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A complexidade da definição do conceito de lugar, vem desde muito despertando a 

curiosidade das variadas áreas do conhecimento humano. 

Na arquitectura é por vezes definido por um conjunto de limites, de características ou 

mesmo de vivências e de identidades próprias construídas ao longo do tempo, pelas 

pessoas que nelas vivem e o humanizam. 

Cada arquitecto possui a sua definição própria de lugar, que o permite organizar e dar 

sentido a algo de novo que acrescenta ao espaço. 

O conceito de lugar só poderá existir a partir da relação e interacção do homem com o 

espaço. O modo como vive o espaço, como o transforma e caracteriza, dá origem ao lugar. 

Cada vez mais, o conceito de lugar vem-se desvalorizando em prol da contemporaneidade 

e inovação, onde os objectos sem identidade habitam os espaços sem qualquer relação de 

continuidade dos lugares. 

Fernando Távora, Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, estudados na presente 

dissertação, vêem verificar e confirmar a importância do lugar na formulação da ideia e 

consequentemente, na continuidade espacial. Essa continuidade espacial só é possível 

através da leitura e análise do lugar em causa. Possibilitando ainda, que os usos e vivências 

do espaço se integrem no universo cultural a que pertencem, ao invés de se criar algo 

completamente novo. 

O exercício do hotel de duas estrelas, vem neste contexto, justificar a importância do lugar 

na formulação da ideia como continuidade de um determinado espaço. 
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The complexity of the definition of the concept of place, it comes from much waking the 

curiosity of the varied areas of the human knowledge. 

In the architecture it is for times defined by a set of limits, of characteristics or same of 

existences and of own identities built along the time, for the persons who in them live and 

whom humanize. 

Each architect has his own definition of place, which it allows it to organize and to give 

sense to something new that it adds to the space. 

The concept of place will only be able to exist from the relation and interaction of the man 

with the space. The way as he survives the space transforms and characterizes, like it, gives 

rise to the place. More and more, the concept of place comes if devaluing on behalf of the 

contemporaneousness and innovation, where the objects without identity live in the spaces 

without any relation of continuity of the places. 

Fernando Távora, Álvaro Siza Vieira and Eduardo Souto de Moura, studied in the present 

dissertation, see to check and to confirm the importance of the place in the formulation of 

the idea and consequently in the space continuity. This space continuity is only possible 

through the reading and analysis of the place in question. Making possible though the uses 

and existences of the space join the cultural universe what they belong, instead of 

something completely new grows up. 

The exercise of the hotel of two stars, it comes in this context, to justify the importance of 

the place in the formulation of the idea as a continuity of a determined space. 
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As palavras-chave estão dispostas de acordo com o desenvolvimento da presente dissertação e segundo a 

ordem dos capítulos. 
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  Introdução 

 

 

O interesse pela cidade e pela sua organização, despontaram a vontade para o estudo e 

desenvolvimento do tema da presente dissertação. Retratando o modo como o arquitecto 

modela e organiza os espaços, segundo as necessidades de cada época, lugar e de os que o 

habitam. Evocando deste modo, as memórias e histórias de cada lugar. 

O Arquitecto surge como operador de cultura, contribuindo para a formulação de novas 

abordagens aos conceitos de lugar. 

Ao longo do percurso académico, a curiosidade e ansiedade em trabalhar aspectos urbanos 

de exploração da complexidade do desenho da cidade e das características da paisagem 

construída, foram apenas pontualmente abordadas. O modo operativo dos exercícios, eram 

restringidos a um programa e a um lugar específico. O último exercício, Hotel de duas 

estrelas, realizado na disciplina de Projecto III, veio possibilitar uma maior exploração e 

precisão na complexidade do desenho da cidade. Concretamente da cidade de Lisboa, na 

relação com a sua frente ribeirinha e continuidade e extensão da malha urbana. 

A relação que se estabelece com o último trabalho, aborda a organização e desenho do 

lugar na composição do espaço. Os assuntos referidos na dissertação retratam o modo 

como os arquitectos interpretam e organizam os espaços, em confronto com a proposta 

como continuidade do lugar. 

 

As matérias acima descritas foram apontadas em três capítulos: 

No primeiro capítulo, de introdução ao tema, são referidos conceitos de lugar segundo 

alguns autores, nomeadamente o filósofo alemão Martin Heidegger, o arquitecto Rem 

Koolhas, Peter Eisenman, Josep Muntañola, entre outros. Estes acentuam a importância e 

respeito pelo lugar e pelas pré-existências, na composição dos espaços e na formulação de 

conceitos. 

A análise do livro “Da Organização do Espaço” do autor, arquitecto Fernando Távora, 

precisa a ideia da importância do lugar no desenho de espaços e da sua organização. 

O segundo capítulo, aborda duas obras de dois arquitectos, que procuram através do 

desenho, a relação com o espaço e com a envolvente, que se verifica nos projectos. 

A obra do arquitecto Álvaro Siza Vieira, “ Reconstrução dos Armazéns do Chiado”, 

estabelece a relação dos espaços, evocando a memória do lugar. O arquitecto redesenha os 

espaços de modo a ancora-los fortemente ao lugar, mantendo alguns dos elementos pré-
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existentes, que caracterizavam a construção da época. Conservando o ambiente da zona 

como parte integrante de um centro histórico. 

O arquitecto Eduardo Souto de Moura procura a relação com o lugar, através da 

materialidade do espaço em causa. Remetendo sempre para a memória e identidade do 

lugar. O “Hotel em Salzburgo” vem estabelecer afinidades programáticas e conceptuais no 

modo operativo e a sua materialidade, como continuidade do lugar. Restabelecendo uma 

transição entre este capítulo e o próximo, referente ao exercício do Hotel de duas estrelas.  

O terceiro e último capítulo pretende confrontar os assuntos desenvolvidos no tema em 

análise. Onde o exercício “Hotel de duas estrelas, realizado na disciplina de projecto III, 

revela o estudo e interesse explorados no âmbito do desenho do lugar na composição do 

espaço. Onde o Hotel de duas estrelas, procura estabelecer relações espaciais, também 

estudados e analisados nos projectos acima referidos, numa procura de continuidade 

urbana e espacial. A intervenção procura também resolver um acontecimento urbano, 

requalificando o espaço e resolvendo ainda o vazio existente entre a cota da Avenida 24 de 

Julho e o Jardim 9 de Abril, que promovia a descontinuidade desse espaço, restabelecendo 

uma continuidade da frente de fachada. 

O estudo dos assuntos tratados, possibilitaram uma visão e consciência mais integradas da 

importância do lugar na formulação e desenho da ideia. Uma ideia que evidência o espaço 

e que se integra no lugar. 
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“…O lugar está em lugar algum, não como uma coisa que está num lugar, antes como o 

limite está para o que o limita, sendo a correlação entre o que contem e o que é contido. O 

lugar identifica-se com a noção do contacto como limite de dois corpos em afinidade, 

determinando-se o equilíbrio, variável e cada vez mais difuso, como noção de medida e 

relacionamento da escala humana com o espaço-tempo…” 
 

Mário Chaves . Sebentas  D’arquitectura, O Lugar 3 

 

 

O conceito de lugar  vêm desde muito despertando interesse no seio da arquitectura e das 

mais variadas vertentes do conhecimento humano. A sua complexidade, a sua importância 

no acto da formulação da ideia, e sobretudo no papel fundamental que estabelece junto do 

projecto arquitectónico. Segundo o arquitecto Eduardo Souto de Moura, no livro Conversa 

com Estudantes 1, refere que o projecto deve “resolver a complexidade do lugar mediante a 

compreensão e a interpretação do território”, criando um efeito de continuidade com o 

lugar. Projectar deve significar colher informação do sítio adequado, e para que isso 

aconteça é necessário tempo. Hoje os arquitectos enfrentam cada vez mais problemas em 

projectar arquitectura, nomeadamente a falta de tempo. Os tempos de construção são cada 

vez mais curtos, resultando na falta de qualidade da arquitectura contemporânea, na falta 

de explorar e conhecer o espaço antes do acto de projecto. 

 
______________________ 
1 SOUTO DE MOURA, Eduardo. Conversas com Estudantes. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona. 2008. 
p.21. 
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O tempo é essencial para a construção de uma cidade ou de um troço da cidade, são 

necessários séculos até que esta ganhe forma. Tudo necessita do seu tempo. 

A definição destes conceitos são por vezes controversos e “obscuros” despertando com 

isso, o interesse de vários pensadores para o estudo desses temas. 

O arquitecto Le Corbusier 2 desenhava os lugares onde chegava e pretendia intervir. Assim 

como o arquitecto Álvaro Siza 3 referindo ainda que quando chega ao terrítório começa a 

sentir o lugar. O arquitecto não constrói o lugar, mas propicia um conjunto de 

acontecimentos, características e vivências, fora do âmbito e da lógica da própria 

arquitectura que dão vida e alma ao lugar. As relações entre espaços também criam 

lugares, que se identificam por essas mesmas relações. 

 A definição do filósofo Aristóteles 4, relativamente ao lugar, é defendida que este nunca se 

define por si mesmo, mas pelas diferenciações relativamente a outros lugares, o que 

permite a nossa orientação.  

O espaço necessita de ser ocupado e construído para que se consiga identificar e 

identificar-se, para só então criar memórias e transformar-se emm lugar. Os significados 

que são atribuidos aos lugares não advêm dos projectos mas sim da história e do conjuntos 

dessas memórias que vamos criando. Apropriar-se de um lugar é vivê-lo de um modo 

distinto em cada momento. O tempo histórico não é mais do que um referencial para que o 

tempo real ganhe mais valor. A noção de contexto em que é inserido o objecto 

arquitectónico, só é determinante quando associada ao factor tempo, em que a arquitectura 

é feita. Esse dado momento, é uma permanente actualização do espaço e do tempo.  

Para o arquitecto Dominique Perrault 5, “A arquitectura pela arquitectura não é nada. A 

não ser que exista emoção, que se permita liberdade, que se torne utópica, sensual, séria, 

triste, invisível. Não sei... Mas é preciso que haja emoção e, então, nesse momento, a 

arquitectura torna-se importante.” 
_______________________ 
2 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, conhecido pelo pseudónimo de Le Corbusier, (1887-1965) arquiteto, 

urbanista e pintor francês de origem suíça. Considerado, um dos mais importantes arquitectos do século XX 

3 Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (Matosinhos, 25 de Junho de 1933). Arquitecto português de maior 

prestígio internacional, sendo simultaneamente o mais consagrado arquitecto português. 

4 Aristóteles, nasceu em Estagira, na Calcídica (384 a.C. - 322 a.C.). Filósofo grego, aluno de Platão e 

professor de Alexandre, o Grande. Considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos e criador do 

pensamento lógico. 

5 Dominique Perrault, arquitecto Francês nasceu em 1953,  abriu escritório em 1981. Em 1989 vence o 

concurso para a Bibliothèque Nationale de France, com apenas 36 anos. 
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Cada projecto assume-se, acima de tudo, como um trabalho conceptual, um trabalho de 

atitude relativamente a um lugar. A ideia, o conceito que dá origem à forma arquitectónica, 

nasce de um conjunto de experiências sensíveis medidas pelas relações com as dimensões 

do espaço, com a história e cultura de um determinado lugar que despertam a sensibilidade 

humana, a fim de que o espaço alcance o princípio de continuidade, com uma determinada 

intervenção. 

O lugar e o território são indispensáveis para a existência da arquitectura. Qualquer 

projecto necessita de um sítio para “sobreviver”, para se relacionar e para ter algum 

significado, para evidenciar um momento ou um acontecimento que se quer demonstrar. É 

importante as referências ao lugar, a sua interpretação, e a criação de condições únicas para 

o desenvolvimento do projecto e para que a arquitectura pertença ao lugar.  

 

 

“…O lugar só é espaço enquanto for tempo e só é tempo enquanto for espaço. Associa-se à 

noção única de movimento que é a ocorrência do tempo no espaço e do espaço no tempo, 

e, a forma que é a materialidade do espaço-tempo...” 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 
6 Mário Chaves . O LUGAR. Sebentas  D’arquitectura, O Lugar 3. P. 49. 
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1.1. O Conceito de Lugar a Partir de Alguns Autores. 

 

 

O conceito de lugar e o pensar o lugar é um assunto bastante discutido, nas mais variadas 

áreas do conhecimento humano. 

O objectivo não será portanto, de encontrar respostas conclusivas a este conceito, muito 

menos encerrar as discussões em torno desta temática, mas sim de conhecer os conceitos 

de alguns autores, as suas reflexões e sensibilidade perante o tema. 

 

Segundo o filósofo alemão Martin Heidegger 7, o espaço existe e sempre existiu, cabe 

agora ao homem torná-lo em lugar. O lugar, é algo que ocorre tanto no espaço como no 

tempo, e para ser lugar à que também possuir limites. Um lugar é sempre algo particular, 

delimitado, com uma identidade própria construída ao longo do tempo. Esta identidade é 

partilhada, muito estritamente, com as pessoas que nele se encontram. 

Os espaços são recortes que configuram diversos lugares, e os lugares não são mais do que 

espaços arrumados. Para Martin Heidegger o limite não é onde algo termina, mas, também 

como os gregos defendiam, de onde algo dá início à sua essência e onde o lugar começa. 

 Por sua vez, a relação entre o lugar e o homem dão origem às essências das coisas 

assumidas como lugares. 

