideia de que os lugares trogloditas ainda existem, e 
que permanecem, com ou sem sentido de integração, enquanto 
sistemas orgânicos que não seguem a evolução normativa das 
cidades atuais.

Para compreender melhor esta questão, é necessário ter em conta 
o processo de globalização cultural e social, que tem levado o ser 
humano a adaptar uma imagem estandardizada da arquitetura e 
da cidade. Mais precisamente, dos valores que estão implícitos 
no crescimento urbano considerado sustentável e sistémico. 
Deste modo, a organização das cidades tem vindo, cada vez 
mais, a contribuir para a perda do valor emblemático e individual 
das mesmas. A aceitação e integração do património histórico, 
cultural e paisagístico, torna-se cada vez mais difícil num período 
de desacreditação e dissuasão permanentes. A imagem da 
cultura antiga é materializada em monumento, num ícone estático 
sedimentado sobre a cidade, que não deixa de ser um elemento 
passivo na dinâmica do sistema urbano global.

Enquanto a sociedade contemporânea evolui para um mundo 
culturalmente generalizado, é importante salientar uma 
preocupação acrescida à perda iminente dos valores tradicionais 
que ditaram as bases dos diferentes modos de habitar. Neste 
sentido, é igualmente pertinente pensar a integração do modo 
de habitar subterrâneo, enquanto solução utilitária e dinâmica. 
Algo que pode fomentar uma relação urbana heterogénea, criada 
entre a união da cidade à superfície com os lugares vazios no 
interior do solo. Esse aproveitamento deve ser entendido como 
estratégia redutora de desenvolvimento urbano, que permite 
reativar a dinâmica de construção e evolução próprias das 
cidades anteriormente escavadas. Nesse contexto, possibilitaria 
um modelo de expansão de cidade subterrânea e densificada, 
menos impactante ao nível do consumo e do desgaste do solo, 
e a longo prazo mais sustentável, comparativamente à cidade 
contemporânea como a conhecemos.
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Numa terceira e última análise, é feita uma consideração teórica 
de caráter especulativo e crítico, acerca da arquitetura escavada 
enquanto futuro modelo de habitar para a humanidade, necessária 
para o desenvolvimento urbano sustentável. Não desconsiderando 
contudo, a explosão demográfica que poderá existir nos próximos 
anos.

Este raciocínio, inspirado no trabalho escrito e gráfico de Paolo 
Soleri, remete-nos para um universo dominado pela tecnologia dos 
elementos, quer sejam materiais, objetos, edifícios, ou sistemas. 
A própria tecnologia da arquitetura está presente, uma vez que 
a criatividade espontânea dispõe lugar à estandardização da 
imagem, em proveito da eficiência espacial e energética.

De certo modo, a mentalidade instituída na sociedade futura, 
decorre da necessidade de subsistência da mesma. Tornando-
se imperativo estabelecer uma utilização criteriosa do território, 
e  da utilização da superfície enquanto meio produtor de 
recursos alimentares e energéticos. Uma vez que as cidades 
transformam-se em grandes unidades operativas, modulares, 
repetitivas e autónomas, que simultaneamente suportam uma 
enorme quantidade e intercalação de infraestruturas, funções, e 
comunidades de habitantes.

Na consciencialização de Soleri, a naturalidade de mudança 
decorre da adaptação, tal como a sociedade antiga se adaptou, 
gradualmente, ao modernismo da arquitetura do séc. XX. Porém, 
a constante incerteza da subsistência humana face à sobrelotação 
populacional, escassez de espaço territorial e de recursos, projeta 
consequentemente um cenário de probabilidade acrescida, que 
pode evoluir e surtir efeito num futuro mais próximo do que o 
esperado.

Por fim, e sintetizando os três momentos de análise, deveremos 
ter em conta um conjunto de preocupações e preposições, 
que possam avaliar e integrar a arquitetura escavada ou o 
aproveitamento dos espaços subterrâneos naturais, numa 
perspetiva de sustentabilidade na ocupação do território. Sendo  
igualmente importante criar métodos de realização e interpretação 
da arquitetura, que não comprometam o futuro da criação artística. 
No fundo a única garantia à prevalência da cultura, construída à 
escala humana, à imagem do homem.



81

Uma síntese da interpretação do lugar

A análise do lugar, enquanto processo determinante na componente 
teórica, permitiu dar a conhecer um conjunto de valores históricos, 
patrimoniais e paisagísticos, que contribuíram de um modo 
aprofundado, para um entendimento físico e funcional do território.

Ao contextualizar toda a área periférica ocidental da cidade de 
Lisboa, enquadrando os sítios da Ajuda, de Alcântara e Santo Amaro 
de Alcântara, foi possível evidenciar as singularidades próprias de 
cada caso, mas também encontrar uma similaridade conjunta de 
várias características notáveis. Neste sentido, compreendendo 
a história e a dinâmica cultural e social identitária de cada um, 
concluíram-se determinados aspetos acerca do desenvolvimento 
estratégico comum.

Embora especificada, esta leitura global e iconográfica do território 
permitiu criar uma maior proximidade do projeto ao sentido do 
lugar, de modo a valorizar a maior parte do património envolvente 
enquanto conjunto regulador da dinâmica urbana desta área da 
cidade de Lisboa.

Uma síntese dos casos de estudo

Os casos de estudo demonstrados constituíram uma análise 
prática, enquanto processo de transição e adaptação dos 
conceitos teóricos aprofundados, para o panorama da arquitetura 
contemporânea.

Procuraram compreender diferentes abordagens de edificação 
e transformação do lugar, enquanto métodos específicos de 
manipulação do território, A complexidade de diálogo com a 
paisagem natural, a proximidade entre a o tecido natural e a 
matéria construída, suscitou diferentes modos de interpretação 
arquitetónica sobre a sua envolvente. No fundo, mais do que 
uma imposição construída e artificializada sobre a natureza, a 
arquitetura procurou, em todos os casos, ser parte desta.

Assim, pretende-se que este contexto seja o mote de 
desenvolvimento e criação das principais diretrizes associadas à 
componente prática do trabalho de projeto.
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DESENHAR COM (E PARA) O LUGAR 6.
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO PARA O SÉCULO XXI

6.1.

“As cidades e a aposta no desenvolvimento urbano são essenciais 
para alcançar os objetivos de um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.” 1

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles iniciou em 1977, 
o estudo de um projeto urbano estruturante para um modo 
ecológico e alternativo no desenvolvimento da cidade de Lisboa. 
Projeto esse, que ao longo de três décadas, durante sucessivas 
intervenções, transformou o panorama urbano da cidade. Detentor 
do nome Corredor Verde de Monsanto 2, veio implementar um 
novo e pioneiro método de experimentação urbana em Lisboa, não 
só consciencializado na necessidade de crescimento urbano que 
se tornara necessária, mas sobretudo no pensamento ecológico e 
sustentável, do qual poderia vir a beneficiar.

Deste modo, o desenvolvimento de uma estrutura verde de 
desenho axial, suportando uma conexão orientada e direcionada 
para dois pólos distintos (o natural e o urbano), veio experimentar 
um processo de influência, gradação e desvanecimento de 
vegetação e elementos naturais, desde o espaço dito natural até 
à proximidade do núcleo urbano mais denso, notabilizando a ideia 
de confronto equilibrado entre a cidade e o meio natural. Onde o 
propósito da construção da estrutura verde contínua constituiu 
trazer para dentro da cidade de Lisboa as qualidades espaciais e 
ambientais associadas ao espaço verde e arborizado já existente 
no Parque Florestal de Monsanto. 

A sucessão e a composição coordenada de diversos espaços 
naturais, classificados como parques urbanos, importam para 
a cidade uma nova dinâmica na morfologia urbana, e integram 
simultaneamente novas noções de utilização funcional e de 
aproveitamento do espaço urbano por parte da população da 
cidade. 

Distintamente o Corredor Verde de Monsanto é composto 
por diferentes unidades de espaço verde e infraestruturas de 
equipamento urbano, que de forma sequencial estabelecem um 
percurso pedonal e de ciclovia, que se inicia desde o centro 
histórico de Lisboa (Avenida da Liberdade) e que define um trajeto 
ao longo de diversos parques urbanos, a finalizar em Monsanto. 

