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Resumo

Esta dissertação de mestrado parte do desafio proposto pela comunidade e a entidade governadora de SPM que consiste em “Reinventar São Pedro de Moel” no âmbito
da disciplina de Atelier de Projeto II - C. Nesse sentido desenvolveu-se uma estratégia em
turma, sendo que este projeto deve ser entendido como nó de uma rede resultante do cruzamento de temáticas variadas, potenciando novas relações entre as mesmas.
Este aglomerado apresenta fragilidades como: o seu isolamento, uma estrutura demográfica fragilizada, a carência de equipamentos de representação institucional e, sobretudo, a sazonalidade. Todo ele integra uma zona urbana estreita e compacta que necessita de
reconhecimento e tratamento específico, para que a degradação e o desleixo não façam perigar, ainda mais, nesta que é uma representação da história da arquitetura moderna portuguesa. Este conjunto de fatores justifica o olhar de maneira particular para este aglomerado
urbano, que detém um valor identitário especial, concentrando um conjunto de memórias
valiosas.
Desta forma, propõe-se a transformação programática de um emblemático edifício
de habitação, A Casa dos Arcos, para um edifício público, um Centro de Artes Criativas, que
atua como uma peça de rótula ou charneira, entre diferentes zonas urbanas, mas sobretudo
entre dinâmicas e interesses instalados ou a instalar. Será um programa capaz de disponibilizar, ao longo de todo o ano, uma oferta de atividades que pode atrair públicos variados e
ainda reforçar o reconhecimento das indústrias locais.

Palavras-chave:

São Pedro de Moel, Economia Circular, Cultura, Reabilitação

1

Abstract

This master's thesis is part of the challenge proposed by the community and the
governing entity of São Pedro de Moel which consists of "Reinventing São Pedro de
Moel" within the discipline of Project Workshop II - C. In this sense, a team strategy has
been developed, and this project should be understood as a knot of a network resulting
from the crossing of varied themes, enhancing new relationships between them.
This cluster presents fragilities such as: its isolation, a fragile demographic structure,
the lack of institutional representation equipment and, above all, seasonality. All of it is part
of a narrow and compact urban area that needs specific recognition and treatment, so that
degradation and neglect do not endanger, even more, in this which is a representation of the
history of modern Portuguese architecture.
This set of factors justifies the look in a particular way to this urban agglomeration,
which holds a special identity value, concentrating a set of valuable memories. In this way, it
is proposed the programmatic transformation of an emblematic housing building, A Casa dos
Arcos, into a public building, a Creative Arts Centre, which acts as a kneecap or hinge piece,
between different urban areas, but above all between dynamics and interests installed or to be
installed. It will be a program capable of making available, throughout the year, an offer of activities that can attract varied audiences and also reinforce the recognition of local industries.

Keywords: São Pedro de Moel, Circular Economy, Culture, Rehabilitation
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Introdução

Contextualização

Esta dissertação surge do desafio de encontrar propostas e respostas,
que estimulem a recuperação das dinâmicas urbanas, de uma visibilidade
perdida e, sobretudo, de retornar à praia de São Pedro de Moel o prestígio que
outrora teve. Nesse sentido, em contexto académico, sob o tema Território e
Paisagem, o grupo de alunos do Mestrado Integrado em Arquitetura do DArqFCTUC, que integram a turma de Atelier de Projeto II-C, no ano letivo de
2019-2020, foram convidados a desenvolver uma proposta estratégica que
intitulam de “Reinventar São Pedro de Moel”.
Com o intuito de reinserir este aglomerado urbano num mapa
dinâmico de destinos nacionais, pretende-se fazê-lo integrar ativamente um
conjunto de redes temáticas variadas, que muitos dos seus espaços ou lugares,
incontornavelmente marcantes e caracterizadores da essência de São Pedro
de Moel, já representam localmente, e que por isso deveriam obter natural
reconhecimento.
Procura-se, assim, que esta praia ocupe um lugar de charneira
incontornável, numa outra rede de natureza rizomática, bem mais ampla
e complexa, que se deverá constituir como resultado do cruzamento de
todas essas malhas apertadas de descoberta e procura. Contudo, pretendese também ampliar as razões de cruzamento local destas redes, com novas
infraestruturas, espaços públicos e serviços, que podem potenciar relações
novas que, à partida, seriam mesmo imprevisíveis.