A nossa memória e cultura definem o modo como designamos e entendemos o conceito de 

lugar. Para um poeta como Luís de Camões8, “o território é onde a terra acaba e o mar 

começa”, para o poeta Fernando Pessoa9, com outras memórias e cultura, o lugar talvez 

fosse como descreve, num dos poemas do seu heterónimo Alberto Caeiro, em “O 

Guardador de Rebanhos” 

 

 

 

 
_______________________ 
7 Martin Heidegger (1889 -1976) filósofo alemão. É seguramente um dos pensadores fundamentais século 

XX - ao lado de Bertrand Russell, Wittgenstein, Adorno e Foucault - quer pela recolocação do problema do 

ser e pela refundação da Ontologia, quer pela importância que atribui ao conhecimento da tradição filosófica 

e cultural. Influenciou muitos outros filósofos. 
8 Luís de Camões. Obras Completas, Volume I. Os Lusíadas. Canto Terceiro (20) p. 87 
9 Fernando Pessoa. Heterónimo Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos. Quadra VII. p. 12. 
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“Da minha aldeia vejo quando da terra se pode ver no universo… 

Por isso a minha aldeia é grande como outra qualquer 

Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura. 
 

Nas cidades a vida é mais pequena 

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 

Escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu, 

Tornam-nos pequenos porque nos tornam o que os nossos olhos podem dar, 

E tornam-nos pobres porque a única riqueza é ver.” 

 

Fernando Pessoa descreve o lugar social, a sua dimensão económica, a cidade industrial e 

toda a poluição da cidade em si. A poesia, a literatura e outras artes como a pintura, 

contribuíram para a construção de novos mundos e no modo como olhamos para ele, sendo 

estes, o único modo de ultrapassar as fronteiras do tempo. As artes acabam por ser uma 

reflexão do lugar e o reflexo da sociedade que nela vive, contribuindo para a sua narrativa, 

configurando a maior parte da história e marcação do tempo.  

O lugar espiritual acabará por ser o diálogo entre a razão e o sentimento, onde está 

subjacente a ideia de saudade. 

O arquitecto por seu lado, busca incessantemente o sentido do lugar, atribuindo-lhe 

significados diferentes ao longo de décadas, sendo por vezes mais tradicional, onde é 

relativo a importância do lugar, e recentemente num contexto mais contemporâneo, 

suscitando muitas e recentes discussões junto dos arquitectos.  

Os projectos não destroem, nem eliminam a essência dos lugares, dão-lhes pelo contrário 

continuidade.  

Segundo o arquitecto Álvaro Siza nos escritos em O Procedimento Inicial 10, afirma ser 

urgente “olhar o sítio e fazer um desenho antes de calcular os metros quadrados de área a 

construir.” É necessário o desenho do lugar na composição do espaço. Contudo, cada autor 

tem o seu conceito de lugar e cada um atribui-lhe a importância e o devido significado. 

(fig. 1/2). 

 

_______________________ 
10 Escritos do arquitecto Álvaro Siza. O Procedimento Inicial. p. 13 
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De acordo com o arquitecto Josep Maria Montaner11, “O lugar é interpretado como um 

mero espaço de encontro de acontecimentos e fluxos, num tempo determinado, inserido 

numa lógica de transformação contínua que é impulsionada por vários tipos de energias: 

informativas de tráfego, eléctricas, informáticas, etc, etc.”  

Já a obra do arquitecto holandês Rem Koolhaas 12, projectado na cidade do Porto “A Casa 

Da Música” revela-nos a relação entre forma e objecto, como sendo algo autónomo e 

legítimo, justificável apenas pelo seu estatuto “artístico”. Contudo, revela também uma 

maior consciencialização do arquitecto perante a importância do lugar no acto de projectar, 

onde procura uma constante relação do “objecto” com a envolvente, estabelecendo sempre 

relações de enquadramentos visuais e espaciais com o lugar, (embora defenda que o lugar e 

a obra sejam dissociáveis). 

Por outro lado, o arquitecto Peter Eisenman 13, (fig. 3) opõe-se à ideia do lugar estático, 

propondo em contrapartida um conceito de lugar baseado na ideia de fluxo ou de uma 

cadeia de acontecimentos e de energias. 

Josep Muntañola defende que o lugar contribui fortemente para o resultado arquitectónico, 

procurando sempre uma relação com a envolvente e como contexto do lugar, não 

concordando com a arquitectura vazia e superficial. O lugar deve ser algo mais abrangente, 

contemplando outras abordagens para além das arquitectónicas. Defende também a poética 

do lugar dividindo-o em três dimensões: “Uma dimensão lógica; uma dimensão ética e 

uma dimensão estática. Lógica porque é racional e ética porque é dialógica e dispensa 

individualismo e as exigências do mercado” 14. 

 

 

_______________________ 
11 Josep Maria Montaner. “Crítica”, ed. G.G. Básicos, Barcelona, 1999. Retirado de Sebentas D’Arquitectura 

nº3 o lugar. Lisboa. Universidade Lusíada. 2001. p. 9. 
12 Remment Lucas Koolhaas, conhecido como Rem Koolhaas, (Roterdão, 17 de Novembro de 1944 ), 

Arquitecto, neerlandês. É professor de Arquitectura e Desenho Urbano na Universidade Harvard. 
13 Peter Eisenman, Arquitecto americano. Um dos principais representantes do desconstructivismo. A partir 

de 1967, começa a fazer diversas pesquisas nos projectos das casas I a XI, experimentando assim diferentes 

metodologias compositivas, e a principal que até hoje utiliza é a trama ou espécie de gralha cartesiana para 

compor volumetria e dividir seus espaços.  Tornou um dos precursores da arquitectura deconstructivista na 

década de 80. 
14 Josep Maria Montaner. “La Topogenèse-fondement d’une architecture vivante”, ed. anthropos, Paris, 1998. 

Retirado de Sebentas D’Arquitectura nº3 o lugar. Lisboa. Universidade Lusíada. 2001. p. 10. 
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O lugar para o arquitecto Josep Muntañola engloba ainda uma dimensão estática, intrínseca 

e subjectiva, mas recusa formalismos, o seu objectivo é o homem e não os objectos. 

A arquitectura deve assumir-se como continuidade da natureza, e o lugar no conjunto de 

ambiências, significados, vivências e memórias que a arquitectura desperta. “Genius loci – 

Toward a Phenomenology of Architecture”, não é nada mais do que a análise da “génisis”, 

o desenvolvimento do lugar desde a origem. 

Quanto mais abrangente for a experiência e conhecimento do arquitecto, e quanto mais 

alargado e profundo for o modo de construção da sua ideia, mais capacidades terá em 

apreender o carácter do lugar (genius loci), para melhor se enquadrar e responder às suas 

necessidades. 

O lugar vive do todo que o envolve e que o caracteriza, para isso são necessárias partes que 

constituam esse todo, e para que este exista, há que existir as partes, por isso, um não 

sobrevive sem o outro. Tudo e todos dependem uns dos outros para existir, coexistir e 

sobreviver. Mas com apenas dois elementos, torna-se impossível combina-los 

convenientemente, por isso é necessário um terceiro que estabeleça o elo de ligação. No 

caso de um objecto que é acrescentado ao espaço, o elo de ligação entre os dois acaba por 

ser a transformação deste em lugar, constituído por um conjunto de acontecimentos e 

vivencias do mesmo espaço.  

A arquitectura existirá sempre enquanto houver homens, e segundo o Arquitecto Josep 

Muntanõla na Poética da Arquitectura 15, como os homens necessitam de lugares para 

habitar, não podemos pensar no contribuir sem definir ao mesmo tempo um habitar. 

Mas o conjunto desses “habitares” por vezes transformam-se em “não-lugares” 

caracterizados pelos espaços sem memórias, espaços vazios onde não se reconhecem 

intenções nem ideias.  

Muitas extensões de cidades para as periferias dão origem a esses não-lugares, por falta de 

caracterização do próprio espaço, onde grande parte dos residentes apenas permanecem 

durante algumas horas por dia, o que se torna insuficiente para atribuir ao espaço o carácter 

de lugar e conseguir criar alguma memória deste, ou mesmo, algum sentido de 

territorialidade. Sem a vivência necessária, o espaço torna-se facilmente em não-lugar, 

num espaço de ninguém. 

 

 

_______________________ 
15 MUNTAÑOLA, Josep. Poética e Arquitectura. Editorial Anagrama. 1981. p. 59. 
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A arquitectura constrói lugares para habitar, mas o carácter específico do lugar é dado pelo 

modo como o habitamos, pelas relações que estabelecemos e pelas memórias que criamos, 

por isso o espaço e o tempo nunca podem existir separadamente. A relação espaço-tempo é 

que constrói as memórias e a história. 

Para a realidade portuguesa, o lugar como conceito físico tornou-se fundamental para a sua 

arquitectura, depois da formação da denominada “Escola do Porto” nos anos 50, onde 

assumiu grande relevância junto de grande parte dos arquitectos. 

A importância do lugar tornou-se indispensável na formulação das ideias e 

consequentemente nas intervenções do arquitecto. O objecto arquitectónico necessita de 

interagir com o lugar, para melhor responder às suas necessidades e acentuar as suas 

qualidades.  

Essas ideias, em muito contribuíram para a nova geração de arquitectos portugueses, 

despertando-lhes para uma nova realidade e sensibilidade pela cultura e memória dos 

lugares. 

A arquitectura do arquitecto Álvaro Siza é um dos melhores exemplos dessa forte relação 

com o lugar, onde o arquitecto procura incessantemente o sentido do lugar. Assumindo a 

ideia de que só se inicia um projecto quando se visita o lugar. É necessário conhecer para 

só então agir com o espaço e as suas relações. As figuras (6 e 7) retratam bem a forte 

relação que o arquitecto estabelece com o lugar. 

Segundo Leonardo da Vinci “A arte é uma coisa mental”. O arquitecto Eduardo Souto de 

Moura afirma que o sítio é também uma coisa mental, por isso o sítio é tão importante 

como são as outras coisas que intervêm no projecto. 

Sob a orientação didáctica do arquitecto Fernando Távora, o grupo designado pela Escola 

do Porto, desenvolveu pesquisas e experiências acerca da compreensão do contexto 

histórico e cultural. Tornaram-se por isso agentes de uma evolução e renovação do modo 

como se pensava a arquitectura e o papel do lugar na formulação da ideia.  

A importância da memória para a relação de familiaridade com o uso dos espaços e dos 

objectos arquitectónicos que se propõe, assim como a sua integração no universo cultural a 

que pertence, dando continuidade ao que existia em vez de se criar algo completamente 

novo. 

O arquitecto Álvaro Siza acredita que ao observar o que existe e estudar o que antes 

existiu, consegue-se melhor encontrar o caminho para o que existirá. 
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fig. 1- Casa de Chá da Boa Nova. Leça da Palmeira. Álvaro Siza. p. 55. 

 

 

 
fig. 2- Piscinas das Marés. Leça da Palmeira. Álvaro Siza. p. 78/79. 
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 fig. 3- Cidade da Cultura na Galícia - Peter Eisenman 
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1.2. “Da Organização do Espaço” Fernando Távora  

 

 

“Aquilo que me interessa, aquilo que ensino, é a necessidade da variedade do projecto, a 

necessidade de unidade no projecto...A importância que ainda atribuo ao desenho manual 

tradicional...A experiência...de uma definição de pormenor, por vezes desenvolvida quase 

até à escala natural...Uma cultura do pormenor, uma cultura enraizada...Um fazer simples e 

natural...O projecto nasce do conhecimento do lugar, mas, ao mesmo tempo, a minha 

arquitectura define qual o lugar...O tempo é o meio com que se faz arquitectura.” 
 

                                                                                                                                                                      Fernando Távora  

 
______________________ 
Fernando Luís Cardoso de Meneses e Tavares de Távora (Porto, 25 de Agosto de 1923 - Porto, 3 de 

Setembro de 2005) foi um arquitecto português estabelecido no Porto, decano dos arquitectos portugueses. 

Fernando Távora foi um dos fundadores da chamada "Escola do Porto", mestre de Siza Vieira e Souto 

Moura. Introduziu a partir dos anos 50, uma reflexão que não existia em Portugal, sobre o papel social da 

arquitectura, em oposição às realizações e aos discursos oficiais da época, a arquitectura contemporânea. 

Como criador de uma nova lógica de construção, prestou sempre atenção às paisagens originais, utilizando-as 

como dados culturais que devem ser integrados no diálogo com a construção final. 

No domínio pedagógico, a sua acção foi muito significativa na afirmação do curso de Arquitectura da Escola 

de Belas Artes do Porto (mais tarde Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto) e no curso de 

Arquitectura do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra que ajudou a construir no final da década de 80 do século XX. 

Hoje existe um prémio de arquitectura com o seu nome - Prémio Fernando Távora. 
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No mesmo contexto do Conceito de Lugar, o arquitecto português Fernando Távora, um 

dos fundadores da chamada “Escola do Porto”, vem marcar uma nova fase da arquitectura 

portuguesa. O arquitecto alerta para a necessidade de reflexão da arquitectura e a sua 

relação social, espacial e cultural. Defende que a arquitectura deve ser integrada nesse 

conjunto, para então organizar e dar continuidade ao espaço. 

Ao procurar uma definição generalizada de lugar deparamo-nos com a ideia de que este é 

um conjunto de diferentes espaços, onde não existe o espaço denominado, espaço vazio, 

tudo à nossa volta é matéria em diferentes estados e todas as matérias são constituídas por 

partículas e onde todas as formas são constituídas por matéria.  

Mas parte-se do princípio que nada está ao acaso, tudo desde a mais pequena partícula 

desde os átomos às células ou o ADN já organizados pela própria natureza. Outro exemplo 

apontado na obra Da Organização do Espaço, pelo arquitecto Fernando Távora, é “o caso 

de certo famoso queijo com buracos no qual, ainda que os buracos não alimentem, eles são 

indispensáveis para a total definição das suas características.” 16 

Consciente da sua existência e consciente da sua ocupação espacial, o homem, consciente 

ou inconscientemente organiza o espaço que o rodeia. 