1 Câmara Municipal de Lisboa - Lisboa no Quadro do Próximo Período de Programação 
Comunitário. Lisboa: CML, 2012, p. 16. [consult. 20 Abr 2015]
2 Câmara Municipal de Lisboa - Corredor Verde de Monsanto [consult. 6 Abr 2015]

139.  (página oposta) Imagem do autor - 
Mapa ilustrativo dos espaços verdes de 
Lisboa: Monsanto enquanto catalisador dos 
espaços verdes urbanos. 2015.
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Atualmente, esta solução urbana representa para a cidade de 
Lisboa uma estratégia para a agregação e consolidação territorial 
de núcleos urbanos periféricos que fazem parte da sua área 
metropolitana.

“Uma cidade é uma organização mutável com fins variados, um 
conjunto com muitas funções criado por muitos, de um modo re-
lativamente rápido. Uma especialização total, uma engrenagem 
perfeita são improváveis e indesejáveis. A forma tem, de certa 
forma, que ser não comprometedora, moldável aos propósitos e 
às percepções dos cidadãos.” 3

O efeito catalisador da estrutura verde perante o desenvolvimento 
urbano da cidade suscita uma nova estratégia de crescimento, 
adaptação e integração dos espaços periféricos, procurando 
tornar Lisboa uma cidade dotada deste tipo de sistema, não só 
com propósito de garantir a coordenação e a sustentabilidade 
dos diferentes núcleos urbanos associados, como também de 
estabelecer a inclusão e o desenvolvimento infraestrutural de 
novos espaços urbanos satélites.

Esta estratégia pretende, assim, tornar implicativo o valor da 
globalização urbana, e a consolidação sustentável da área 
metropolitana de Lisboa.

3 LYNCH, Kevin - A Imagem da Cidade. Edições 70, Lisboa, 1960

140. Câmara Municipal de Lisboa - Plano 
geral do Corredor Verde de Monsanto. 



87

“O sucesso e decadência das cidades são também resultado da 
sua capacidade de atrair e manter uma dinâmica de inovação e 
de serem capazes de preservar as características que as definem 
e as distinguem ” 4

O vale do Rio seco, lugar periférico compreendido entre os núcleos 
urbanos da Ajuda e de Santo Amaro de Alcântara, compreende 
um extenso território de potencial desenvolvimento urbano de 
densificação e requalificação.

Secundarizado no panorama da cidade, porém privilegiado pela 
sua situação intermediaria entre núcleos urbanos distintos, o 
mesmo pode ser identificado pelas condicionantes geológicas 
que o definem, e que atualmente pertencem ao raro conjunto 
de exemplares que ainda podem ser contemplados na cidade de 
Lisboa. Estas condicionantes, denominadas de geomonumentos, 
desenham sobre o vale uma paisagem rochosa e escarpada, 
de limites naturais perceptíveis de serem identificados por 
contrastarem com a paisagem artificial imposta.

O Parque Urbano do Rio Seco pretende ser um projeto de 
revitalização urbana centrado na premissa do desenvolvimento 
ecológico e sustentável para o território. Pretende, sobretudo, dar 
continuidade ao plano estratégico do Corredor Verde de Monsanto, 
enquanto percurso contínuo ao anterior, que se irá desenvolver 
segundo a orientação orgânica do vale e estabelecer um novo 
eixo ciclo pedonal, desde o Parque Florestal de Monsanto até à 
frente ribeirinha de Belém. Deste modo, o parque assumir-se-á 
como um braço verde, ou seja, como um prolongamento do tecido 
natural de Monsanto, pretendendo ser intrusivo e dominante no 
espaço urbano envolvente. Enquanto parque urbano, identificar-se 
-á semelhantemente a um espaço verde da cidade, sendo próprio 
para a mesma. Ao mesmo tempo que integra qualidades sugestivas 
à aproximação do habitante local ao parque, pelo equipamento e 
mobiliário urbano de que dispõe, e que desse modo o convide a 
permanecer e a experienciar o lugar.

Em suma, poderemos compreender o parque urbano do rio seco 
como um projeto faseado em diferentes etapas de consolidação 
e urbanização do território, organizadas segundo uma ordem de 
prioridade que iremos então especificar.

4 GRANDE, Nuno - Vazios Urbanos. Trienal de Arquitectura de Lisboa. Lisboa: 
Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, S.A., 2007, p. 46.

O PARQUE URBANO DO RIO SECO 6.1.1.
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C.A.R.S.*

*Centro de Atividades do Rio Seco

141. (página oposta) Imagem do autor - 
Parque Urbano do Rio Seco - esquema 
conceptual. 2014

142. Imagem do autor - Parque Urbano do 
Rio Seco - esquema programático. 2014
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O Rio Seco 5, correspondente à linha hidrográfica que percorre 
o vale, terá sido ao longo dos séculos a principal condicionante
natural para o desenvolvimento de edificações urbanas no 
território. Esta condição veio a provar, nos dias de hoje, que a 
morfologia urbana existente não deriva de um diálogo equilibrado 
entre o espaço construído e a topografia natural do vale, mas pelo 
contrário, demonstra uma enorme tensão provocada por esse 
confronto. Porém, com o processo de canalização subterrânea do 
Rio Seco, o tecido urbano expandiu para a área inferior do vale, 
próxima da sua linha de festo. De certo modo, a necessidade de 
expansão provocada pelo rápido crescimento populacional não 
se compatibilizou com um planeamento rigoroso e sustentável, 
degenerando em diversas situações de risco de catástrofe natural 
iminente. Sobretudo, provocadas pela falta de escoamento natural 
do excesso de água, proveniente da precipitação.

Para uma primeira fase de requalificação urbana, pretende-se a 
reativação do Rio Seco à superfície. Onde, ao longo do tempo, 
deverá voltar a ter o seu escoamento natural, e assim, tornar-se um 
elemento primário e contextualizante na leitura natural do parque. 
Terá um curso natural controlado por bacias de retenção de água 
que podem simultaneamente servir de áreas para atividades 
desportivas e de lazer. Ao mesmo tempo, pretende-se que o Rio 
Seco funcione como um processo de cooling 6 natural da cidade, 
possibilitando a regularização da temperatura do ar em situações 
extremas de calor. A arborização do parque será também um 
complemento importante para o rio, não só por permitir a retenção 
de águas pluviais acumuladas no solo, mas pela diminuição da 
intensidade e perigo de ocorrência de cheias ou deslizamentos de 
terra, como também por reduzir a acumulação de água no caudal 
do rio.
“Natural steams in their original streambeds, together with their 
surrounding vegetation, can be preserved and maintained. [...] 
And in those cities where streams have been buried, it may even 
be possible to unravel them ” 7

5 O Rio Seco terá extinguido-se em meados do séc. XIX, sobrando somente um resquício 
de uma ribeira que percorria um trajeto descendente, desde Monsanto, passando 
pelo vale, e finalizando em Belém. O rio seco foi, de forma faseada, canalizado 
segundo um caneiro subterrâneo que estabelece atualmente o mesmo trajeto, 
sendo a sua primeira fase decorrente do final do séc. XVIII aquando a construção 
da Cordoaria Nacional, e uma segunda fase sobre o vale, já em meados do séc. XIX.
6 Modo de arrefecimento natural progressivo, neste caso, aplicado aos centros urbanos, 
considerados ilhas de calor (urban heat islands), que afetam o clima local.
7 ALEXANDER, Christopher - A Pattern Language. New York: Oxford University Press, 
1977, p. 371.

1ª fase: Rio Seco

143. ALEXANDER, Christopher - The Buried 
Streams. 1977.
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144. ALEXANDER, Christopher - Rainwater & 
Streams. 1977.

145. Imagem do autor - Engischer Garten, 
Munique, Alemanha, cascata de água. 2009.

146. Imagem do autor - Engischer Garten, 
Munique, Alemanha, curso de água. 2009.
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O Pólo Universitário da Ajuda surgiu a partir de um projeto 
de carácter prioritário para o desenvolvimento estratégico de 
infraestruturas associadas ao ensino superior público, mais 
precisamente, à Universidade Técnica de Lisboa (UTL) enquanto 
instituição académica que se encontrava em expansão.