Problemática

Tendencialmente a população mundial tem vindo a aumentar,
consequentemente, verifica-se um aumento da procura de matérias-primas,
de um modo geral, o que condiciona o consumo e pressiona a exploração de
todo o tipo de recursos naturais.
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Uma expansão populacional tão grande dentro de duas ou três gerações pode, por si só, explicar muitas mudanças nas instituições sociais e
econômicas de uma sociedade.
(R. Ehrlich, H. Ehrlich, 1990)
Impõe-se cada vez mais, especialmente junto das sociedades mais
ricas e avançadas, a necessidade de uma adoção de comportamentos mais
ambientalmente amigáveis, e de viver um paradigma mais sustentável. Nesse
sentido, pretende-se instalar em S. Pedro de Moel um equipamento de índole
cultural e pedagógica, capaz de promover respostas para a rede de lugares
de cultura, para a vertente criativa das indústrias, para a vertente cultural
do Pinhal, reabilitando um edifício capaz de acolher um programa aberto
à comunidade local, e a todos os visitantes, que permita uma possibilidade
ativa de agir neste paradigma mais sustentável. Para este efeito consideramos
o reconhecido paradigma de economia circular, como modelo teórico,
conceptual e estratégico.
A economia circular é um conceito estratégico que assenta na prevenção, redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de «fim-de-vida» da economia linear por novos
fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num processo integrado, a economia circular é vista como um elemento-chave para promover
a dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de
recursos, relação tradicionalmente vista como inexorável.
(Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal 2017-2020)
Objetivos

Será necessário intervir a partir de diversas frentes, nomeadamente:
estabelecer uma estratégia de renaturalização; encontrar estratégias
alternativas de gestão; marcar as entradas a São Pedro de Moel, tanto pelo
Norte como pelo Sul; criar, também, uma nova rede de percursos em modos
de mobilidade suave, para permitir um acesso fácil aos diversos serviços e
atrações, existentes e a desenvolver pelos alunos.
Com o objetivo de estender as dinâmicas criativas da Marinha Grande
até São Pedro de Moel, nomeadamente, aquelas que estão mais fortemente
ligadas à formação, à pedagogia e, às dinâmicas de desenvolvimento e apoio às
indústrias do vidro, madeira, moldes e plásticos. Propõe-se uma transformação
programática de um emblemático edifício de habitação, A Casa dos Arcos que
se encontra no limite do núcleo histórico do lugar.
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Houve então a necessidade de compreender o lugar de implantação da
Casa a intervir, perceber como este se articula, compreender as possibilidades
e/ou restrições do mesmo e da Casa dos Arcos, para entender qual seria a
melhor abordagem a realizar neste projeto de reabilitação e implantação. Para
além disso, foi necessário entender e apurar quais as lógicas e as filosofias
a seguir no que por um lado é a reabilitação de um edifício com caráter tão
único e imponente na sua envolvente e por outro, perceber qual a abordagem
a ter para o adaptar a um equipamento de programa e vivência públicos.
Idealmente, este será um programa capaz de disponibilizar, ao longo
de todo o ano, uma oferta de atividades que pode atrair públicos variados; e
reforçar o reconhecimento das indústrias locais, em paralelo com o aumento
da visibilidade e importância dessas atividades económicas.
Metodologia

Esta dissertação consistiu, essencialmente, no cumprimento de
um duplo desafio onde foram conceptualmente investigados e definidos
os termos de suporte de uma estratégia global, desenvolvida em grupo,
importante para uma melhor compreensão da importância do objeto final,
desenvolvido individualmente. Por um lado, o desafio teórico contemplou um
processo de investigação documental e analítica; por outro, o exercício prático
correspondeu a uma análise instrumental, realizada através da investigação
pelo projeto - research by design.
Procurou-se intensamente a relação entre a teoria e o desenho, o
desenho influenciou e suscitou novas pistas para a investigação documental e
vice-versa, resultando num suporte essencial para a conceção da investigação.
Os resultados materializaram-se no projeto final para um edifício público, que
atua como uma peça de rótula ou charneira, entre diferentes zonas urbanas,
mas sobretudo entre dinâmicas e interesses instalados ou a instalar, que
responderão às questões levantadas ao longo do percurso de elaboração do
mesmo.
Após uma primeira fase, de recolha prévia de informação, surgiram
novas questões e problemas, para os quais foram sendo dadas as necessárias
respostas, ou adotadas estratégias específicas. A turma de Atelier de Projeto
II C surge aqui como elemento imprescindível de resposta, pondo em prática
todos os conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso académico.
A segunda fase foi caracterizada por uma subsequente prática
projetual que, neste caso, assentou na realização de várias visitas - apoiadas
pela Protur e o executivo municipal - do grupo de alunos à Marinha Grande
e posteriormente a São Pedro de Moel. Sucedeu-se o atravessamento pelo
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Pinhal do Rei, ao longo da via histórica de ligação à Praia.
Finalmente, a chegada à praia revelou-nos um destino de veraneio que
está pleno de sinais de decadência. Tendo permanecido neste local ao longo
de quatro dias, foi realizada uma análise in loco ao seu património construído.
Para além disso, também se proporcionou um conjunto amplo de conversas
com alguns residentes, e com os mais variados agentes locais, envolvidos em
outras tantas áreas de atividade económica e social.
Ainda pudemos visitar alguns exemplares absolutamente excecionais
de arquitetura moderna, representativos de épocas e culturas arquitetónicas
distintas e emblemáticas, que o lugar de São Pedro preservou, mercê de
algum isolamento e das restrições impostas, pelo seu plano e pela gestão
urbanística, que as matas nacionais vão também, ainda que indelevelmente,
condicionando.
Estrutura