Sendo o homem racional, é consciente do mundo que o envolve, a sua sensibilidade 

perante o espaço e as formas, tornam-no capaz de transformar, integrar, harmonizar e 

organizar o espaço segundo estes conceitos, transformando-os em lugares. 

A arquitectura tem que interagir com o espaço, colaborando em conjunto para a 

organização deste. O tempo permite-nos conhecer a história e oferece-nos exemplos do 

passado que constituem notáveis lições para o presente. 

O espaço é contínuo e o tempo acaba por ser umas das suas dimensões, logo um espaço 

nunca pode vir a ser o que já foi um dia. O homem vive e continuará a viver os espaços ao 

longo da sua vida e história, contribuindo para a sua sucessiva reorganização, de modos 

diferentes, consoante as necessidades sociais de cada época. 

Cada indivíduo contribui directa ou indirectamente para a organização do seu espaço, cada 

um da sua maneira, ou segundo a sua profissão, permitindo essa continuidade física do 

mesmo, criando formas que o organizam, formas estas que lhe dão vida, onde esta torna-se 

espaço e o espaço torna-se forma. O homem cria o seu espaço, para o seu conforto e bem-

estar, adaptando-se ao meio e interagindo com o lugar. 

 

_______________________ 
16 TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Ed. Faup Publicações. 6.ª ed. 2006. p.18. 
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Segundo Anandá Coomaraswamy, citado pelo arquitecto Fernando Távora “o artista não é 

uma qualidade especial de homem, mas cada homem uma qualidade especial de artista.” 17 

O homem por natureza, cria formas, artísticas ou não, para satisfazer as suas necessidades 

e para tudo o que o envolve. O homem necessita de criar formas, que de uma maneira ou 

de outra organizam o espaço onde vive. 

O Arquitecto Fernando Távora defende também, que toda a intervenção deve ser 

consciente do espaço que o envolve e de todas as circunstâncias que o envolvem. 

O arquitecto desenha as linhas pelas quais pretende que os outros se guiem e ajam com 

determinadas intenções, o que faz com que este, necessite previamente de perceber, 

compreender e respeitar a história do lugar, para poder então criar um espaço para todos. 

Para que haja uma relação de continuidade de algo que todos conhecem, para que não haja 

uma ruptura abrupta no que nos é conhecido. 

Há que haver sensibilidade e respeito suficientes para que o projecto seja uma integração, 

uma organização do espaço e não apenas mais uma soma e simples ocupação deste. 

O projecto é condicionado por imensos factores que exigem que o arquitecto aja consciente 

ou por vezes, inconscientemente sobre eles. Tudo o que cria está previamente 

condicionado pela organização já existente, mas uma vez construído e devidamente 

organizado no espaço, passa por sua vez a condicionar organizações futuras. De 

condicionado passa a condicionante. 

O arquitecto ao ter em conta a história, a cultura e a memória de cada lugar, está a permitir 

uma maior aproximação das pessoas, que ao reconhecerem formas do passado, se 

identifiquem mais com o novo espaço criado.  

Cada cultura se identifica com uma determinada forma, ou formas que o fazem 

compreender e reconhecer o espaço. 

“A arquitectura é como um organismo vivo, nasce numa procura, numa necessidade ou 

como retrato de uma sociedade ou tendência… Mas o homem ao criar novas formas tem 

que dar importância a todas as circunstâncias que envolvem esse espaço, não entrando em 

ruptura quer com a natureza quer consigo próprio, tem de colaborar em conjunto para a 

organização do espaço e tem influência directa e indirecta na sua estrutura com base em 

factores importantes como a sensibilidade, a economia, a cultura entre outros mais...” 18 

 

_______________________ 
17 TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Ed. Faup Publicações. 6.ª ed. 2006. p. 20. 
18 TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Ed. Faup Publicações. 6.ª ed. 2006. 
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Contudo, para organizar o espaço, o arquitecto tem que ser consciente e objectivo a ponto 

de identificar o que realmente justifica seguir e respeitar, e o que não se justifica, tendo em 

conta de que será sempre algo novo em confronto com o existente, e não uma cópia do que 

existe. 

É necessário um enraizamento baseado no respeito pelas tradições e cultura de cada lugar, 

para a criação de novas ideias, a fim de se criar uma harmonia e continuidade entre estas e 

as pré-existências. 

Embora o homem contemporâneo venha cada vez mais, sofrendo influências de outras 

culturas, principalmente pela forte industrialização, existem aspectos positivos e negativos 

que aumentam a sua experiência permitindo a sua evolução por esses mesmos acumulares 

de experiências. 

O arquitecto Fernando Távora descreve essa nova fase do homem, que se deu no 

Renascimento, onde surge quase que uma nova cultura Europeia, onde o homem valoriza-

se a si próprio, colocando-se no centro do Universo. O homem prova a sua inteligência e 

procura o conhecimento das suas relações com o mundo e com o Universo. Desperta para o 

mundo e sente a necessidade e curiosidade de saber e conhecer tudo sobre o que o rodeia. 

Já não acredita em tudo o que os outros estabelecem como verdade, necessita de 

comprovar a sua veracidade, põe tudo em causa e procura conhecer-se cada vez mais e 

melhor através da ciência, como resposta a todos os seus problemas. 

O arquitecto Fernando Távora refere também na obra, que o homem, tão abismado com a 

sua inteligência e descobertas, esquece-se de si próprio e esquece-se do modo de pensar. 

Depois de uma época de auge sucede outra de caos, contudo e felizmente existem sempre 

os que reconhecem a necessidade de uma profunda transformação a fim de reencontrar o 

equilíbrio perdido. 

Com o rápido crescimento das cidades e o seu crescente aumento e volume, gerou uma 

sucessiva descontinuidade, resultado do “ tudo é possível” nesse espaço contemporâneo. 

Esse crescimento descontrolado cria um novo tipo de espaço organizado sem respeito pela 

natureza e completamente desorganizado. As cidades crescem descontroladamente, 

somando mais espaços caóticos em vez de se tornar em espaço estruturado. Quase não 

existe tempo para se pensar. 

O que o homem construiu passa agora a ser condicionante do que poderá fazer no futuro. É 

necessário um planeamento que antes parecia desnecessário, mas que hoje se tornou 

fundamental. O planeamento há que ser consciente e estruturado para não se tornar num 

novo caos. 
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O arquitecto deve ter sempre a consciência e a coerência em criar espaços que melhor 

satisfaçam as necessidades de cada sociedade, em determinado momento e num 

determinado lugar. 

Segundo o arquitecto Fernando Távora, Alvar Aalto foi um dos arquitectos que melhor 

representou essa ideia de equilíbrio e continuidade do espaço. “A sua obra doseia a 

indústria e o artesanato, o domínio da natureza com a sua consideração, o homem 

indivíduo com o homem ser social o arrojo com o senso comum, organizando desse modo 

o espaço com extraordinário equilíbrio e em regime de calma e coerente evolução. Como 

homem, o arquitecto Alvar Aalto não tem a pretensão de ser «génio» mas apenas um 

arquitecto mais apto…”19 

As pessoas limitam-se apenas a ocupar o espaço, ao invés de o organizar e de o humanizar. 

Não cabe apenas ao arquitecto a responsabilidade da organização do espaço. Mas este 

exerce um importante papel no modo como poderá sugerir a sua ocupação e por sua vez a 

sua organização. 

O arquitecto tem que ter consciência no modo como o organiza, respeitando o que 

previamente existe ou existiu, contribuindo com isso para uma melhor humanização e 

conservação da memória do lugar e a sua vivência, reflectindo-se na sua sociedade. 

Cabe ao arquitecto contribuir com o seu conhecimento e saber, na criação de novos 

espaços organizados e enraizados, permitindo uma continuidade espacial sem quebrar com 

o que já existe. Para tal, há que respeitar a memória de cada lugar, sabendo porém, 

diferenciar e valorizar os aspectos positivos e negativos de cada espaço. 

Requer um estudo profundo do espaço a fim de o conhecer e de o entender e só depois 

agir, só assim se poderá reeducar as pessoas que nele vivem. 

O arquitecto estará por isso, sempre a aprender com cada espaço e com a sua história, 

educando por sua vez os que desfrutem dele. Por ser homem e não máquina, a sua 

sensibilidade permite-o perceber e entender os problemas e só então resolve-los, 

humanizando cada vez mais o espaço que o rodeia.  

A evolução da arquitectura moderna deveria ser fundada na identidade de uma tradição, 

porque é fundamental para o arquitecto conhecer a história para perceber e decifrar o 

espaço. 
 

 

_______________________ 
19 TÁVORA, Fernando. Da Organização do Espaço. Ed. Faup Publicações. 6.ª ed. 2006. p. 42. 
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O arquitecto Fernando Távora contribuiu fortemente para esta nova consciencialização no 

seio da arquitectura Portuguesa, influenciando várias gerações de arquitectos portugueses, 

entre os quais, o arquitecto  Álvaro Siza Vieira e o arquitecto Eduardo Souto de Moura. 

No capítulo seguinte, os arquitectos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, vêem 

comprovar e fundamentar a ideia de que a arquitectura deve ser uma continuidade do 

espaço e uma reflexão sobre a história, cultura e sociedade deste.  

 

 

 

“O arquitecto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador 

do espaço; mas as formas que cria, os espaços que organiza, mantendo relações com a 

circunstância, criam circunstância e havendo na acção do arquitecto possibilidade de 

escolher, possibilidade de selecção, há fortemente drama.” 
                                                                                                                         Fernando Távora, Da Organização do Espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
DOIS ARQUITECTOS E DUAS OBRAS 

                                                                [arquitecto como operador de cultura] 
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“…Poderia dizer-te de quantos degraus são as ruas em escadinhas, como são as aberturas 

dos arcos dos pórticos, de quantas lâminas de zinco são cobertos os telhados; mas já sei 

que seria o mesmo que não dizer nada. Não é disto que é feito a cidade, mas sim das 

relações entre as medidas do seu espaço e os acontecimentos do seu passado...” 

 
Italo Calvino . As Cidades Inisiveis 

 

 

A arte da memória,  inventada pelos gregos, impulsionadores de tantas outras artes, seria 

posteriormente cultivada e adaptada pelos romanos, marcando profundamente a cultura 

ocidental. O nome desta arte, designada como Mnemotecnia20, proveniente de  

Mnemosyne, a deusa da memória, esposa de Zeus e mãe de todas as musas. A deusa da 

memória tinha como poder conferir imortalidade aos mortais, porque quando um artista, 

um historiador ou um poeta regista momentos, gestos, acontecimentos, palavras, está a 

perpetuar, através do tempo, tudo aquilo que diz respeito à história da humanidade. 

 

 

_______________________ 
20 O procedimento de associação de ideias, esquemas, execícios esquemáticos, repetições, etc. para facilitar a 

memória de algo. As técnicas mnemónicas consistem, essencialmente, em associar os conteúdos e estruturas 

que se querem reter, com determinados espaços físicos ordenados a convivência, tal como se explica nas 

obras clássicas da rectórica e nos manuais modernos para o desenvolvimento da memória. 

A palavra é um empréstimo(século XIX), do grego mnemonika, derivado de mnemónica “aquele que está 

acordado”, da raiz indo-europeia da mente. 
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Mnemosyne seria a divindade protectora dos perigos da infinitude, e do esquecimento que 

na cosmogonia grega aparece como um rio, o Lethe. Um rio a cruzar a morada dos mortos 

(o de “letal” esquecimento).  

 A arte da memória, instrumento essencial do orador, consistia fundamentalmente em 

memorizar um número infindável de palavras, associando-as a lugares e imagens. 

Calíope, a musa inspiradora da poesia épica, é filha de Mnemosyne, personificação da 

memória, aquela que “revela as ligações obscuras entre o rememorar e o inventar. 

 

A memória é um dos modos que o homem utiliza para preservar e conservar os 

monumentos atemporais de cada época e de cada sociedade. Os monumentos erguidos 

sobre a experiência do homem, o seu conhecimento e criatividade, tiveram sempre como 

objectivo, narrar, contar e falar, frente a uma sociedade, tendo como função social 

informar, comunicar, divulgar e ensinar partes de um imaginário de um determinado lugar. 

Não só pela arquitectura, por vezes exuberante, religiosa, romântica e realista, 

correspondendo à época em que foi executada, como também pela pintura, escultura e 

todas as outras artes que reflectiram a cultura, a sociedade e mesmo a economia em que se 

vivia.   

Memória e invenção são portanto, indispensáveis para a existência da imaginação a ponto 

de esta ser determinante para a “evolução”. A imaginação é por isso o fruto da memória e 

da invenção do qual nasce o acto criativo, do arquitecto, do pintor e de qualquer artista ou 

indivíduo. 

A imaginação é o encontro com a memória, resultando na sabedoria e no acumular de 

experiências. O arquitecto, com a sua memória, imaginação e sabedoria constrói o seu 

pensamento e personalidade que traduzir-se-á no modo como este responde a um 

problema, recorrendo ao seu ideal, à sua imaginação.   

O desenho, enquanto processo de criação como evocação de memórias, recuperação e 

manipulação de conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente, constitui um 

instrumento fundamental no processo criativo.   

No exercício da arquitectura, exitem varias aplicações onde a  memória é fundamental para 

o conhecimento e criação de uma nova realidade, sendo particularmente interessante 

analisar obras de arquitectos experientes, que  reflectem o trabalho de um profissional com 

a memória profundamente carregada de conhecimentos práticos e teóricos. 