Enquadra-se numa área limite do tecido urbano construído de 
Lisboa, confrontando duas realidades paisagísticas opostas: 
a cidade e o Parque Florestal de Monsanto. A dicotomia entre 
ambientes paisagísticos próprios, diferenciados pelas qualidades 
espaciais que estes dois ambientes comportam, sugere o limite 
como um lugar ambíguo por definição. A criação de um pólo 
universitário, pensado para compreender e experimentar uma 
realidade criada a partir dessa ambiguidade espacial, tornou-se 
parte de um projeto urbano estratégico para o desenvolvimento da 
cidade, e que tem vindo, sucessivamente, a reinterpretar o sentido 
urbano e paisagístico do lugar.

O projeto teve como fase inicial uma abordagem política, sendo que 
em 1988 seria publicado o Decreto-Lei nº380/748 que indicava a 
cedência de 56ha do perímetro do Parque Florestal de Monsanto 
para a construção do Pólo Universitário da Universidade Técnica 
de Lisboa. Com efeito, em 1989, a UTL promove um concurso 
público de projeto urbano e arquitetónico para a criação de quatro 
institutos universitários: Instituto Superior de Economia (ISE), 
Instituto Superior de Educação Física (ISEF), Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e Escola Superior de Medicina 
Veterinária (ESMV), sendo a Faculdade de Arquitetura (FA) um caso 
de transferência de funções tardia, comparativamente às restantes 
instituições, devido a decisões contrárias à sua aprovação, por 
parte da Associação dos Arquitetos Portugueses (AAP). 

O concurso público promovido por uma parceria entre a Reitoria da 
UTL e a AAP teve lugar em 1990, tendo como objectivo selecionar 
os melhores projetos, baseados no carácter criativo e funcional, 
para duas das instituições planeadas: ISE e ESMV. 
Cada proposta pública seria fundamentada por um programa 
técnico e detalhado, cedido pela Reitoria da UTL, contendo 
elementos gráficos e escritos necessários para o seu suporte, 
incluindo também um estudo prévio de alteração do Plano Director 
Municipal (PDM).

8 Decreto Lei nº 380/74 de 22 de Agosto. Diário da República. Lisboa: Ministério do 
Ambiente.

2ª fase: Campus Universitário
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Em 1994, com a revisão do PDM, e de acordo com o anexo 
IV, Artigo 125º, o Alto da Ajuda viria a integrar uma Unidade 
Operativa de Planeamento (UOP), contribuindo desse modo para 
o seu crescimento urbano. Foram abordadas algumas diretrizes de 
planeamento que iremos então evidenciar:

ANEXO N.º 4
Unidades operativas de planeamento e gestão
(artigo 125.º)

UOP 22 - Pólo universitário do Alto da Ajuda

A decisão da localização da UTL no Alto da Ajuda implica a 
realização de um projecto de conjunto que tem por fim a definição 
das condições de ocupação da área, a sua integração paisagística 
e articulação com as áreas urbanas e verdes envolventes. A 
implementação deste empreendimento implica a prévia realização 
de planos municipais de ordenamento do território (PMOT), com 
os seguintes objectivos: 

Distribuir os diversos usos, sendo 60% da área destinada a 
equipamentos colectivos e 40% a outros usos, designadamente 
habitacional; Enquadrar a Via de Meia Encosta prevista no 
PDM; Promover a relação funcional e paisagística com o Parque 
de Monsanto, em relação ao qual a UTL deverá constituir uma 
«porta» de acesso; Promover a integração no sistema de vistas 
previsto neste Regulamento.

Posteriormente, em 1993, foi aprovado o único Plano de Pormenor 
(PP) para o Polo Universitário da Ajuda, da autoria do arquitecto e 
Professor Sidónio Pardal. Porém, o plano não terá avançado na sua 
forma original, sujeitando-se, durante duas décadas, a múltiplas 
alterações do desenho urbano e arquitetônico. O adiamento da 
execução da Via de Meia-Encosta 9, proposta no PP, terá afetado 
o desenvolvimento e a consolidação do polo universitário, e 
consequentemente, dificultado a relação de continuidade com 
o vale, desvalorizando assim o potencial do lugar enquanto 
complemento urbano e paisagístico à universidade e ao Parque.

9 A Via de Meia-Encosta , integrada no PDM de 1994, pretende estabelecer uma ligação 
rodoviária entre o Alto da Ajuda e a o Alto de Santo Amaro de Alcântara, e contornando 
a colina da Tapada da Ajuda. A construção da mesma, porém, nunca terá sido realizada.
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Nos dias atuais, a prioridade de uma estratégia urbana passa por 
integrar no mesmo meio qualidades arquitetónicas e paisagísticas  
que provenham dos valores sinergéticos associados a cada lugar. 
Por esta razão, para entender o verdadeiro potencial do Pólo 
Universitário, enquanto protagonista no espaço urbano, deve ser 
compreendida uma estratégia de desenvolvimento alternativo, que 
combine as mais diversas qualidades relacionadas ao ensino e ao 
parque. Um tipo de desenvolvimento sustentado na inter-relação 
entre a instituição, (e o que a instituição produz), o indivíduo, (o 
habitante ou o estudante) e o espaço verde envolvente. Assim, 
o sentido do lugar constrói-se com a operabilidade de todas as 
partes envolvidas.

A construção de um modelo estratégico agregador de edifícios, 
equipamento urbano e espaço verde, deve ter um carácter não 
apenas informativo, mas sobretudo formativo. Isto é, identificar 
o modo como a universidade transforma a realidade social 
existente, e como consciencializa a comunidade existente para a 
mentalidade urbana num contexto local. O Pólo Universitário deve 
ser pensado como um motor de desenvolvimento de inúmeras 
potencialidades e atividades, não apenas num panorama cultural 
e cívico, como também ao nível desportivo, ecológico e ambiental, 
tirando o máximo partido das atividades complementares que as 
infraestruturas e os equipamentos associados ao parque poderão 
permitir. O desenvolvimento de equipamentos urbanos específicos, 
enquadrados no ambiente natural envolvente, poderão contribuir 
para o aumento dos fluxos urbanos, apelando à mobilidade ativa 
dos cidadãos, e assim, qualificar o modo de vida do quotidiano 
tanto da comunidade local como estudantil.

“Establish the university as a marketplace of higher education. 
As a social conception this means that the university is open to 
people of alI ages, on a full-time, part-time, or course by course 
basis. Anyone can offer a class. Anyone can take a class.” 10 

Em suma, o Campus deve contribuir de um modo ativo e produtor, 
não tanto pelo desenho que lhe é associado como opção de 
consolidação urbana, mas pela qualidade e universalidade de 
soluções que tornam o espaço urbano mais consolidado. Uma 
ideia de mercado urbano que concentre diferentes gerações e 
culturas de indivíduos no mesmo lugar, na mesma comunidade.

10 ALEXANDER, Christopher - op. cit., p. 234.
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147. MORIN, André - Dominique Perrault, 
Ewha Woman’s University, Seoul ,Coreia 
do Sul, vista aérea do conjunto do edifício 
inserido na paisagem. 2008.

148. Eugène Beaudouin & Marcel Lods. 
Open Air School, Suresnes, Paris, França, 
conjunto de Módulos funcionais. 1932-1935.

149. Eugène Beaudouin & Marcel Lods. 
Open Air School, Suresnes, Paris, França, 
módulo de sala de aula, com expansão para o 
exterior. 1932-1935.
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3ª fase: Fluxos urbanos, mobilidade e espaço verde

O espaço natural reserva em si uma alternativa ao modo de 
deslocação na cidade, pela forma como comunica e como conduz 
o indivíduo ás mais variadas experiências de percurso, que não 
se comprometem com a necessidade primária de alcançar um 
destino no seu modo imediato, como acontece no meio da cidade 
densificada.

A oportunidade de enquadrar meios de circulação e de transporte 
urbano que dialoguem com a paisagem natural, e que ao 
mesmo tempo possibilitem o conhecimento e a descoberta do 
parque, torna-se também numa oportunidade estratégica para o 
desenvolvimento da rede global de transporte como método de 
consolidação urbana do lugar. Ao mesmo tempo, novos fluxos 
urbanos podem ser ativados com o surgimento de percursos e 
destinos  inerentes ao enquadramento do parque na cidade.

Neste sentido, para preservar as qualidades que o espaço natural 
proporciona para a cidade, a mobilidade dentro do parque deve 
obedecer a uma visão ecológica e não poluente, no contexto 
de conservação e durabilidade do espaço. Devem ser impostas 
políticas de imposição à circulação rodoviária, que deve manter-
se circundante ao parque, e outras de valorização a modelos 
de transporte ecológicos, como o eléctrico e as ciclovias. O 
primeiro exemplo destaca-se, sobretudo, enquanto modelo de 
transporte estratégico para o desenvolvimento urbano do lugar. 
O eléctrico, que deve ser entendido como uma linha conectora 
dos diferentes pólos e pontos de interesse existentes ao longo do 
vale, e que promove um maior conhecimento e flexibilidade das 
diferentes instituições localizadas. Não apenas numa perspectiva 
do crescimento turístico, mas sobretudo na dinamização dos 
respectivos sectores de produção que englobam educação, 
ciência, cultura e saúde. Destacam-se alguns polos importantes, 
nomeadamente, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) 
e o hospital Egas Moniz, a Universidade Lusíada de Lisboa (ULL) 
- Pólo de Belém e a Universidade de Lisboa (UL) - Pólo da Ajuda.

“Não tenho dúvidas de que o transporte do futuro é o de superfície. 
Mais rápido de implantar, custo até 100 vezes menor por 
quilômetro, e que pode ser perfeitamente integrado às linhas de 
metrô existentes. O caminho é dar ao ônibus a mesma (ou melhor) 
performance que um metrô, ou seja, “metronizar a superfície”.” 11

11 LERNER, Jaime - Acupuntura Urbana. Rio de Janeiro: Record, 2003, p.48.
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150. MARSHALL, Stephen - Strasbourg. 
Streets and Patterns. 2005.

151. BYRNE, David - Bike path in upper 
Manhattan. Bicycle Diaries. 2009.
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152. Imagem do autor - Günter Behnisch 
& Frei Otto, Estádio Olímpico de Munique, 
Alemanha, enquadramento do edifício na 
paisagem. 2009.

153. Imagem do autor - Funicular de Petrín, 
Praga, República Checa, enquadramento do 
meio de transporte com o parque florestal de 
Petrín. 2012.
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No fundo, o parque vem introduzir novas valências espaciais e 
paisagísticas à cidade, não enquanto conjunto que engloba 
elementos autonomamente distintos, mas enquanto subsistema 
natural complementar a todo o sistema urbano. 

Ao mesmo tempo, a diversidade de ambientes e soluções 
integradas no mesmo, permitem criar uma nova imagem de 
cidade. A composição anatómica da estrutura verde projeta uma 
nova atmosfera citadina, construída segundo a naturalidade da 
paisagem natural. Uma afirmação da natureza pura, intocada pelo 
homem, que ao mesmo tempo procura protagonismo e significado 
no lugar urbano.

“ Somewhere in every garden, there must be at least one spot, a 
quiet garden seat, in which a person - or two people - can reach 
into themselves and be in touch with nothing else but nature. ” 12 

Deste modo, trata-se de uma descoberta espacial no seio da 
plenitude, contrastando assim com a agitação dos fluxos e das 
rotinas urbanas que se vivem regularmente na cidade. Uma 
paisagem natural é um ambiente de reflexão e conforto, potenciado 
pelo silêncio harmonioso que aí permanece. A vegetação conforma 
um filtro visual e auditivo, estabelecendo um perímetro de 
proteção do ambiente natural que se encontra no seu interior. 
Simultaneamente, esse perímetro pode ser mais ou menos denso, 
mais ou menos transposto. 

A ideia de um limite heterogéneo e irregular, que pode ser, ou 
não, fisicamente e visualmente trespassável, evoca um ambiente 
incógnito e misterioso. Mais precisamente, este ambiente sugere 
um lugar que não se associa somente à cidade densa ou à natureza 
pura, mas que funde e inter-relaciona qualidades espaciais de 
ambos.

Por último, o parque é o lugar de introspecção individual. Talvez  
um dos lugares raros na cidade que nos faz refletir acerca da 
única garantia que permite a sua sustentabilidade: a Natureza.

12 ALEXANDER, Christopher - op. cit., p. 326.
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A PEDREIRA ENQUANTO CONCEITO - ESPAÇO 6.2.

A colina de Santo Amaro de Alcântara é uma de várias elevações 
topográficas secundárias, originadas pelo antigo complexo 
vulcânico de Lisboa 13. Encontra-se periférica à Serra de Monsanto, 
principal elevação e antiga chaminé de um vulcão extinto. 

Tal como Monsanto, este lugar terá sido afeto a uma sedimentação 
prolongada de rocha basáltica sobre o maciço calcário preexistente 
durante milhares de anos. No entanto, são escassos os exemplos 
atuais em que se pode presenciar similar acontecimento. O sítio da 
colina integra o único e o maior exemplar de basalto à superfície, 
existente na cidade de Lisboa. Uma estrutura pétrea vertical e 
imponente, sulcada pelo transbordo de uma antiga corrente de 
lava, que terá originado o próprio material.

Porém, a colina, tal como a conhecemos hoje, terá sido gradualmente 
transformada pela mão do homem durante sucessivos séculos. 
Essa transformação veio a evidenciar-se não apenas numa 
urbanização invasiva da superfície do solo, mas principalmente 
na constante exploração mineral da pedra basáltica existente. A 
extração deste material advém do final do séc. XVIII, período em 
que o lugar da Ajuda ganhava reconhecimento, enquanto ícone 
Real da cidade de Lisboa. As vias e os passeios públicos cobriam-
se de pavimento em calçada, cujo trabalho e mão-de-obra se 
tornavam cada vez mais num processo artesanal e industrial, que 
ainda hoje é reconhecido. Ao mesmo tempo, várias pedreiras de 
pedra calcária começavam a surgir em redor do vale do Rio Seco, 
para erguer grandes edifícios reais e religiosos, como o Palácio 
da Ajuda e a Igreja da Memória. As pedreiras fomentaram deste 
modo a criação de uma indústria de interesse para a cidade, que 
permaneceu ativa até meados do séc XX.

Atualmente, permanece apenas a memória da extração da pedra, 
deixando no lugar uma imensa área subtraída à colina. Todo o 
plano nivelado sobrante tornou-se, com passar do tempo, um 
lugar ambíguo, um espaço intersticial entre o desenho urbano 
consolidado e o tecido natural da colina. Um espaço vazio e 
espectante ao nível da cidade, que por falta de enquadramento 
tornou-se secundário e desvalorizado no seu interesse global.

13 O Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL) é originário do período Cretácico Superior 
(aproximadamente à 75 000 000 anos), e consequente dos movimentos de abertura das 
placas tectónicas do Atlântico Norte. O principal centro emissor (um vulcão de 2000m)
encontrava-se na zona de Mafra, embora a sua espessura terá sido suficientemente 
grande de modo a abranger várias áreas da região, nomeadamente Monsanto.

A origem

154. (página oposta) Imagem do autor - 
Pedreira de Santo Amaro de Alcântara, 
detalhe. 2015
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“Geomonumento, como o nome indica, é um monumento de 
natureza geológica. E monumento, se formos ver a raiz da palavra, 
quer dizer aquilo que se lega, aquilo que perpetua uma memória”14

 
Em 2009, a Câmara Municipal de Lisboa lança uma proposta de  
valorização do património geológico, denominada Geomonumentos 
de Lisboa 15. O objetivo seria preservar e expor uma seleção de 
cenários geológicos de interesse municipal, considerados como 
marco importante na história da consolidação geológica, inerente 
ao território da cidade e da região.

“[...] pretende-se que os geomonumentos de Lisboa constituam 
uma rede de afloramentos que permita observar não só as 
diversas litologias, interpretando os ambientes de deposição, as 
condições geográficas e a actividade biológica de cada um deles 
individualmente, bem como interligá-los e definir sequências 
deposicionais e evoluções geográficas.” 16

De certo modo, este torna-se o início de um processo de 
reconhecimento alargado ao nível da cidade, que pretende 
dinamizar e cativar o interesse comunitário sobre o património não 
apenas construído, mas também natural. 