Numa fase de arranque projectual e processo criativo, o conhecimento das características 

mais marcantes do terreno em que se intervirá ou a descoberta da chamada poética do lugar 
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irão marcar toda a concepção e, certamente, transferir-se posteriormente para aquilo que se 

designa por memória definitiva, onde surgem os primeiros esquissos, registos de uma 

primeira impressão que exprime o processo de estruturação do pensamento. Um primeiro 

olhar do arquitecto procura entender, memorizar e consequentemente criar uma ideia, que 

nasce do confronto entre o lugar e do modo como o arquitecto o interpreta fece a sua 

sensibilidade e respeito perante a memória e cultura deste.  

O arquitecto recorre constantemente à memória, procurando referências, conhecimentos 

acumulados pela experiência, pelo estudo, pela aprendizagem, pelo saber, pela cultura de 

cada sociedade e sua história.  

Ao longo de todo o processo criativo, o desenho surge não só como processo de 

conhecimento do lugar, mas também, como instrumento de evocação consciente ou 

insconsciente de experiências e sabers acumulados da sua memória. O desenho surge assim 

como instrumento catalizador de referências do seu  imaginário, de dados que integram a 

sua memória e que ele utiliza para integrar a resposta a um problema concreto.  

Quando o arquitecto não tem essa memória natural da história do lugar,ou então por lapsos 

de memória, recorre à chamada memória externa, de um livro, de uma revista, de 

anotações ou até dos seus cadernos diários de viagem ou de projecto, onde regista 

fragmentos da sua própria memória e experiência vivida. De qualquer modo, os cadernos 

de trabalho são sempre uma forma de registar momentos, aos quais o arquitecto recorre, a 

fim de reavivar memórias registadas. 

A memória que adquirimos ao longo da nossa vida traduz-se naquilo que somos, a nossa 

personalidade, o nosso conhecimento e modo de ver e interpretar o que nos rodeia. A 

memória exerce um papel fundamental para a formação e compreensão de sociedades 

anteriores e aquela a que pretencemos, formando culturas distintas, com saberes distintos. 

O papel do arquitecto é, e tem sido fundamental no processo de valorização da memória e 

cultura das sociedades ao longo da história. A arquitectura revela-nos uma época, uma 

cultura,uma história e a sociedade que nela vive e/ou viveu. O arquitecto estabelece o elo 

entre a cultura e a memória propagando-o no tempo. Por vezes, criando continuidades, e 

por outras, quando achar correcto e necessário, criando rupturas. 

Algumas obras despertam-nos pela forte ligação à memória, revelando as suas inspirações 

ou referências, através de um estudo intensivo de uma determinada obra, ou mesmo pelo 

confronto com a memória do lugar.  
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Um dos exemplos, relacionado à memória de uma obra e de um autor, é a Biblioteca da 

Universidade de Aveiro (fig.4), em que o arqitecto Álvaro Siza faz um estudo intensivo da 

obra de um dos grandes mestres da arquitectura, o arquitecto Alvar Aalto21. A fluidez e a 

escala dos espaços interligados visualmente, assim como o modo de difusão e captação da 

luz através de uma sucessão rítmica de inúmeros lanternins que iluminam as salas de 

leitura, são verificadas em algumas obras de Alvar Aalto, nomeadamente o edifício de 

escritórios Rautatalo (fig.5) ou a Biblioteca de Viipuri (fig.6), ambos em Helsínquia. 

 

 
fig. 4- Visão da sala de leitura da Biblioteca de Aveiro. Álvaro Siza. p. 151. 

 

 

_______________________ 
21 Alvar Aalto. Arquitecto Finlandês (1898/1976), também se notabilizou como designer de móveis, téxteis e 

de vidros. Conhecido por “Pai do Modernismo”. 
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fig. 5- Espaço central do edifício Rautatalo. Alvar Aalto em Sete Edifícios, Interpretação do Trabalho de um Arquitecto. 

p. 107. 

 

Por sua vez, o arquitecto Alvar Aalto recorrera, à memória da arquitectura do sul da 

Europa. A biblioteca, com os espaços que se interlaçam , remete-nos para o atrium de uma 

casa romana.A memória estará por isso, sempre ligada ao processo de criação, porque sem 

a existência de um, o outro não existiria. 
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fig. 6- Sala de leitura da Biblioteca  Empréstimo de Viipuri. Alvar Aalto em Sete Edifícios, Interpretação do Trabalho de 

um Arquitecto. p.40. 

  

Recorrendo a essas memórias, o arquitecto contribui fortemente para o processo de difusão 

das mesmas referências arquitectónicas ou provenientes de outra área. O arquitecto produz 

uma obra a partir de respostas que já foram anteriormente dadas, assim como qualquer 

outra arte, que só sobrevive por haver uma compreenção e noção do que já existiu 

anteriormente. A memória vive do tempo e o tempo sobrevive com a memória.  

Existirá sempre uma  constante evocação e reinterpretação, na medida em que o processo 

de evocação da memória implica a transformação dos dados adquiridos. No acto criativo, o 

arquitecto selecciona apenas partes dessa referência, visto ser um processo de filtragem de 

informação, consciente ou inconsciente, que opera em função dos problemas projectuais a 

dar resposta. Outro exemplo dessa filtragem de informação, onde o arquitecto Álvaro Siza 

Vieira selecciona apenas partes dessa referência é o Complexo Desportivo Ribera Serralho, 

em Carnella de Llobregat, Barcelona (fig.7), do mesmo Arquitecto. Álvaro Siza Vieira 

produz novas memórias a partir das que anteriormente havia estudado. Existe novamente a 

procura da mesma fluídez e interligação visual dos espaços, onde os inumeros 
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lanternins criam um jogo ritmíco de luz e sombra, tal como o arquitecto Alvar Aalto havia 

estudado e executado. 

Segundo o arquitecto Francês Jean Nouvel “…ser moderno é fazer melhor uso da memória 

e ariscar-se a inventar”. 

 

 
fig. 7- Complexo Desportivo Ribera Serralho, em Carnella de Llobregat, Barcelona. Álvaro Siza Vieira. 

 

Qualquer destes projectos reflecte a importância do papel da memória no acto do projecto 

de arquitecura. A criação dá-se sempre a partir de respostas que já foram dadas, a nível 

formal ou funcional, no âmbito da nossa área de trabalho ou não.  

A memória e cultura não são mais do que a construção do nosso imaginário, da nossa 

personalidade e do nosso eu, de acordo com a sociedade a que pertencemos.  

O tempo é um teste permanente à arquitectura ou a qualquer arte, e é da relação com o 

tempo que trata a memória: há obras que continuam a ser belas pela sua linguagem simples 

e depurada, pela sua funcionalidade, pela relação que estabelecem com a envolvente seja 

ela natural ou urbana, pelo processo conceptual que as encerra em si mesmas e 

principalmente pela sensibiliadade do arquitecto perante cada obra e cada lugar. 
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 O desenho é a arte da memória que descreve os nossos pensamentos com base no nosso 

conhecimento, adquerido através da memória. 

Algumas obras persistem na memória, não por terem sido materializadas mas por terem 

sido registadas através do desenho ou mesmo de textos, que igualmente inspiram 

sucessivas gerações de diversas áreas. São exemplo disso, as concepções urbanísticas 

visionárias do arquitecto Le Corbusier, bem expressas no carácter dos seus desenhos. No 

campo da pintura e outras artes, o seu registo foi fundamental para os conhecermos e 

estudarmos hoje. O desenho permanece indespensável para o acto criativo, embora cada 

vez menos valorizado. O desenho continua a ser fundamental para o registo de 

pensamentos, confronto de memórias e o acto criativo. Assim como o arquitecto Le 

Corbusier, os desenhos do arquitecto Álvaro Síza Vieira e outros mestres da arquitectura, 

continuam a inspirar sucessivas gerações, assim como estes, também buscaram a sua 

inspiração nas memórias de arquitectos anteriores.  

O  desenho, foi  um modo de difusão de determinadas obras e movimentos, sendo também 

um instrumento de construção de memórias, observando, contemplando e registando o 

mundo. Através do desenho, sentimos, contemplamos, conhecemos, interpretamos e 

estudamos também. Permite-nos captar momentos e imagens que mais tarde esquecemos, 

mas que por isso ficam imortalizados no desenho.  

Actualmente, o desenho como instrumento de conhecimento encontra-se cada vez mais 

desvalorizado, e a memória cada vez menos importante com o avanço informático. Mas o 

desenho será sempre fundamental para o processo de criativo, pela estimulação da 

memória e do pensamento.  

A memória constrói a cultura, e a nossa cultura somos nós e a memória que construímos 

com base no que nos rodeia e no que nos é “ensinado” pela sociedade em que vivemos. 
 



 29

 
fig. 8- Esquisso de um plano de expansão de Macau, do arquitecto Àlvaro Siza em conjunto com arquitecto Fernando 

Távora. Brigitte Fleck,  p. 106. 

 

“…Mas a cidade não conta o seu passado, contém-no como as linhas da mão, escrito nas 

esquinas das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos pára-

raios, nos postes das bandeiras, cada segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos, 

cortes e entalhes…” 
Italo Calvino . As Cidades Inisiveis 
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2.1. “O Chiado e a Estratégia da Memória” Álvaro Siza 

 

 

“Acredito muito mais no desenvolvimento contínuo e no ritmo apropriado de cada 

trabalho. Acredito muito mais na acumulação de experiência, no desenvolvimento 

progressivo associado ao valor intrínseco de cada obra, do que à inovação a todo o custo, 

segundo um qualquer programa trivial. Não são necessárias descobertas, mas esforço de 

pesquisa.” 
                                                                                                                        Álvaro Siza Vieira, Álvaro Siza. Brigitte Fleck 
 

 

 

 

 

 

 
______________________ 
Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (Matosinhos, 25 de Junho de 1933) Arquitecto português de prestígio 

internacional, sendo um dos mais consagrados arquitectos portugueses. 

Siza Vieira realizou obras emblemáticas como o Pavilhão de Portugal da Expo'98, a Igreja de Santa Maria, 

em Marco de Canaveses ou o Museu de Arte Contemporânea, Fundação de Serralves no Porto. Sua obra, no 

entanto, pode ser encontrada em vários pontos do mundo, além de Portugal. Junto com Fernando Távora, é 

uma das grandes referências da chamada Escola do Porto. 
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O desenho do arquitecto Álvaro Siza, nasce da sua vasta experiência e do seu profundo 

conhecimento profissional da arquitectura, do seu entendimento, sensibilidade e respeito 

pela memória e cultura de cada lugar. Como arquitecto, dá ao espaço uma poética e 

sentidos distintos, que despertam para um novo olhar sobre as coisas. Para cada espaço e 

para cada problema, o arquitecto encontra respostas distintas que dão sentido ao todo. 

O arquitecto necessita de um esforço de pesquisa sobre o lugar, sobre a sua memória, 

cultura e vivências, para que possa resolver concretamente e acertadamente cada caso. 

 

Como afirma o arquitecto Peter Zumthor, no livro Pensar a Arquitectura, há que haver 

uma união natural com a história do lugar, onde seja quase impossível imaginar o espaço 

sem a nova intervenção. A obra tem que estabelecer uma forte ligação com o espaço e com 

tudo o que o sustenta, ancorando-o fortemente ao lugar, criando uma relação de 

interdependência. 

Há que existir uma forte tensão entre o existente e a nova “obra”, que nos faça pensar que 

sempre lá existiu, mas que simultaneamente permita uma nova forma de olhar para o sítio. 

Através de uma nova sensibilidade, despertando toda essa nova relação e vivência que 

contribuem para a requalificação do espaço. Tudo o que existia antes permanece, mas 

subtilmente a nova operação faz com que o espaço não seja o mesmo e que já não 

consigamos olhar para ele da mesma maneira. Tudo possível, devido ao poder, à precisão e 

ao encanto da arquitectura. 

O arquitecto estimula-nos para novas emoções e raciocínios, com base na memória do 

próprio espaço. Cabe a este ter esta sensibilidade e capacidade de gerir as partes para dar 

sentido ao todo. Há no entanto, que marcar o espaço, deixando em aberto outras que nos 

possibilitam e nos remetam para a memória do lugar. 

O arquitecto Álvaro Siza responde aos problemas actuais, mas consciente das memórias 

passadas, consciente da relação com o lugar, mantendo sempre o seu carácter conservador, 

discreto e respeitador, sendo sempre preciso e crítico nos seus objectivos. 

 

A arquitectura de Álvaro Siza é uma constante relação com as pessoas e com o lugar, que 

exige uma percepção da paisagem, resultando nas suas obras sóbrias e abstractas, 

característicos do arquitecto. 

Foi aluno do arquitecto Fernando Távora na Faculdade de Arquitectura do Porto, onde foi 

constituído o círculo de arquitectos conhecido hoje pela «Escola do Porto», onde também 

se tornou professor. 
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Uma Cidade  

Em 1988, foi-lhe confiada a reconstrução da área do Chiado destruída pelo incêndio no 

mesmo ano, com grande distinção e reconhecimento pelo seu trabalho, o que na altura 

gerou alguma polémica entre os lisboetas. Tendo a capital, Lisboa, uma escola de 

arquitectura própria, eleger o «arquitecto do Porto», sendo esta a cidade rival de Lisboa, 

era quase inaceitável. 

Seguidamente ao incêndio de 25 de Agosto de 1988 em Lisboa, o presidente da câmara de 

Lisboa da altura, Nuno Kruz Abecassis, nomeia imediatamente o arquitecto destinado a 

recuperar os quatro quarteirões sinistrados da Baixa Lisboeta, surpreendendo tudo e todos 

por não ter havido antes, um longo debate na escolha deste. 

Sendo os quatro quarteirões, considerados o coração da cidade, quem melhor do que o 

arquitecto Álvaro Siza Vieira. O melhor arquitecto de Portugal e reconhecido 

internacionalmente sendo frequentemente requisitado para reconstruir zonas históricas de 

varias cidades estrangeiras conceituadas. 

 

Uma Consciência 

O arquitecto confronta-se com a importância nacional da encomenda, e durante semanas, 

Álvaro Siza foi notícia nas capas de jornais por todo o País, daí a população começar a 

revelar mais interesse pela sua arquitectura, já reconhecida internacionalmente. 

Houve um crescente reconhecimento, na urgência e necessidade de recuperação da zona da 

Baixa de Lisboa, centro da cidade, ao invés de se conformarem e assistirem passivamente à 

crescente decadência e expansão da cidade para as periferias. 

Segundo o arquitecto Lisboeta Gonçalo Byrne, citado por Brigitte Fleck 22  “Foi quase uma 

sorte ter acontecido o incêndio, porque veio levantar problemas que há muito já deviam ter 

sido resolvidos.” Veio despertar a consciência dos lisboetas para o centro histórico e a sua 

recuperação. 

 

 

 

 

 

_______________________ 
22  FLECK, Brigitte. Álvaro Siza. Relógios D’água editores. Traduzido por Adriana Tipold Martins. Lisboa, 

Novembro de 1999, p. 120. 
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Uma Memória Histórica e Espacial 

Álvaro Siza começa por estudar a cidade antiga a fim de encontrar uma resposta precisa e 

capaz de suportar sucessivas alterações ao longo do tempo, adaptando-se à inevitável 

evolução e consequente utilização do espaço. 

O arquitecto teve como objectivo, para esta zona da cidade histórica, preservar a 

permeabilidade da zona e reconstruir zonas de peões, passagens, lanços de escada, 

reabilitar a habitação e o comércio, garantindo assim o futuro económico da zona. 

Há uma procura em recuperar a cidade e a sua memória, mantendo as suas fachadas, 

escadas, ascensores que faziam e que ainda hoje estabelecem as ligações entre os vários 

espaços e cotas. Conservando o ambiente da zona como parte integrante de um centro 

histórico.  

O arquitecto mantém a função do tecido urbano, nomeadamente a de «passagem» entre a 

Baixa e o Carmo, como sempre existiu.  

Procurou requalificar o espaço, ao invés de mudar totalmente e criar uma nova imagem. 

Como arquitecto conservador, tradicionalista e consciente da memória de cada lugar, 

Álvaro Siza recupera a memória da cidade e a sua antiga vivência, através do estudo de 

antigos registos e desenhos procurando restabelecer correspondências antigas e vitais para 

a cidade.  

Outro dos aspectos relevantes para o arquitecto foi a reabilitação para uma vivência 

nocturna, atribuindo por isso, 30% a áreas de habitação, tornando-a num espaço para viver, 

com pessoas, carros, ruídos e tudo o que constitui a vida citadina.  

 

Ainda rebuscando a memória do Chiado, o arquitecto Álvaro Siza recupera os antigos 

planos pombalinos e a memória da cidade optando por uma solução discreta e precisa. 

Evita que a nova extensão entre em conflito com a paisagem e com o perfil da cidade, 

tendo em conta o tecido antigo e aquele que se propõe. 

O projecto da baixa recupera em parte, um dos elementos constitutivos da intervenção do 

século XVIII, a gaiola, agora em betão. Anteriormente constituída por uma estrutura 

flexível de madeira, dando mais estabilidade ao edifício e em caso de terramoto, a 

destruição das paredes não comprometeriam a estrutura do edifício, nem dos seus 

ocupantes, que permaneceriam na “gaiola”, nem mesmo dos edifícios opostos, visto que a 

largura da rua era calculada segundo o mesmo princípio. 

O arquitecto Álvaro Siza Vieira lança de novo a ideia de gaiola, desta vez em betão. 

Recupera todas as fachadas que foram poupadas pelo incêndio, reconstrói também as 
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portas e cornijas, mantendo-se o mais fiel possível. À imagem outrora existente, o 

arquitecto procura responder a problemas actuais, mas consciente da carga histórica da 

cidade e da relação com o lugar. Introduziu algumas alterações, apenas quando necessárias, 

nomeadamente para melhorar o conforto dos edifícios. 

 

Um Desenho Urbano 

Na medida em que se tenta manter um desenho claro e integrado, o arquitecto estuda e 

resolve vários percursos urbanos, anteriormente existentes e ainda hoje necessários, 

embora alguns se tenham perdido no tempo, Álvaro Siza recupera percursos pedonais entre 

as ruelas dos edifícios com frente para as ruas Garrett e do Carmo, e o muro de suporte da 

escola Veiga Beirão, estabelecendo um acesso, através de rampas, à porta lateral sul da 

Igreja do Carmo, que já existia antes do terramoto de 1755 e que o arquitecto recupera. Só 

mais tarde encontra documentos que provam a existência desse percurso, que teria 

desaparecido com o terramoto. Para além das rampas, as escadas também estabelecem um 

importante papel na conexão de ruas, nomeadamente as ruas do Crucifixo e Nova Almada. 

Esta coincidência tem também a ver com a sensibilidade do Arquitecto, face a um 

problema, percebendo que faltava algo para resolver no determinado troço. 

O arquitecto Álvaro Siza também reabre ao trânsito controlado, a via pública da rua do 

Carmo, defendendo uma relação mais citadina entre os peões e os automóveis. Segundo o 

arquitecto em Imaginar a Evidência,23 “Prefiro a convivência entre peões e automóveis, 

que é tão viva em Roma, na multiplicidade dos diálogos e porventura dos insultos. 

Considero que é indispensável evitar pontos de ruptura na continuidade da cidade. Esta 

insistência paternalista em reduzir ou eliminar os perigos é contraproducente, porque 

quando uma pessoa sai de uma rua reservada a peões encontra repetidamente todas aquelas 

ameaças das quais está menos habituada a defender-se. 

O peão sabe mover-se na cidade, sem serem necessárias protecções obsessivas, como 

demonstram os quilómetros de canais em Veneza, sem parapeitos e sem vítimas.”  

 

“Não há nada que substitua a acção do tempo. O trabalho do tempo não pode ser por nós 

recriado.” 
                                                                                                                        Álvaro Siza Vieira, Álvaro Siza. Brigitte Fleck 

 

_______________________ 
23 SIZA, Álvaro. Imaginar a Evidência. Edições 70. Lisboa. Março de 2000, p.101. 
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fig. 9- «Zona sinistrada do Chiado» apó o incêndio de 1988. Brigitte Fleck, p.119. 
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fig. 10- Plano de recuperação do Chiado. Lisboa, de 1988. O estudo da rampa (Igreja do Carmo). Imaginar a Evidência, 

p. 86. 
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fig. 11- Plano de recuperação do Chiado. Lisboa, de 1988.Rampa que ligará a rua do Carmo à Igreja do Carmo. Imaginar 

a Evidência, p. 82. 
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fig. 12- Esquiços do estudo das cotas dos edifícios e dos percursos públicos.  Desenhos Urbanos, p. 48. 
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fig. 13- Esquiços do estudo das fachadas dos edifícios. Desenhos Urbanos, p. 47. 
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fig. 14- Chiado, zona sinistrada, estado anterior ao incêndio. Álvaro Siza, p. 161. 

 

 

 

 

 

 
fig. 15- Chiado, plano de recuperação para os quatro quarteirões sinistrados, ligação ao metro. Álvaro Siza, p. 161. 
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fig. 16- Chiado, zona sinistrada, planta de cobertura. Brigitte Fleck, p. 122. 
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fig. 17- Chiado, zona sinistrada, planta, corte e alçados do bloco B, edifícios do 12 ao 19. Álvaro Siza, p. 169. 
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fig. 18- Chiado, zona sinistrada, estado anterior ao incêndio, plantas das coberturas e cortes. Bloco B, edifícios do 12 ao 

19. Álvaro Siza, p. 169. 
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fig. 19- Chiado, axonometria: bloco B xom a via pedonal que dá acesso aopórtico sul da Igreja do Carmo. Brigitte Fleck, 

p. 125. 

 

 

 

 
 

fig. 20- Chiado, perspectiva do acesso às ruínas do Carmo. Brigitte Fleck, p. 125. 
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2.2. “Hotel Urbano em Salzburg, 1987. Eduardo Souto de Moura 

 

 

“Não é preciso inventar nada, dado que existe um património de soluções e de pormenores, 

já experimentados pelo Movimento Moderno, que se pode usar de novo, ou redesenhar 

adequadamente. A tarefa do projectista é, o estudo de tudo aquilo que a inovação 

tecnológica oferece ao descobrir novas e melhores soluções para os problemas.” 

 
                                                                                                                                                          Eduardo Souto de Moura 
 
 

 

 

 

 

 

 
______________________ 
 

Eduardo Elísio Machado Souto de Moura (Porto, 25 de Julho de 1952 ) Arquitecto português. 

Trabalhou com Álvaro Siza Vieira, mas cedo criou o seu próprio espaço de trabalho. Souto Moura, 

influenciado pela horizontalidade das linhas condutoras de Mies van der Rohe, tem nas casas o seu grande 

espólio de obras. É um dos expoentes máximos da chamada Escola do Porto. 
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Para o arquitecto Eduardo Souto de Moura “A arquitectura é a arte social que desenha 

espaços” 24, segundo a afirmação do mesmo.  

O seu percurso arquitectónico traduz-se num conjunto de experiências que se têm tornado 

cada vez mais atraentes. Uma arquitectura contemporânea, mas respeitadora dos valores do 

lugar. Este novo olhar para a arquitectura, pretende reconhecer os valores étnicos e 

culturais a salvaguardar, que estiveram sobrepostos pelo período de ideologias que 

dominaram a arquitectura por muito tempo. 

Hoje atravessando um momento de grande abertura europeia, torna-se mais complicado 

salvaguardar os valores da cultura tradicional perante os valores da inovação. 

 

O arquitecto Eduardo Souto de Moura persiste com a sua relação com a tradição 

arquitectónica, que sempre procurou exprimir e tornar legível, influenciando grande parte 

de uma nova geração de arquitectos. Mais conscientes dos valores culturais e tradicionais 

do país. 

Tal como o arquitecto Álvaro Siza, Souto de Moura procura estabelecer sempre um forte 

vínculo com o lugar, defendendo ser indispensável para a formulação da ideia. 

Para o arquitecto, o desenho deveria voltar a ser elemento central da arquitectura, 

entendida como juízo de transformação do sítio, e não como exercício puramente 

linguístico. O arquitecto necessita de pensar o lugar, conhecer o lugar e principalmente 

interagir com este. O desenho torna-se por isso, numa primeira abordagem que conduz o 

pensamento para o desenvolvimento da ideia de projecto. 

A utilização do espaço, essa, segundo o arquitecto Souto de Moura, passa de cultura para 

cultura e de geração para geração. Cada arquitecto deve fazer uso do seu tempo e das suas 

necessidades para criar novos lugares, tendo sempre em conta a continuidade espacial e a 

memória do lugar. O espaço está em constante transformação e o arquitecto é o elo de 

ligação entre culturas passadas e a nova sociedade em que vive. É ele quem transforma e 

organiza os espaços, alterando a sua memória ou recuperando as antigas. 

 

 

 

_______________________ 
24 Afirmação do arquitecto Eduardo Souto de Moura ao programa Magazine Imobiliário exibido no canal 

televisivo SIC Noticias, a 07 de Setembro de 2008. (Programa acerca do mundo dos negócios imobiliários e 

dos grandes projectos urbanísticos). 
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Uma Sensibilidade 

A sensibilidade e redução da linguagem arquitectónica torna-se no caminho para atingir a 

continuidade espacial e fusão com o lugar. 

Defende também ser necessário retornar à origem da relação entre o objecto e o contexto, a 

fim de operar no contexto através dessa redução linguística, transformando e acrescentando 

ao espaço, novos valores. 

Tal como o arquitecto Álvaro Siza, o arquitecto Souto de Moura acredita que uma proposta  

arquitectónica é uma harmonia entre o ambiente a que foi determinado e a interpretação do 

contexto como elemento central de reflexão do projecto. 

Uma das suas características mais relevantes é a sua sensibilidade perante o sítio, a sua 

capacidade em criar fortes relações com o ambiente, despertando e revelando através da 

sua obra, as características primárias do lugar. Recria o ambiente, pondo em evidência os 

sinais morfológicos e topográficos, criando uma forte união com a natureza do lugar. A 

forma apropria-se do espaço e confere-lhe um novo significado. 

Não pretende apenas criar espaços, mas requalificar pedaços específicos dessa realidade, 

através de gestos subtis, a fim de obter transformações significativas do ambiente.  

Com gestos discretos e precisos, o arquitecto Souto de Moura cria um conjunto de relações 

como lugar, transformando a arquitectura em momentos de subtileza que torna a 

arquitectura numa continuidade do lugar. 

 

Uma Cultura 

O arquitecto desenvolve ambiências criando ligações com a realidade da cultura material 

do lugar, dando um carácter semi-artesanal à construção, característicos da história do país. 

Essa vertente tradicional e semi-artesanal, em muito se condiz com a realidade económica 

e cultural do país, de onde o arquitecto tenta tirar o máximo de proveito dessa realidade 

vivida em Portugal. Torna as dificuldades em qualidades, usando os materiais naturais 

disponíveis de cada lugar, poupando-se dos custos elevados dos acabamentos e do reboco. 