Considerando todo este panorama, entende-se que o valor 
identitário do lugar possa ser amplificado através da preservação 
global da unidade, mas sobretudo no diálogo entre o geomonumento 
e a arquitetura. Para esse efeito, a pedreira deve ser um elemento 
protagonista da arquitetura, enquanto estrutura reguladora e 
qualificadora do espaço construído.

14 CARVALHO, Galopim de. Cit. por Movimento Fórum Cidadania Lisboa - Geomonumentos 
de Lisboa em risco de se perder em para sempre. Lisboa: Cidadania LX, 2007.
15 PROPOSTA Nº. 770/2009 - “Aprovação do Projecto “GEOMONUMENTOS DE LISBOA” 
e locais propostos como geomonumentos, aprovação do procedimento para a sua 
classificação como Imóveis de Interesse Municipal e aprovação do Protocolo a celebrar 
com o Museu Nacional de História Natural, Museu Geológico e Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa para divulgação de percursos turísticos e pedagógicos.”
16 PINTO, Cláudia; VICENTE, José; ESPÍRITO SANTO, Glória; VERÍSSIMO, Maria; 
ALMEIDA, I. Moitinho de - Geomonumentos de Lisboa - Inventariação, divulgação e 
estratégias de conservação. GEOTIC - Sociedade Geológica de Portugal, 2010.

A identidade do lugar
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155. Imagem do autor - Marco de 
Geomonumento na colina de Santo Amaro de 
Alcântara. 2015.
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O CONCEITO |  
“COM A NATURALIDADE DAS COISAS NATURAIS”

6.2.1.

“Deixei Rafael Moneo envolvido em maquetes fragmentadas à 
escala 1/1. Quando nos despedimos, ainda me disse: Sabes… 
o que eu quero é que, ao longe, a integridade, a atmosfera 
do quarteirão, se mantenha, e que possamos descobrir, ao 
aproximarmo-nos, que este pequeno corpo tem uma linguagem 
autónoma, que se distingue com uma identidade própria, actual, 
contemporânea. No regresso pensei que, ao longo destes dezoito 
anos, o Banco de Espanha de Rafael Moneo se transformou num 
Manifesto (involuntário) sobre o património, e que só assim é que 
as coisas podem acontecer em arquitectura – com a naturalidade 
das coisas naturais.” 17

A pedreira da colina de Santo Amaro de Alcântara suscita 
especial interesse, pelas mais variadas intenções experimentais 
que podem incidir sobre um espaço urbano de natureza invulgar. 
A monumentalidade assumida deste elemento traduz um efeito 
impositivo sobre o lugar, que ao mesmo tempo se destaca de toda 
a parte envolvente.

Por um lado, é entendida enquanto uma força da natureza, que 
instintivamente queremos vencer e controlar, neste caso através da 
arquitetura. Um limite espacial vertical, que na lógica topográfica, 
diferencia dois planos de nível distintos e desagregados um do 
outro. Com efeito, a procura de comunicação entre ambos constitui 
um dos principais desafios para a compreensão do espaço, e 
consequentemente para a integração da proposta arquitetónica. 
Por outro, a subtração da matéria que estabeleceu a sua origem, 
enaltece o significado do espaço vazio, amorfo e sem matéria. A 
delimitação da área de incidência para o novo construído, torna-se 
assim, num processo ambíguo e incerto, causado pela flexibilidade 
na forma de preenchimento deste vazio.

Neste sentido, pretende-se evidenciar uma proposta arquitetónica 
que componha uma lógica espacial consolidadora de ambos. Para 
esse efeito, esta é pensada enquanto prolongamento do tecido 
natural pétreo, que preenche o vazio intersticial, no sentido de o 
devolver à colina. Porém, a ideia latente neste conceito é tornar 
implicativo o valor da imagem natural na arquitetura, pela sua 
potencialidade material na composição da mesma. No fundo, o 
construído torna-se natural, e o natural é reconstruído.

17 DE MOURA, Eduardo Souto - Com a Naturalidade das Coisas Naturais. À la Recherche 
du Temps Perdu. Jornal Arquitectos, nº 213, Novembro/Dezembro (2003), p. 77.

156. Imagem do autor - Lugar, Escavação e 
Matéria, esquema conceptual. 2014
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“Good architecture, we instinctively believe, is the stone in the 
midst of running water. The common environment, however, is 
the running water and change by way of adaptation over time is 
essential for its continued existence.” 18

18 HABRAKEN, John - Keynote Speech by John Habraken. Hania: Maria Voyatzaki Ed., 
2003, p. 36.

157. Desenho do autor - Lugar, Escavação e 
Matéria, esboço da proposta arquitetónica, 
enquadramento com a pedreira. 2015. 
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O DESENHO  |  
VAZIO VERSUS MATÉRIA (OU A MATÉRIA CONSTRUÍDA)

6.2.2.

“Entende-se por arquitectura estereotómica aquela em que a 
força da gravidade se transmite de forma contínua, num sistema 
estrutural contínuo, e onde a continuidade construtiva é completa. 
É a arquitectura maciça, pétrea, pesada. A que assenta na terra 
como se dela nascesse. É a arquitectura que busca a luz, que 
perfura as suas paredes para que a luz entre no seu interior. [...] 
É, em suma, a arquitectura da caverna.” 19

A Terra, a Água e a Luz,  são elementos naturais incontornáveis para a 
afirmação da arquitetura no espaço, sendo meios impulsionadores 
da percepção sensorial da matéria que nos rodeia. 

Os lugares onde estes elementos se encontram, podem ser 
determinantes para dar a conhecer as experiências arquitetónicas  
mais ricas e impressionantes. Segundo Loubes, “a viajem nestes 
três elementos, luz, terra, água, efetua-se segundo um cenário, 
do qual o arquiteto se faz cenógrafo, trabalha o vazio (atuação 
subtrativa), mas levanta também as formas construídas [...]” 20.

O edifício surge, assim, como uma reflexão prática e conceptual 
destes elementos naturais, compreendendo uma linguagem 
experimental. A terra, ou a matéria, torna-se um elemento plástico 
e flexível, capaz de criar múltiplos espaços interiores de diferentes 
naturezas. A água, combinada com a terra, define a qualidade do 
ambiente inerente ao espaço, controlando características como o 
som ou a temperatura, que se podem traduzir em várias sensações 
de conforto. Por último, a luz é o elemento mais invasivo e 
predominante que não pode ser destituído da arquitetura de forma 
alguma, e o único que não tem forma física, mas que gradualmente, 
o homem aprendeu a manipular. Para Loubes, é um componente 
da arquitetura que define o contorno e o ambiente de qualquer 
forma arquitetónica. 21

Deste modo, para uma melhor compreensão do edifício, pretende-
se aprofundar estes conceitos, com o objectivo de poder criar um 
raciocínio explicativo e demonstrativo da composição formal e 
espacial. Uma percepção da arquitetura a partir das potencialidades 
que os elementos naturais podem evidenciar.

19 BAEZA, Alberto - op. cit., p. 28.
20 LOUBES, J.P. - Arquitectura subterránea. Aproximación a un hábitat natural. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1985, p. 104. [Livremente traduzido por autor]
21 LOUBES, J.P. - op. cit, p. 104. [Livremente traduzido por autor]
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A composição volumétrica e estrutural do edifício pode ser 
compreendida a partir da diferenciação de dois tipos de espaço: 
o preenchido e o vazio, ou seja, a matéria construída e o vazio 
intersticial envolvente.

Numa organização formal, o espaço preenchido é aquele que integra 
uma função específica. Que pode permitir  o seu desenvolvimento 
no próprio espaço, ou mesmo no espaço vazio envolvente. Todo 
o conjunto de espaços deste tipo, pode ler-se enquanto volumes 
de aspeto monolítico, encerrados e opacos, que se estabelecem 
num desenho retilíneo e ortogonal, segundo a malha estrutural 
do edifício. Porém, a organização compositiva destes módulos 
pretende quebrar a perspetiva visual que pode surgir no interior. 
Por outras palavras, a difusão e o entrelaçamento dos módulos com 
o espaço vazio, define um desenho de percursos desencontrados, 
que de forma intencional estabelece diversos modos de percorrer 
o edifício, de uma forma alternativa e exploratória.