O que para os outros países era considerado luxo, para Portugal tornava-se quase numa 

necessidade. Esta qualidade, faz emergir das suas obras, a obstinada identidade dos 

materiais, tão característico da sua arquitectura. Hoje, a condição económica é outra e cada 

vez mais se encontra no mercado produtos industrializados mais baratos e igualmente 

qualificados. Para o arquitecto Souto de Moura, segundo o mito tradicional, a melhor 

forma de se trabalhar a relação com a cultura local é usar as técnicas construtivas e 

materiais locais. Mas actualmente o principal motivo é o custo final. Nem sempre as 
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técnicas e materiais locais conseguem competir com a dos materiais industrializados. Cabe 

ao arquitecto, dentro das disponibilidades, reproduzir as tradições locais com outras 

referências simbólicas da tradição e também gerir, consoante as exigências do cliente, 

mantendo-se dentro da sua ideia. O mais importante, não é o material local mas sim a 

“atmosfera” criada. É por isso importante desmistificar a questão dos “materiais locais”, 

onde para o arquitecto Eduardo Souto de Moura, cada obra torna-se numa experiência de 

aperfeiçoamento. 

A história, a cultura e a memória do lugar, tornam-se quase em “terrenos férteis” de 

sugestões para que o arquitecto torne real a sua ideia. 

 

Um Concurso_ Hotel Urbano 

A escolha do hotel em Salzburgo veio coincidir com o exercício do hotel 2 estrelas, 

realizado no âmbito académico na discíplina de ProjectoIII, igualmente em fase de projecto 

e igualmente hotéis urbanos.  

O concurso para um projecto de um hotel em Salzburgo, apresentava um lote triangular, 

situado entre um baisso residêncial e uma grande massa rochosa que atravessa a cidade. O 

arquitecto procura uma redução linguística da fachada do edifício através de uma sucessiva 

repetição de elementos simples, que garantam alguma transparência do desenho, 

diminuindo os sinais habituais, usados para definir a escala de um edifício e reduzindo o 

impacto com a zona residencial. 

                    “A arquitectura, mais que intrometer-se numa paisagem, serve para explicá-la” 
                                                                                                                    Steven Holl. Anchoring 

 

Hotel Urbano_ Segundo Projecto 

Num segundo projecto para o hotel, para o mesmo lote em salzburgo passados dois ou três 

anos, agora com mais tempo, o arquitecto Eduardo Souto de Moura investiga, pesquisa e 

adquire alguns conhecimentos sobre programas de hotéis. O arquitecto analisa também a 

cultura austríaca e a cidade em si. Nesta segunda fase houve uma maior apreensão de 

informação e características do lugar, indispensáveis, mas ausentes na fase de concurso. 

No primeiro projecto, existia uma identidade de várias formas e das partes, já no segundo a 

forma deixa de existir e torna-se tudo num único elemento, onde tudo se dilui, não se 

percebendo o número de pisos do hotel, tornando-se num somatório. 
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Enquanto que na primeira, existe uma visível obsessão na procura da regra e da ordem 

racional, na segunda existe o oposto, quando encontrada a dita regra, traduz-se no sentido 

contrário, reforçando a ideia da leitura dessa mesma regra. 

O arquitecto refere que é quase como comparar com as vacinas, que pelo facto de se 

injectar o vírus da gripe, as pessoas ganham anticorpos para poderem resistir melhor á 

gripe. É injectar do próprio elemento de destruição para reforçar os anticorpos. 

No lote triangular, situado entre casas rurais, moradias burguesas neoclássicas e a 

montanha de Salzburgo, o novo hotel insinua-se como um “L” aberto na parte traseira para 

a paisagem, enquanto as fachadas procuravam a relação com o lugar com um revestimento 

modular em pedra, a mesma da montanha, numa grade de betão, tornando-se na resposta à 

dimensão e à escala da pré-existência fragmentada. A mesma materialidade que a 

montanha, cria uma relação do objecto com o lugar, integrando-se na paisagem. 

O resultado do desenvolvimento do projecto foi tentar empregar uma implantação clara do 

objecto, com uma forma igualmente harmónica e uma fachada “tipo contentor” como 

denomina o arquitecto Souto de Moura. A fachada homogénea permite diluir cinco pisos 

numa rua, onde vilas neoclássicas exibem as suas cornijas e entablamentos de um passado 

histórico. 

Juntamente com esses dois corpos de hotel, o arquitecto decide-se por fim, acrescentar um 

terceiro, esse, quase marginal como ele próprio o refere, para chegar aos índices máximos 

de construção pretendidos. 

A história e memória do lugar, tornam-se quase em terrenos férteis de sugestões para que o 

arquitecto torne real a sua ideia, como foi neste caso, as fachadas urbanas do hotel, 

assentes num revestimento modular em pedra, a mesma materialidade da montanha. 

 

 

 

“Quanto mais bela é uma cidade na aparência, mais constrangedor se torna descobrir a 

verdadeira cara que se esconde por detrás da sua fachada” 
                                                                                                                             Thomas Bernard. Eduardo Souto de Moura 
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fig. 21- Hotel em Salzburgo, Austria. Fotografia da maquete . Eduardo Souto de Moura. p. 112. 
 

 

 

 

 

 
fig. 22- Hotel em Salzburgo, Austria. Fotografia da maquete . Eduardo Souto de Moura. p. 197. 
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fig. 23- Hotel em Salzburgo, Austria. Plantas e alçados . Eduardo Souto de Moura. p. 113. 
 

 
fig. 24- Hotel em Salzburgo, Austria. Planta do piso correspondente à cave . Eduardo Souto de Moura. p. 114. 
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fig. 25- Hotel em Salzburgo, Austria. Planta do piso tipo . Eduardo Souto de Moura. p. 116. 

 

 

 

 
fig. 26- Hotel em Salzburgo, Austria. Planta da Zona Pública do Hotel . Eduardo Souto de Moura. p. 116. 
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fig. 27- Hotel em Salzburgo, Austria. Cortes. Eduardo Souto de Moura. p. 115. 
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fig. 28- Hotel em Salzburgo, Austria. Alçados e ambiências . Eduardo Souto de Moura.p. 117. 



 

fig. 29

 

 

fig. 30
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3 
A CONTINGÊNCIA E DESENHO DO HOTEL 
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“…O próprio desenho deve adoptar as qualidades do objecto procurado. Assim é, à 

semelhança do esboço de um escultor para a sua escultura, não apenas imagem de uma 

ideia, mas sim parte integrante do trabalho de criação em si, que encontra a sua finalidade 

no objecto construído. 

 Desenhos deste tipo permitem-nos dar um passo atrás, ver e aprender a ler o que ainda não 

está, mas que começa a ser…” 

 
Peter Zumthor . Pensar a Arquitectura 

 

 

 

A arquitectura é capaz de transformar o território, a economia e mesmo a política de um 

determinado local. Para que isso aconteça, a arquitectura tem que assumir um carácter 

transformador, fugindo assim de se tornar numa mera construção, como afirma o arquitecto 

Eduardo Souto de Moura 25, numa entrevista ao Jornal Arquitectos. Não desvalorizando a 

construção em si, mas para ser arquitectura, tem que ser algo mais, e para ter esse carácter 

transformador é necessário alma e força suficiente para apropriar-se do espaço e conferir-

lhe um novo significado.  

 

 

_______________________ 
25 SOUTO DE MOURA, Eduardo. Eduardo Souto de Moura em Conversa com José Adrião e Ricardo 

Carvalho. Jornal Arquitectos. Lisboa, 24 de Outubro. 2006. p. 29/34. 
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É através das relações que se estabelece com o lugar, que torna possível criar uma nova 

continuidade espacial. Porém, essa continuidade a que se refere, terá que ser algo 

consciente, onde através do confronto com o lugar, o arquitecto consegue estabelecer 

conexões com as pré-existências de modo a que o projecto nasça da tensão entre o 

existente e a nova intervenção.  

A memória, a cultura e o tempo são indispensáveis para respondermos a problemas actuais, 

e no espaço urbano, concretamente, onde as relações com as partes são por sua vez, 

fundamentais para um confronto com o todo.   

O exercício correspondente à construção de um facto urbano, hotel duas estrelas realizado 

na disciplina de Projecto III, vem de certo modo, tentar requalificar e conferir um novo 

significado ao espaço. 

O projecto do hotel duas estrelas, tem por objectivo a articulação da cidade de Lisboa com 

a área de aterro. Possibilitando-nos um novo modo de pensar a transformação da cidade e 

do porto. Criando oportunidades à cidade de restabelecer a ligação ao rio, e o porto de 

Lisboa como extensão da malha urbana. 

A poética do lugar, a cultura e as memórias são fontes de inspiração, para qualquer 

projecto.  

O desenho surge como materialização do pensamento que desencadeia a ideia. Tornando-

se num modo de pensar que nos permite olhar e descobrir o espaço de uma determinada 

maneira. 

Para projectar é necessário uma análise e interpretação prévia do espaço, e o desenho 

permite-nos essa análise. O respeito e o conhecimento pelo existente tornam-se também 

fundamentais para a existência de algo novo. O espaço não vive sem limites, e cada nova 

intervenção tem que ser consciente desses limites pré-existentes, para que as novas 

relações e vivências do espaço contribuam para a sua requalificação.  

A arquitectura permite-nos em determinadas circunstâncias, olhar para um mesmo espaço, 

de modos distintos, ou mesmo para outros aspectos que nos remetem para a memória do 

lugar, estimulando-nos para novas emoções e raciocínios. 

Segundo o arquitecto Eduardo Souto de Moura, numa entrevista para o Jornal Arquitectos, 

refere que a cidade, o espaço urbano, são sucessivas colagens, somatórios que nos revelam 

as várias épocas e culturas, que nos possibilita identificar diferentes fases da cidade.  

As cidades vivem desse acumular de tempo e de memórias, que caracterizam cada 

sociedade e cada arquitectura. O projecto nasce do conhecimento e da sensibilidade do 
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arquitecto sobre o lugar, organizando-o e humanizando-o de modos diferentes, consoante o 

tempo a que pertence.   

 

 

 

 

“…Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade desta 

intervenção é crucial que se consiga equipar o novo com características que entrem numa 

relação de tensão significativa com o existente. Para o novo poder encontrar o seu lugar, 

precisa primeiro de nos estimular para ver o seu existente de uma nova maneira...” 

 
                                                                                                                Peter Zumthor. Pensar a Arquitectura. 
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3.1. Rocha do Conde de Óbidos 

 

 

A Rocha do Conde de Óbidos é assim denominada por estar próxima do Palácio do fidalgo 

“Conde de Óbidos”. O aterro construído desde o Cais do Sodré até Alcântara, cortou as 

relações da Rocha do Conde de Óbidos com o rio Tejo, e assim permaneceu no meio de 

tantas transformações por que Lisboa tem passado ao longo do tempo. 

Hoje propõe-se uma nova abordagem, que requalifique e reabilite a frente ribeirinha, 

retribuindo-lhe o protagonismo e a vida outrora perdidos. 

 

A topografia da cidade torna o aterro num anfiteatro onde cada canto da cidade se torna 

mais sedutor e belo, pela sua característica pitoresca, assim como pela variedade de 

ambientes que se encontram espalhados pela cidade. Pela morfologia irregular, a cidade 

adquire uma maior dinâmica visual. 

O grande Porto de águas profundas permitiu à cidade de Lisboa ocupar uma posição 

geográfica verdadeiramente privilegiada. O seu movimento marítimo coloca-o entre os 

grandes portos do continente Europeu. 

O Estuário do Tejo possui o encanto, a diversidade de tons e contrastes entre as duas 

margens que formam o seu lago, que mais nenhum estuário possui. 

O Tejo, oriundo da Serra de Molina em Albarracim (província de Aragão), nascido quase a 

1.600 metros de altitude, descendo pela Espanha Central num percurso de 840 quilómetros, 

onde mais tarde passa pela Paradela, passando a fronteira e chegando imponente em 

Portugal, agora já acompanhado de outros pequenos rios (Ponsul, Ocreza, Niza, Àlviela, 

Sorraia, e outros ainda menores). Alargando-se e prolongando-se pelo território vindo 

formar a extensa baía conhecida de há tempos imemoriais pelo nome de Mar da Palha, 

estreitando-se junto a Cacilhas misturando as suas águas com as do Atlântico. 

O estuário em si, tem a superfície total de 1.800 hectares, com o comprimento de 9.900 

metros de Oeste a Leste, e 1.800 metros de largura média, com uma profundidade entre 12 

a 48 metros.  

As modificações feitas pelo progresso, a sua situação geográfica, tornam o porto de Lisboa 

no porto mais seguro. Ao longo da história o porto de Lisboa vem sofrendo algumas 

alterações, conforme a evolução e desenvolvimento da cidade, respondendo as 

necessidades de cada época. Abrigando diversos ramos de serviço público, Marinha de 

Guerra Mercante, Alfândega, Administração do Porto, Polícia, Pescarias, Emigração, etc., 
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estas instituições mostram a importância crescente do estuário do Tejo. Hoje procura-se 

atribuir um novo significado, com novas qualidades e uma nova imagem, restaurada e 

requalificada. Dando uma nova vida ao amontoado de armazéns e depósitos que povoaram 

por muitos anos a frente ribeirinha do estuário do Tejo, ocultando a sua beleza, que outrora 

foi palco de lutas, flagelos, glórias, vitórias e grandezas. Foi do estuário do Tejo que 

partiram os primeiros conquistadores que deram a conhecer a outros mundos a existência 

de Portugal. 
 

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,  

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.  

O Tejo tem grandes navios  

E navega nele ainda,  

Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 

A memória das naus. 

O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal. 

Toda a gente sabe isso. 

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 

E para onde ele vai 

E donde ele vem. 

E por isso porque pertence a menos gente,  

É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 

Para além do Tejo há a América 

E a fortuna daqueles que a encontram. 

Ninguém nunca pensou no que há para além 

Do rio da minha aldeia. 

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 

Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

                                    Fernando Pessoa, heterónimo Alberto Caeiro 26 

_______________________ 

26 PESSOA, Fernando. Heterónimo Alberto Caeiro. O Guardador de Rebanhos. Ed. Alma Azul. Abril 2007. 

p.19. 
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A Avenida 24 de Julho, a data pela qual foi atribuída o nome á Avenida, marca um 

episódio importante e dramático da história do país, a 24 de Julho de 1833 (Guerra civil de 

1833 a 1834) 27. Em 1834 dá-se a vitória do Liberalismo em Portugal e o exílio de D. 

Miguel. 

“ Foi a 24 de Julho de 1833 que o Duque da Terceira, à frente dos partidários do imperador 

D. Pedro do Brasil, entrou em Lisboa, depois da vitória sobre o exército do rei D. Miguel I 

de Portugal. Data festiva? Evidentemente, não. Muitas pessoas, nesse dia, perderam a vida 

ou os bens. Famílias inteiras fugiram de Lisboa, como diante duma invasão estrangeira – 

Estrangeira pela nacionalidade duma grande parte dos elementos que compunham o 

exército triunfante, e ainda mais estrangeira pelas ideias nacionais que esse exército vinha 

impor ao país.” 

 

Hoje, a Avenida 24 de Julho, antiga Avenida do Aterro, veio tornar mais cómoda e 

rápidos os fluxos de automóveis na cidade de Lisboa. 

A Avenida 24 de Julho, foi também Avenida do comércio e da indústria de toda essa 

frente, que nasce do Cais do Sodré percorrendo paralelamente ao rio Tejo.  

Com o tempo a vida portuária foi se tornando menos intensa e menos viva do que era 

outrora, a Avenida veio neste caso acentua a barreira existente entre a cidade e o seu porto, 

onde se testemunhou um certo abandono da zona de aterro, que aos poucos se vai 

restabelecendo com novas propostas de requalificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 
27 Segundo o autor da obra “Avenida 24 de Julho ou Avenida de Nunalvares?”…… 
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3.2. Relações e Características do espaço _ Jardim Nove de Abril 

 

 

O Jardim Nove de Abril, também conhecido por Albertas ou Jardim da Rocha do Conde de 

Óbidos, situa-se na antiga cerca do Convento das Albertas (convento das freiras 

Carmelitas), de onde advém o primeiro nome, estando assente sobre a Rocha do Conde de 

Óbidos, atribui-lhe a segunda designação. Também conhecido por Jardim das Janelas 

Verdes, associado à cor das janelas do Museu Nacional de Arte Antiga.  

A elevação do Jardim oferece à cidade um miradouro com vista panorâmica sobre o rio 

Tejo, enquadrado por um conjunto de edifícios harmoniosos, de onde se via todo o 

fervilhar confuso das docas e se desfrutava, sendo ainda hoje possível apreciar e 

contemplar o reflexo e a beleza das águas do Tejo.  

Ainda hoje continua a ser o espaço privilegiado da Rocha do Conde de Óbidos e de Lisboa.  

 

O acesso ao Jardim dá-se pela Rua das Janelas Verdes ou pelas duas largas escadarias de 

pedra da Avenida 24 de Julho, permitindo também acesso ao Museu Nacional de Arte 

Antiga (antigo Palácio Álvor).  

O espaço desfruta de uma ampla vista sobre o Tejo, o que o torna privilegiado na sua 

relação com o rio. Toda a envolvente do jardim contribui para a sua presença harmoniosa 

com o lugar. O Museu Nacional de Arte Antiga, a Rua das Janelas Verdes, paralela ao 

Jardim, assim como o Palácio dos Condes de Óbidos de Sabugal e a sede da Cruz 

Vermelha Portuguesa, desenham o jardim que parece inclinar-se, juntamente com as ruas 

que se desenham perpendiculares a este, desaguando-se na escadaria que o une à Avenida 

24 de Julho, num desenho subtil e majestoso.  

A escadaria assume uma forte presença e relação com o lugar e com o desenho do jardim e 

de toda a envolvente deste, tornando-se no elemento fulcral que estabelece a relação entre 

o Jardim, o Museu e a Avenida. 

O lugar reúne o melhor da cidade de Lisboa, um espaço verde rodeado de tradição, 

memórias e aberto ao rio. 
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fig. 33- Lisboa. Cais da Rocha Conde Óbidos. Meados de 1965.  Embarque, no TT Niassa, do pessoal da CCAÇ 1426 e 

de outras unidades para a Guiné. Ao fundo, o tabuleiro da ponte sobre o Rio Tejo ainda em construção. Fotografia-

Fernando Chapouto. 

 

 
fig. 34- Rocha do Conde de Óbidos, vista do Jardim Nove de Abril. Fotografia-Gonçalo 



 

fig. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Jardim Nove de Abril, vista aérea. 
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3.3. Projecto (Trabalho prático_ Hotel**) 

 

 

 

O programa, pretende lançar uma reflexão em torno do espaço ribeirinho de Lisboa, 

separado da cidade pelas infra-estruturas viárias e a redefinição do espaço deixado vazio, 

pela desactivação de instalações viárias. 

A construção de um facto urbano, Hotel de duas estrelas, albergando cem quartos, 

pressupõe uma abordagem que restabeleça a ligação da cidade ao rio, de modo a tornar 

urbano a sua intervenção, e responder às necessidades desta área em albergar passageiros, 

que diariamente desembarcam no seu porto. 

 

  

Projectar e Planear o Lugar no Território. 

Um lugar, um território, uma cidade que se afastou gradualmente do aterro, e onde o 

exercício relativo a um hotel de duas estrelas, com uma premissa de albergar cem quartos, 

pretende restabelecer novamente a ligação da cidade de Lisboa ao rio Tejo. 

O exercício começa pela visita ao território definido pelo programa, onde a dificuldade e 

complexidade surgem mediante a escolha do lugar a intervir. Obstáculo que o aluno de 

arquitectura enfrenta a cada novo exercício. 

De inicio foram estabelecidas duas hipóteses, por um lado desenvolver o exercício na zona 

de aterro, resolvendo com programa, na área portuária o problema de deduzo. Por outro 

lado, o desenvolvimento de uma solução junto à zona urbana consolidada, actuando em 

extensão e em ligação com a área de aterro, e como consequência da solução, identificar o 

sítio a intervir requalificando-o e/ou resolvendo um determinado problema da malha 

urbana.  

O aterro, numa primeira análise apresentava uma condição menos limitativa, e por isso 

talvez menos interessante, mas não menos importante. No decorrer da análise do território 

foram surgindo situações curiosas, uma das quais, relativo ao afastamento e à aproximação 

do rio/aterro. Quanto maior fosse o afastamento em relação à zona de aterro, melhor se 

tornaria a relação visual estabelecida com o rio Tejo, dado a sua maior cota que nos 

permite ter uma maior amplitude visual da relação do rio com a cidade, e quanto mais 

perto, menos ligações se conseguem estabelecer. A cidade, por seu lado, apresenta um 
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maior grau de intrigas e problemas a resolver, pela sua riqueza de informação, a sua 

complexidade e a concentração e construção de histórias, de memórias e de vivências. 

Intervir na cidade revelar-se-ia muito mais aliciante, contudo mais complexo e delicado, 

por ser uma cidade consolidada e pela precisão de actuação de um determinado sítio a 

intervir.  

 

Onde começar e como começar?  

A partir de uma análise territorial de descoberta e reconhecimento da área delimitada, 

procura-se definir o sítio que melhor permitisse responder ao desenho de uma continuidade 

urbana e territorial, onde poderia desenvolver o exercício do Hotel de duas estrelas.  

Na procura de soluções de um desenho que confrontasse a cidade, optou-se por se tentar 

encontrar um espaço dentro da cidade que revelasse problemas quanto a uma continuidade 

territorial, onde apresentasse lacunas por resolver, ou de certo modo “pedisse” para ser 

requalificado, como o arquitecto Álvaro Siza sempre refere.  

O sítio escolhido na Rocha do Conde D’Óbidos, apresentava um conjunto de 

particularidades favoráveis para o desenho de um programa urbano, junto a uma escadaria 

de acesso ao Jardim 9 de Abril. Um espaço vazio, um lugar de ninguém, entre as escadas e 

um antigo bar “Mao”, um lugar interessante pela diferença aparente de cotas, e pela 

localização junto de um porto de cruzeiros. 

O jardim, o miradouro sobre o rio Tejo, o Museu Nacional de Arte Antiga, a escadaria que 

une as duas cotas entre o Jardim 9 de Abril e a Avenida 24 de Julho, os edifícios que 

desenham a frente da avenida, formam um conjunto de limites pré-estabelecidos que 

permitem o desencadeamento de soluções no desenho do hotel, possibilitando também com 

isto, uma ancoragem ao lugar.  

A articulação entre o tecido urbano consolidado e a área de aterro do porto de Lisboa dá-

se, pelo distanciamento entre o exercício do hotel de duas estrelas e o rio, estabelecendo-se 

uma ligação visual contemplativa do Rio Tejo. 

A relação entre o lugar e o desenho do hotel é decisivo para o desenvolvimento da ideia. 

Esta surge desse confronto com o lugar, mediante a interpretação e compreensão traduzida 

da análise efectuada. 

O objectivo inicial parte da criação de uma continuidade, através de relações que 

proporcionassem ao espaço, um novo conjunto de acontecimentos e vivências que o 

requalificassem, dando-lhe novas particularidades.  
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Uma ideia que transformasse o lugar, mas que mantivesse a essência do jardim, do 

miradouro e principalmente do desenho das escadas. A escadaria é o elo de ligação entre as 

duas cotas, a do Jardim 9 de Abril à cota superior e a da Avenida 24 de Julho a uma cota 

inferior. Essas características do espaço foram motores para a reflexão e desenvolvimento 

de um desenho urbano, um Hotel de duas estrelas. 

O arquitecto Álvaro Siza menciona a necessidade em “olhar o sítio” (descrito também no 

subcapítulo 1.1. O Conceito de Lugar a partir de alguns Autores), a importância do lugar 

na formulação da ideia. Só a partir da análise do lugar é que se pode responder 

devidamente às suas necessidades ou acentuar as suas qualidades. Mas para isso é 

necessário compreender primeiro o espaço, as suas relações, para que só depois a ideia 

ganhe forma.  

A ideia nasce desse confronto com o lugar e principalmente com o confronto com as 

nossas memórias, a nossa imaginação, criatividade e de uma constante procura de relações 

e tentativas em resolver o problema do lugar. 

 

Uma nova relação com o rio 

As infra-estruturas viárias, nomeadamente a linha de comboio e a estrada de automóveis, 

vieram criar uma separação e uma barreira física com o rio, assim como as construções 

descontroladas que obstruem a relação visão. 

Ao longo de anos, as frentes marítimas vieram e vêem sofrendo diversas transformações. 

Desde a exploração marítima à construção industrial que foi destinada para essa zona de 

aterro, acentuando cada vez mais a barreira existente entre a cidade consolidada e o rio.  

A frente ribeirinha continua em transformação, e hoje poderá assumir um novo 

protagonismo perante a cidade, possibilitando uma nova forma de olhar a cidade. Uma 

cidade contemporânea, não uma cidade contida, mas em expansão. 

Uma arquitectura que se relacione como território, uma cidade que se relacione com o rio, 

onde a cidade adquire uma nova centralidade, tendo uma nova visão sobre o seu porto. 

O exercício, hotel de duas estrelas vem subtilmente restabelecer alguma dessa articulação 

entre a zona consolidada e a zona portuária. A cidade adquire uma nova centralidade, 

perante o rio. 

A zona conquistada ao rio, neste exercício (Hotel de duas estrelas do Projecto III), é 

resolvida de modo a que a zona de aterro e a área urbana consolidada sejam uma só 

entidade. 
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 Relação entre as Referências e o Desenvolvimento do Projecto. 

 

“Carregamos connosco imagens de obras de arquitectura que nos influenciam. Podemos 

reinvocar estas imagens na nossa mente e reexaminá-las. Mas isto não faz ainda um novo 

projecto, numa nova arquitectura. Todo o projecto precisa de imagens novas. As nossas 

“velhas” imagens podem apenas ajudar-nos a encontrar outras novas” 

 
                                                                                                                                     Peter Zumthor. Teaching Architecture. 

 

 

São importantes para o desenvolvimento de qualquer exercício, referências para o processo 

criativo. 

O arquitecto Álvaro Siza surge como primeira referência. O interesse pelo modo como 

olha para a cidade, e o seu respeito pela tradição e pela cultura, como elementos capazes de 

evocarem memórias. 

As memórias dos lugares, transmitem familiaridades com o uso que as pessoas têm ou 

tinham do espaço, tornando-os mais humanizados, integrando-os no universo cultural a que 

pertencem. 

O importante não está em extrair ideias de arquitectos, mas sim perceber a forma pela qual 

observam a arquitectura e a paisagem. Permitindo-nos apreender diferentes modos de olhar 

e resolver problemas semelhantes. Assim como aprendemos agora ao olhar para os 

arquitectos que consideramos como referências, estes por sua vez, aprenderam olhando 

para outros, que também resolveram problemas idênticos. Cada um acrescenta algo de 

novo, possibilitando deste modo a transformação e a evolução de cada época.  