Cada volume assume parte de uma composição global funcional, 
mediante o tipo de atividade que lhe é associado. Estes são 
ordenados através de funções específicas relacionadas, ou através 
da sobreposição vertical, no caso da partilha de infraestruturas 
técnicas. Esta percepção espacial pode ser entendida em 
situações de continuidade vertical, no caso de pé direito duplo, 
encontradas em diversos momentos do edifício. Com efeito, 
o espaço interior pode variar na sua escala e proporção, sendo 
perceptível uma gradação de redução e ampliação dimensional, 
à medida que se explora o seu interior. A arquitetura ganha uma 
riqueza espacial distinta, suportada pela flexibilidade na forma do 
vazio que escava a matéria. Ao mesmo tempo, a matéria, pétrea e 
inerte, traduz um significado de permanência, que evidencia uma 
imagem de naturalidade da forma construída, como se esta fosse 
parte intrínseca da envolvente natural exterior.

Neste sentido, procura-se encontrar um conjunto de espaços e 
ambiências, que remetem para uma interpretação contemporânea 
do lugar da caverna natural. A flexibilidade na dimensão, associada  
ao universo estereotómico da pedra, constitui uma experiência 
arquitetónica primitiva, mas que pretende ser optimizada para 
uma nova habitabilidade.

Terra (ou matéria)
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A água traduz-se enquanto especificidade de uma parte do edifício. 
A inter-relação deste elemento natural com a pedreira, pretende 
criar um cenário de ambiência invulgar, que explora a proximidade 
relativa entre ambos.

As piscinas inseridas no edifício, surgem enquanto conceito 
alternativo, no sentido de explorar a penetrabilidade da água na 
paisagem exterior. Deste modo, são organizadas segundo um 
panorama de vistas, do interior para o exterior, sendo que cada 
piscina difere na proximidade com a envolvente. A percepção 
do espaço exterior torna-se variada, uma vez que pode ser 
compreendida mesmo dentro de água. Essa diferenciação 
evidencia-se sobretudo na dimensão dos tanques de água, sendo 
que os maiores (de natação e para crianças), permitem apenas 
a observação do exterior, enquanto o exemplo menor (para 
relaxamento) possibilita o contacto visual tátil com a envolvente.

Luz

A luz é considerada o elemento de maior importância no edifício. 
O seu modo de penetração é pensado no sentido de desenhar um 
percurso lumínico natural controlado e sistematizado. 

A luz projetada sobre a matéria, manifesta-se com maior ou menor 
incidência consoante o valor do espaço. Os lugares públicos 
do edifício obtêm mais iluminação conforme a dimensão e o 
significado de permanência. Nos espaços públicos de transição 
entre programas, o edifício apresenta-se mais recortado e exposto 
ao exterior, o que possibilita uma melhor iluminação natural. Por 
outro lado, os espaços privados ou de dimensões menores, a 
iluminação incide de forma pontual. Paralelamente, a cobertura 
assume-se como um elemento fundamental na filtragem e 
transparência lumínica. 

Neste sentido, permite a trespassabilidade da luz natural entre 
o seu sistema estrutural, este constituído por uma métrica de 
duas vigas emparelhadas, repetidas de forma padrão nos pontos 
estruturais do edifício. O espaço entre as vigas torna-se o ponto 
de incidência lumínica no interior, e apenas se revela, de forma 
intencional, sobre o topo dos volumes funcionais.

Água

158. (página oposta) Desenho do autor - 
Lugar, Escavação e Matéria, argumentação 
visual do espaço de piscina interior. Pormenor 
da incidência da luz sobre a água.
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O Centro de Atividades do Rio Seco (CARS) constitui um programa 
multidisciplinar, que pretende ir ao encontro da globalidade de 
atividades sociais e urbanas afetas à comunidade local. A sua 
função centra-se essencialmente na produção e divulgação 
dessas mesmas atividades, no sentido de se tornar ativamente 
num espaço produtor, e não apenas num espaço receptor. Por 
outras palavras, torna-se uma necessidade imprescindível para a 
comunidade, enquanto meio de fabricação cultural, desportiva e 
institucional.

O edifício parte de uma estratégia de integração no lugar, que 
procura compreender os valores mais relevantes associados à 
imagem social que lhe é inerente. Mais do que uma organização 
programática dependente dos requisitos comunitários, deve servir 
de suporte no diálogo entre o utente e a atividade, na medida que 
pode fomentar diversas possibilidades de ocupação, exploração 
e permanência nos espaços. A arquitetura deve apelar a uma 
experiência sensorial própria do lugar que, de acordo com os 
diferentes ambientes, materiais e valências programáticas, sugere 
uma forma de comunicação ativa entre o indivíduo e o espaço.

Neste sentido, cada percurso deve ser singular. Cada momento de 
passagem no interior e no exterior do edifício, ainda que associado 
a uma organização lógica dos espaços funcionais, deve ser único 
e abstraído dessa mesma organização. Os percursos servem, 
logicamente, para alcançar esses espaços, mas a flexibilidade 
na  direção tomada permite ao utente poder conhecer, explorar e 
experimentar um novo percurso. Torna-se uma procura espacial 
constante, que converte naturalmente o significado do espaço 
público de circulação, para um lugar convidativo à atividade social 
e à permanência. 

Tudo isto acontece em simultâneo, com a existência de 
núcleos funcionais, que num desenho volumétrico, organizam a 
espacialidade envolvente. Estes espaços podem conter a mais 
variada compilação de funções que tornam o espaço público mais 
qualificado e polivalente, no sentido de promover a inter-relação 
entre uma área servidora e outra área servida, um espaço ativador 
e outro ativo, constantemente complementares entre si.

O PROGRAMA  |  
ESPAÇO ATIVADOR VERSUS ESPAÇO ATIVO

6.2.3.



111

No fundo, esta essência de reciprocidade traduz-se também, numa 
maneira prática,  na articulação de diferentes conjuntos de funções. 
A oportunidade de desenvolver diferentes tipos de atividades de 
caráter social, cultural e desportivo, tornam a arquitetura global 
mais complexa e enriquecida na oferta programática. É ao mesmo 
tempo um processo de sistematização do edifício, que organiza 
diferentes programas na mesma unidade, mas que sobretudo nos 
revela o modo como cada uma das unidades operativas se inclui 
numa estrutura global, híbrida e homogénea.

“This identification with a “small city” is perhaps in itself the most 
creative step, and a highly significant breakthrough. In the design 
phase, once this “connection” has been made, a train of further 
associations is release, adding a new dimension to the quality 
of the communal, “public”, places. Corridors become “streets”, 
interior lightning becomes “street lightning” and so on.” 22

22 EYCK, Aldo Van. Cit. por HERTZBERGER, Herman - The Mechanism of the Twentieth 
Century and the Architecture of Aldo Van Eyck. Aldo Van Eyck Works, Compilation by 
Vincent Ligtelijn. Basel: Birkhäuser, 1999, p. 22.

159. Desenho do autor - Lugar, Escavação e 
Matéria, esboço de ambiente interior, detalhe 
da estrutura da cobertura do edifício. 2015.
160. Desenho do autor - Lugar, Escavação e 
Matéria, esboço de ambiente interior, detalhe 
da estrutura da cobertura do edifício. 2015.
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Unidade Cultural

Esta unidade constitui a principal porta de entrada no edifício. 
É aqui que estão concentradas as atividades nobres do 
edifício (culturais, artísticas e científicas), bem como a área de 
administração (recepção geral, sala comum, acesso privativo). 
Dispõe de um foyer de entrada, uma pequena biblioteca (com 
arquivo, armazém e gabinetes de trabalho), dois auditórios, duas 
salas polivalentes de pé direito duplo, instalações sanitárias e 
acessos verticais.

Unidade Cívica

Baseada na organização formal da Unidade Cultural, esta 
encontra-se no piso superior à unidade anterior. Os espaços 
são pensados para conterem um programa de caráter cívico, 
formativo e institucional. Os programas podem ser relacionados 
entre ambas as unidades (ambos os pisos) de modo a que um 
seja a complementação do outro. Por exemplo, no piso superior da 
biblioteca, encontram-se espaços para a realização de workshops 
e formações culturais e artísticas, promovidas pela mesma. Para 
além deste exemplo, dispõe ainda de espaços destinados à prática 
de atividades e formações de valor comunitário, um pequeno 
centro de dia para apoio a idosos, instalações sanitárias e acessos 
verticais.

Unidade do Desporto e da Saúde

A última unidade é uma parte do edifício que terá sido 
desenvolvida de modo a ampliar e maximizar a componente 
desportiva anteriormente existente (Boa-Hora Futebol Clube). A 
articulação  deste tipo de programa com as restantes unidades 
fomenta um novo conceito de espaço público, que torna a 
comunidade mais ativa e integrada no mesmo meio, sugerindo um 
ambiente de proximidade no quotidiano dos habitantes. Dispõe de 
um complexo de piscinas (para natação, crianças e lazer) e área 
exterior de repouso, campos desportivos de futebol e de ténis, 
balneários (afetos a ambos os programas anteriores), sala comum 
e salas individuais para a realização de atividade física (dança, 
ginástica, desportos de luta e artes performativas), gabinete 
médico permanente, salas polivalentes (destinadas à realização 
de atividades e formações associadas à saúde e condição física), 
gabinetes de trabalho, instalações sanitárias e acessos verticais.

Unidades Operativas do Programa
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Piso -2 
Área destinada a estacionamento coberto público, com marcação 
de estacionamento privativo. Dispõe de vários acessos verticais 
(escada e elevador) públicos e privados, para os pisos superiores, 
bem como de salas de armazém. Integra ainda a possibilidade de 
ligação automóvel ao piso superior, acesso automóvel e pedonal 
com a cota da via pública (Rua da Aliança Operária), e ligação aos 
novos edifícios de comércio e serviços localizados de frente para 
a mesma via, acabando por rematar a entrada da praça proposta 
no piso térreo do edifício.

Piso -1
Dispõe das mesmas valências do piso inferior, mas assume 
uma relação totalmente diferente com o exterior. O acesso 
aos balneários e ao exterior afetos à área desportiva pode ser 
feito à mesma cota. O contacto visual com a pedreira surge 
pontualmente  em três pátios, que iluminam e ventilam de forma 
natural todo o estacionamento coberto. Ao mesmo tempo, esses 
pátios possibilitam a ligação (interior e exterior) aos gabinetes da 
biblioteca, bem como à cota mais baixa de ambos os auditórios.

Piso 0
Considera-se o piso térreo do edifício. A entrada principal é 
alinhada segundo a fachada frontal do edifício (paralela e tardoz 
em relação à pedreira), que delimita uma praça pública em forma 
de pódio. A praça (cobertura do estacionamento) é conformada 
segundo um embasamento contínuo entre edifício público principal 
e outro secundário, perpendicular ao anterior e afeto ao comércio 
e restauração. Torna-se um lugar de convergência e permanência 
dos utentes de ambos os edifícios. 

O acesso à cobertura do edifício é possível ser realizado livremente 
pelo exterior, desde o centro ou pelos seus extremos. Os remates 
do edifício podem ser entendidos como um plano superior à 
praça central (a Norte) e uma torre autónoma que conecta com 
a cota superior da pedreira, e funciona de igual modo enquanto 
observatório (a Sul).

No interior, o edifício estabelece ligação com todos os diferentes 
programas (principal meio de ligação). Contem, igualmente, os 
programas com os espaços maiores, e as suas principais entradas 
(biblioteca, auditórios, salas polivalentes, piscinas).

Organização do programa por pisos
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Piso 1
Área de desenho similar ao piso inferior, embora com algumas 
variantes e incorporando espaços mais privados (de produção e 
trabalho). Estabelece, igualmente, ligação a todos os diferentes 
programas, embora sirva de intermédio ao acesso a salas de 
funções especializadas. Em situações pontuais, assume o contacto 
com o exterior através de pátios que permitem, em dois exemplos, 
aceder à cobertura do edifício. 

Para além da ligação interna estabelecida, este piso assume um 
ponto de conectividade com um novo edifício proposto para a cota 
superior (residência de estudantes). Este programa é considerado 
externo, embora complementar ao equipamento principal, sendo 
que o seu funcionamento é autónomo e auto-suficiente. O 
acesso ao segundo edifício estabelece-se através de um volume 
embutido no solo (construído junto à biblioteca), que funciona, 
simultaneamente, enquanto edifício de ligação (das residências 
ao equipamento) e espaço de permanência dos estudantes (que 
contem refeitório, sala de estudo e sala polivalente).

Piso 2
Considera-se a cobertura geral do edifício. Este plano permite o 
acesso exterior livre a ambos os extremos do edifício (ligação à 
residencia de estudantes e observatório), que pode ser realizado 
mesmo com o encerramento do espaço interior. É igualmente um 
elemento que sugere a unidade dos diferentes volumes dispostos 
sobre a pedreira.

Piso 3 | pisos autónomos exteriores ao edifício principal
Estes pisos apenas se encontram nos edifícios de remate (edifício 
de ligação á residencia de estudantes e observatório).

Piso 4
O único piso da residência de estudantes, construído à face de 
um talude que atinge a altura da cobertura da mesma. O objetivo 
é delimitar a cota superior associada à via pública, da cota inferior 
associada aos fogos de habitação, num ambiente mais privado 
que o primeiro. Neste sentido, o espaço da residência torna-se um 
grande miradouro semi-público, e a cobertura um percurso público 
que se estende até ao observatório. O programa da residência 
incorpora módulos de habitação partilhada (sala, quarto duplo, 
quarto de banho), salas comuns, pontos de recepção, cozinhas, 
lavandaria, armazéns e instalação sanitária pública.
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Visando o encerramento da proposta de projeto, pretende-se 
afirmar o Centro Cívico e Desportivo do Rio Seco enquanto um 
espaço único e abrangente de um conjunto de dinâmicas sociais, 
culturais e recreativas, de valor acrescentado para a comunidade. 
O edifício torna-se deste modo uma estrutura catalisadora das 
principais atividades comunitárias, permitindo em simultâneo o 
desenvolvimento e a optimização das mesmas.

Singularmente, a arquitetura procura ser identitária de uma 
linguagem própria e homogénea, baseada na morfologia e 
ambiência inerentes ao cenário natural que a pedreira revela. 
Neste sentido, a reinterpretação contemporânea de qualidades 
físicas e sensoriais associadas à pedra, ao mais primitivo elemento 
construtivo, pode resultar numa das mais ricas e distintas 
experiências que, convidam a habitar o lugar.

Em suma, podemos entender esta intervenção enquanto resolução 
prática de um desafio concreto, onde a abordagem e o método 
utilizados funcionam enquanto linguagem comunicativa para o 
entendimento de ambas as partes. Deste modo, o equilíbrio entre 
o edifício e o território, o natural e o construído, torna-se a principal 
garantia de permanência e longevidade da identidade do lugar.

“Quando faço um edifício, um grande ou pequeno complexo, gosto 
muito de imaginar que este se torna parte integrante do espaço 
envolvente (…) E é este o espaço envolvente que se torna parte 
da vida, da minha ou, na maioria dos casos, da vida de outras 
pessoas. (…) Faz-me feliz imaginar que este edifício será talvez 
recordado por alguém daqui a 25, 30 anos.” 23

23 ZUMTHOR, Peter - Atmosferas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009, pp. 65,66. 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 6.2.4.



116



117

CONSIDERAÇÕES FINAIS 7.
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Para concluir a presente Dissertação / Projeto Final de Mestrado, 
será feita uma reflexão final e sintetizada, acerca das principais 
ideias que permitiram a sua elaboração.

Num primeiro momento, procurou-se compreender a essência 
primitiva dos lugares subterrâneos, enquanto percepção física 
e dimensional da arquitetura escavada. Nesta perspetiva, o 
aprofundamento da complexidade construtiva e tecnológica, levou 
à exploração das qualidades  associadas à matéria, contribuindo 
de forma estruturante para o desenvolvimento de métodos 
construtivos tradicionais, próprios de diferentes comunidades. 
Com efeito, foram analisados diferentes exemplos, enquadrados 
numa leitura cronológica sucessiva, que procurou relacionar 
tradições culturais do passado com a reconstituição das mesmas 
em algumas comunidades contemporâneas. Procurou-se ainda 
especular, através do modelo teórico de Paolo Soleri, o futuro 
significado da arquitetura escavada, enquanto estratégia de 
desenvolvimento urbano necessário e sustentável, numa realidade  
crítica da sobrepopulação das cidades. Uma visão pertinente sobre 
uma realidade utópica, cada vez mais refletida nos nossos dias.