Para o exercício do hotel, optou-se por um desenho de uma proposta mais discreta e 

silenciosa, que fosse precisa e subtil no modo como se coze com a envolvente, onde cada 

canto se ligue, e de onde o desenho estabeleça esse conjunto de ligações que reforçam a 

sua presença silenciosa. 

A melhor referência e exemplo para este exercício, seria a intervenção do arquitecto 

Álvaro Siza no chiado, na cidade de Lisboa. A subtileza com que desenha a rua e de como 

estabelece e mantém ligações já perdidas no tempo, valorizando cada pormenor da 

envolvente. 

 



 71

No desenvolvimento do exercício hotel de duas estrelas, há uma redescoberta do arquitecto 

e do modo como interveio na cidade de Lisboa. 

Existe uma mesma procura em integrar silenciosamente a presença de algo “novo”, mas 

consciente do que existe ou antes existiu. 

O desenho da rua, onde também se pretende conservar a mesma memória, a mesma 

linguagem, respeitando as cérceas e as métricas. Um redesenhar dos percursos, mantendo a 

familiaridade de usos que as pessoas têm dos espaços, como anteriormente referido. 

O estudo do arquitecto e o modo como olha para as mesmas dificuldades, foi uma grande 

valia no processo de desenvolvimento da ideia e consequentemente, na ancoragem desta ao 

lugar. Não interessa projectar apenas simples objectos, mas sim criar relações com o 

espaço existente. 

A morfologia urbana ajuda-nos a adaptar a arquitectura ao território, criando condições 

para se criar arquitectura.  

Os projectos devem ter a capacidade de tornarem os sítios naturais, para estes projectos 

que são artificiais. Para que de repente, o que pareça ser um acessório, seja indispensável. 

Em que cada acto, seja uma necessidade do programa, onde nada se torne supérfluo. 

No processo de redescoberta do projecto de restauração do chiado, do arquitecto Álvaro 

Siza, constatou-se algumas afinidades curiosas, relativamente ao desenho da Rampa que 

liga a rua do Carmo à Igreja do Carmo (fig.36), com o desenho do exercício relativo ao 

hotel de duas estrelas (fig.37). As semelhanças revelam que realmente tudo já foi antes 

pensado e resolvido. Cabe a nós procurar, estudar e entender estas e outras referências que 

nos indicam o melhor percurso para a resolução de determinadas intenções. E ter uma nova 

visão sobre o que antes foi feito. 

A necessidade de uma resposta simples a um determinado estímulo foi o objectivo para a 

resolução e desenvolvimento da ideia do exercício hotel de duas estrelas, e também o 

porquê na escolha da obra do arquitecto Álvaro Siza como inspiração e auxilio para a 

compreensão do desenho da cidade, e pelo respeito pela memória e vivências. 

 

A ideia consiste portanto, numa reorganização do espaço, conferindo-lhe novas qualidades 

e novas vivências, associadas às pré-existentes, contribuindo assim para uma melhor 

continuidade física do espaço. 

O prévio estudo e compreensão do espaço, permite desenhar algo em conformidade com o 

lugar, permitindo uma correcta integração, e não apenas um acréscimo de algo novo. 



 72

A integração exige por isso uma compreensão da organização existente para que o novo 

não entre em atrito com o antigo.   

 

 

 
fig. 36- Plano de recuperação do Chiado. Lisboa, de 1988.Rampa que ligará a rua do Carmo à Igreja do Carmo. Imaginar 

a Evidência, p. 82. 

 

 

 

 

 

 
fig. 37- Exercício referente ao Hotel de duas estrelas, Projecto III. Rampa que liga a escadaria ao Jardim Nove de Abril e 

ao Museu Nacional de Arte Antiga. 
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3.4. Desenho do Hotel na Composição do Espaço. 

   

O desenho é a expressão universal e instintiva de todos os homens. Desde a sua origem, o 

Homem expressa e liberta os seus pensamentos através de desenhos. Mas também o modo 

como olha o mundo, a sua interpretação do mundo. 

Segundo o escritor e artista plástico Almada Negreiros 28 em A Ideia Nacional, “o desenho 

não é, como pode julgar-se, simplesmente um conjunto de linhas ou traços, um gráfico 

representando qualquer coisa existente. O desenho é o nosso entendimento a fixar o 

instante”. 

 

O desenho surge como procura do lugar, investigação e modo de precisar uma ideia. Surge 

também como reconhecimento de memórias que possibilitam o desencadear e a formação 

da ideia, transmitindo o que interessa realmente valorizar na composição do espaço. 

Respondendo às suas necessidades e acentuando as suas qualidades, tendo sempre em 

conta a importância de uma continuidade espacial. 

O exercício correspondente à construção de um facto urbano, hotel de duas estrelas, 

enquanto modo de estar urbano, a ideia do hotel vem propor a resolução do vazio junto à 

cota da Avenida 24 de Julho de modo a clarificar o desenho particular da “fachada de 

Lisboa” e tornar natural a existência do hotel. 

A ideia está também em criar um espaço de prolongamento do jardim 9 de Abril, 

redesenhando-o e redefinindo-o, assim como a frente da avenida. 

O hotel nasce da ligação da Avenida 24 de Julho e o Jardim 9 de Abril da Rocha do Conde 

D’Óbidos. A pré-existência das escadas é o princípio fundamental do funcionamento e 

desenvolvimento do hotel, sendo o único meio de ligação entre as duas cotas. 

O hotel encerra a frente da Avenida e o traçado do jardim num desenho único e contínuo, 

apenas rompido pelo percurso a meia cota das escadas pré-existentes, dando acesso à 

entrada principal do hotel e estabelecendo a ligação à cota do jardim, com o intuito de 

delinear uma proposta subtil e silenciosa.  

A articulação entre o tecido urbano consolidado e a zona de aterro dá-se pelo 

distanciamento do rio, de modo a perceber as relações que se estabelecem. 

 

_______________________ 
28 Almada Negreiros. “O Desenho” em A Ideia Nacional. Retirado do “CADERNO PRETO”. Arquitectura. 

Lisboa. Universidade Lusíada. 2005/2006. p. 52. 
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fig. 38- Maquete da zona referente à Rocha do Conde de Óbidos. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 

 

O redesenho e prolongamento do jardim 

O exercício vem levantar questões sobre a forma de pensar a transformação da cidade e do 

aterro, tentando restabelecer a ligação ao rio dando-lhe um novo protagonismo, no 

redesenho do miradouro de Santa Justa (Jardim 9 de Abril), que se estende com o desenho 

do hotel. 

Propõe-se uma intervenção discreta e pontual no centro urbano, com operações objectivas 

e claras. 

A proposta do redesenho do jardim encerra-o, prolongando a praça que por sua vez se 

desdobra em rampa, desenhando o Hotel. O prolongamento da praça em rampa torna 

natural a existência do hotel, que nasce e se desenvolve na tardóz dos edifícios que 

desenham a frente da Avenida 24 de Julho, assumindo o protagonismo de frente. 

Usufruindo da melhor vista sobre a cidade e sobre o rio. Torna-se num hotel que espreita o 

seu porto, criando assim uma nova relação com o rio, uma relação contemplativa. 

Não se pretende alterar, mas sim transformar o espaço, reconfigurando-o e conferindo-lhe 

novas qualidades. 
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O desenho das escadas  

A subtileza do seu desenho e a sua forte presença não poderiam passar despercebidas na 

análise e interpretação do lugar. A sua pré-existência influenciou fortemente a ideia para o 

desenvolvimento do exercício hotel de duas estrelas.  

As escadas são o elemento essencial na ligação entre as duas cotas, estabelecendo o acesso 

entre a Avenida 24 de Julho e o Jardim 9 de Abril, que também liga ao Museu Nacional de 

Arte Antiga e a todos os espaços que se desenvolvem a essa cota. Por essa razão, torna-se 

óbvia a sua importância e protagonismo no espaço, daí o carácter especial do exercício 

residir neste aspecto. 

O objectivo consiste portanto, em manter o desenho das escadas, somando mais uma 

importante ligação. Numa primeira fase imatura, a ideia seria apenas prolongar o patamar a 

meia cota das escadas, criando uma rua “interior”, entre muros, que desenhasse o hotel e 

marcasse a entrada deste. Só então surge a ideia de prolongar o patamar pela “rua interior” 

transformando-o numa rampa que liga as escadas ao jardim, desenhando deste modo o 

hotel. Desenha-se assim uma ligação estreita entre o existente e o proposto, onde linhas 

procuram a união e continuidade do lugar, mantendo o carácter das escadas, conciliando o 

desenho com a pré-existência e optimizando as condições criadas pelo lugar.  

 

A possibilidade de intervir no jardim permitiu um prolongamento do hotel à envolvente 

natural, que por sua vez determina a existência do hotel. 

 Sem as relações estabelecidas com o lugar, a ideia não faria sentido. 

 

O desenho da rua 

A ideia pretende manter a familiaridade de usos, a memória do lugar e uma continuidade 

física do espaço, onde o desenho da rua, procura acompanhar a sequência de edifícios 

existentes, conservando a mesma linguagem e métrica. 

Todo o sistema de escadas, muros, rampas e jardim propõem uma composição com o 

desenho do hotel, que se manifesta pela tensão existente entre os espaços e pelo uso dos 

materiais, amplificando o carácter do lugar. 

O exercício, em suma, pretende uma composição espacial harmoniosa, subtil e silenciosa 

que desenha a ideia valorizando a essência do lugar. 

O desenvolvimento do trabalho, revelou-se um exercício extremamente útil, despertando 

algumas sensibilidades e intensidades de intervenção que um exercício urbano exige, assim 

como a importância da consciência perante as pré-existências. 
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fig. 39- Maquete geral da frente ribeirinha. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 40- Esquiço da proposta. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 41- Relação entre as escadas e o hotel (primeira proposta). Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 42- Proposta da fachada. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 43- Estudo da fachada. Transição entre a rua e a privacidade  dos quartos do hotel. Exercício Hotel de duas estrelas, 

Projecto III. 
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                                                        fig. 44- Sequência evolutiva do trabalho. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 45- Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III.  
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                                                fig. 46- Ambiências do quartos e da recerpão. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III 
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fig. 47- Planta de inserção. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III 

 
fig. 48- Alçado Frontal. Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 49- Planta diagramática (quartos). Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 50- Piso tipo (cota_15m). Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 51- Piso tipo (cota_19m). Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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fig. 52- Piso tipo (cota_6m). Exercício Hotel de duas estrelas, Projecto III. 
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Conclusão 

 

 

A memória e a cultura dos lugares, são fundamentais para a existência humana de 

formação da sua sociedade, desde os primórdios, das tribos às grandes civilizações, a 

arquitectura tem sido fundamental para o conhecimento das suas sociedades, por isso o 

papel fulcral do arquitecto perante a memória e cultura de cada sociedade. O arquitecto, ao 

longo de décadas marcou várias épocas, tais como a Roma Antiga, a Grécia, os 

Egípcios…entre outras. 

Segundo o arquitecto Fernando Távora, (Da Organização do Espaço) “…O arquitecto, 

pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador do espaço; mas 

as formas que cria, os espaços que organiza, mantendo relações com a circunstância, criam 

circunstância e havendo na acção do arquitecto possibilidade de selecção, há fortemente 

drama…” 

O arquitecto tem a capacidade de influenciar a sensibilidade, a economia e a cultura, 

segundo o arquitecto Fernando Távora, “…Nenhuma obra é puramente artística nem 

nenhuma consegue ser puramente técnica…” 

O lugar e o território são elementos essenciais para a formulação de uma ideia no contexto 

arquitectónico. Na criação de um desenho em continuidade com o espaço, o projecto 

necessita de um sítio para “sobreviver”, para se relacionar e para ter significado. 

A arquitectura oferece-nos um modo diferente de ver e explicar um determinado lugar, 

proporcionando uma ligação, ou mesmo um significado poético a este. 

O desenho não surge só como processo de conhecimento do lugar, mas também como 

instrumento de evocação consciente ou inconsciente de experiências e saber acumulados 

na nossa memória. Torna-se num instrumento catalisador de referências do nosso 

imaginário, de dados que integram a nossa memória e que recorremos para integrar a 

resposta a um problema concreto. 

O arquitecto é impulsionador do desenho que estabelece a comunicação entre o lugar e o 

seu contexto histórico, político, social e cultural. 

O arquitecto transforma, organiza, educa e rege a vivência do espaço, alterando o modo 

como o indivíduo o vive e o modo como olha para a sociedade a que pertence. Essa 

transformação procura uma resposta precisa e objectiva a esse espaço, criando uma 

continuidade. O modo de ver e viver um determinado espaço reflecte a sociedade que nela 

vive.  
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 A proposta correspondente a um Facto Urbano [hotel duas estrelas] é por isso uma 

continuidade dessa realidade, um confronto com a memória do lugar e do desenho do 

espaço, onde os traços principais da proposta, procuram um encontro entre a escadaria, o 

Jardim 9 de Abril, o Museu de Arte Antiga e o desenho do hotel, criando uma continuidade 

espacial. Com o objectivo de delinear uma geometria que se relacione com o todo, numa 

constante procura de correspondências, sem perder a relação e o carácter do lugar.  

Por ser um hotel urbano, a principal preocupação durante o processo de desenvolvimento 

da ideia e do desenho, consistiu em evitar que a nova extensão não entrasse em conflito 

com o lugar e com o perfil da cidade. Agindo em conformidade com este, e na sua 

composição. 

 

 

“A arquitectura é a vontade de uma época transformada em espaço.” 
                                               Ludwig Mies Van der Rohe, arquitecto alemão (1886-1969) 
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“REPETIR NUNCA É REPETIR” 
                 Álvaro Siza, Imaginar a Evidência. 
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