Num segundo momento, foi feita uma análise histórica e 
ilustrativa acerca do lugares da Ajuda, Alcântara e Santo Amaro 
de Alcântara, enquanto território de incidência da proposta de 
projeto. Foram enumerados os principais aspetos identificadores, 
que contribuíram para a familiarização e compreensão de cada 
lugar. Ao mesmo tempo, provou-se a inter-relação de crescimento 
e desenvolvimento, que estes lugares estabeleceram no panorama 
evolutivo da cidade de Lisboa.

Num terceiro momento, elaborou-se uma descrição detalhada de 
um conjunto de casos de estudo contemporâneos, que devido às 
suas características específicas, contribuíram para um raciocínio 
conceptual e desenhado dos elementos figurativos que ilustraram 
a proposta arquitetónica. Em todos os exemplos, foram abordados 
diferentes valores espaciais e compositivos, que se consideraram 
pertinentes e justificativos do projeto desenvolvido.

Num quarto momento, foi apresentada uma síntese conclusiva 
dos principais aspetos analisados anteriormente, que contribuíram 
enquanto base de conhecimentos para a investigação conceptual 
associada à componente prática do trabalho.
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Num quinto e último momento, foi introduzida a componente 
prática do trabalho. A sua organização estabeleceu-se através 
de diferentes escalas de aprofundamento, que foram sendo 
sucessivamente analisadas, segundo uma ordem de compreensão 
das intenções do projeto.

Em primeiro lugar, foi feita uma análise  explorativa das qualidades 
associadas ao Corredor Verde de Monsanto, que serviu de base 
conceptual para justificar aspetos similares e pertinentes para a 
realização do Parque Urbano do Rio Seco. Pretendeu-se igualmente 
compreender os valores e benefícios que esta nova estrutura 
orgânica poderia implementar na imagem contemporânea da 
cidade de Lisboa.

Em segundo lugar, foi aprofundado um conhecimento da 
identidade do lugar destinado à intervenção, a colina de 
Santo Amaro de Alcântara, e da pedreira enquanto cenário 
estimulador e criativo para a composição da arquitetura. 
Através desta compreensão, colocou-se em prática o 
desenvolvimento projectual do Centro de Atividades do Rio 
Seco (CARS), tendo sido evidendenciadas três diferentes 
premissas estruturadoras: Conceito, Desenho, e Programa. 
Sendo exploradas de forma individual, enquanto meio 
conceptual na formação, desenvolvimento e organização da 
imagem do projeto.     .
Em conclusão, define-se este trabalho de pesquisa 
e desenvolvimento prático enquanto exercício estimulante 
e potenciador de novas abordagens arquitetónicas. O 
confronto com a preexistência natural torna-se intencional, na 
medida que explora um novo aproveitamento para um lugar 
esquecido, porém, de importante valor histórico e paisagístico 
no contexto da cidade.
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132. VERNE, Júlio - Viagem ao Centro da 
Terra. 1995.
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ANEXOS I

Complementos ao  trabalho de Projeto Final de Mestrado

Complementos ao trabalho teórico

Paolo Soleri: A Filosofia da Vida Urbana 
(excerto) por Henryk Skolimowsky

Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande
(excerto) por Ana Tostões

Alto Contraste. A Actualidade do Moderno
por José Manuel Fernandes

Complementos ao trabalho prático

Câmara Municipal de Lisboa | Plano Director Municipal (PDM)
Planta de condicionantes

Câmara Municipal de Lisboa | Cadastro Municipal
Planta de intervenções previstas / em execução - vale do Rio Seco
Relatórios SGPI - Parque Rio Seco (Sul) e Largo do Rio Seco

(Outras) referências de projeto
Museo del Hombre,
Castello di Bellinzona
Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa
Guggenhein Museum Salzburg
Estádio Municipal de Braga
Escaleras de la Granja
Pavilhão do Vulcanismo
Piscinas do Atlântico
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Paolo Soleri: A Filosofia da Vida Urbana 
(excerto) por Henryk Skolimowsky
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Monsanto, Parque Eduardo VII, Campo Grande
(excerto) por Ana Tostões
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Alto Contraste. A Actualidade do Moderno
por José Manuel Fernandes
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Câmara Municipal de Lisboa | Plano Director Municipal (PDM)
Planta de condicionantes
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Câmara Municipal de Lisboa | Cadastro Municipal
Planta de intervenções previstas / em execução - vale do Rio Seco
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Câmara Municipal de Lisboa | Cadastro municipal
Relatórios SGPI - Parque Rio Seco (Sul) e Largo do Rio Seco
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(Outras) referências de projeto

MUSEO DEL HOMBRE (A Coruña, Espanha)
1995
Arata Isoraki
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CASTELLO DI BELLINZONA (Bellinzona, Suiça)
1984-1991

Aurelio Galfetti
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MUSEU DE ARTE E ARQUEOLOGIA DO VALE DO CÔA
(Foz Côa, Portugal) 2010
Camilo Rebelo + Tiago Pimentel
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GUGGENHEIM SALZBURG (Salzburg, Austria)
1989 - 

Hans Hollein
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ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA (Braga Portugal)
2001 - 2003
Eduardo Souto de Moura
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ESCALERAS DE LA GRANJA (Toledo, Espanha)
2000

Elias Torres + Jose Antonio Martinez
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PAVILHÃO DO VULCANISMO (Madeira, Portugal)
2003
Paulo David
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PISCINAS DO ATLÂNTICO (Madeira, Portugal)
2004

Paulo David
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ANEXOS II

Processo de trabalho

Análise Cartográfica e de dados digitais
Ortofoto mapa e vista aérea
Análise Cartográfica
Registo fotográfico

Modelos Arquitetónicos
Maquetes I - primeira proposta arquitetónica
Maquetes |I - segunda proposta arquitetónica
Maquetes |II - proposta arquitetónica final

Registo gráfico informal do projeto
Esboços e desenhos manuais
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176
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Ortofotomapa e vista aérea
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Análise cartográfica

Carta de Silva Pinto, 1909.
Planta referente à área Ocidental de Lisboa.

Plano Director Municipal de Lisboa.
Localização e limite do território de estudo.

Plano Director Municipal de Lisboa.
Localização e análise da principal rede de 
transporte rodoviário do território de estudo.

(página oposta, de cima para baixo)
Vistas aéreas  Norte e Poente, e respetiva 
delimitação da área de intervenção arquitetónica.
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Registo fotográfico
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Maquetes | - primeira proposta arquitetónica
O edifício: da escala conceptual à escala do projeto arquitetónico
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Maquetes |I - segunda proposta arquitetónica
O lugar da pedreira no contexto urbano do Rio Seco
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(página oposta, em cima)
Maquete de estudo urbano I.
Representação urbana pre existente, 
referente ao lugar de intervenção.

(página oposta, em baixo)
Maquete de estudo urbano I.
Representação urbana pre existente, referente 
ao conjunto urbano do vale do Rio Seco.

(de cima para baixo)
Maquete de estudo urbano II.
Modelo de consolidação urbana da 
pedreira de Santo Amaro de Alcântara.
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Maquetes |II - proposta arquitetónica final
Da escala urbana à escala do pormenor.

MAQUETE DE APRESENTAÇÃO 01
Modelo de proposta urbana para o vale do Rio Seco.
Escala 1:5000
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Maquetes |II - proposta arquitetónica final
Da escala urbana à escala do pormenor.

MAQUETE DE APRESENTAÇÃO 02
Modelo de proposta arquitetónica para a 
pedreira da colina de Santo Amaro de Alcântara.
Escala 1:200
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Maquetes |II - proposta arquitetónica final
Da escala urbana à escala do pormenor.

MAQUETE DE APRESENTAÇÃO 03
Modelo arquitetónico de pormenor luz / sombra
Escala 1:50
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Registo gráfico informal do projeto
Esboços e desenhos manuais
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Apresentação gráfica do Projeto Final de Mestrado

ANEXOS III
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