A estruturação desta dissertação é composta por duas vertentes
distintas, a analítica e a prática, que se desdobram posteriormente em cinco
partes.
Numa primeira parte, realiza-se um estudo contextual do território e
do objeto, São Pedro de Moel e a Casa dos Arcos, respectivamente. Investiga-se como se deu a evolução do lugar, dando principal enfoque ao intervalo
temporal correspondente à vigência do Estado Novo, e como o mesmo usou a
Obra Pública como propaganda para este novo regime.
Já no segundo capítulo, são descritas as viagens feitas ao local de
intervenção, que deram fruto às análises efetuadas sob diversos campos
de investigação, com dados atuais de diferentes aspetos do lugar e da sua
comunidade. Após a reflexão sobre estas análises, apresentam-se as estratégias
desenvolvidas no coletivo da turma que se transformam depois, em diferentes
escalas, nos projetos individuais de cada aluno.
No capítulo “Centro de Artes Criativas”, terceiro e último do corpo
formal do documento da dissertação, concretiza-se a Reabilitação da Casa
dos Arcos e a integração de um Centro de Artes Criativas no núcleo histórico
de São Pedro de Moel. Neste capítulo são expostos os processos, conteúdos,
estrutura, programa e projeto final da intervenção arquitetónica individual,
bem como as conclusões retiradas do processo de toda a investigação.
Por fim, são apresentadas as duas últimas componentes em formato
de anexo. A primeira constituída por desenhos digitais, esquiços, maquetes,
maquetes virtuais e apontamentos, e a última que apresenta os desenhos
técnicos do projeto final, à escala original a que foram desenhados.
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I. Contextualização
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Figura 1 - Mapa de Contextualização Geográfica do Distrito de Leiria (à esquerda)
Figura 2 - Ampliação do Distrito de Leiria identificação concelho da Marinha Grande
e São Pedro de Moel

Figura 3 - Vista Aérea de São Pedro de Moel

História de São Pedro de Moel

São Pedro Moel é um aglomerado urbano concentrado e isolado, sendo um destino
balnear sazonal entalado entre o Pinhal do Rei e o Oceano Atlântico.
Fazer uma aproximação ao seu contexto territorial obriga à integração, na região
centro de Portugal, encontrando-se no território do extinto distrito de Leiria, ao qual pertence
o concelho da Marinha Grande, do qual faz parte, integrando a sua freguesia urbana central
- apesar da enorme distância e da diversidade morfológica e contextual. Hoje, a designação
territorial oficial obriga a inseri-lo na NUT III1.
Este lugar, frequentemente designado como estância balnear, ou, aglomerado
urbano, pode ter sido nomeado, pela primeira vez por D. Afonso Henriques, … atee a
mata de Patayas, inter ipsam Peterneiram, et Moer et mari jungitur“donde corta direito por
entre a Pederneira, e Muel até chegar ao mar..." (Carta de doação passada por D. Afonso
Henriques ao Mosteiro de Alcobaça). Contudo, não se consegue provar que esta menção é
de facto sobre São Pedro de Moel. Deve tomar-se como ponto de partida que a povoação
tenha surgido no reinado de D. Fernando, séc. XIV, altura em que São Pedro de Moel é
associado ao embarque de madeiras. Tem uma primeira projeção após substituir o velho
porto existente em Paredes da Vitória, mais a sul. Na segunda metade do séc. XV, D. Afonso
V doou este lugar ao Conde de Vila Real. A família do Conde, avultada como era, possuía um
palácio em Leiria e várias casas em São Pedro de Moel, e tudo se manteve assim até 1641. É
também nesta altura que o lugar começa a ser procurado como lugar de repouso e veraneio.
Em 1790, foi aqui instalada uma fábrica de resinosos, e também uma de serração
hidráulica, junto ao Ribeiro do Olho, o que fez com que houvesse algum desenvolvimento
1 As NUTS- Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos são as divisões regionais existentes em todos os
estados-membros da União Europeia, sendo utilizadas pelo Eurostat para a elaboração de todas as estatísticas regionais e pela
União Europeia na definição de políticas regionais e atribuição dos fundos de coesão. NUTS III (NUTS 3) - constituído por 25
unidades, as sub-regiões, das quais 23 no continente e 2 nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e correspondem às
Entidades Intermunicipais.
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Figura 4 - S. Pedro de Moel por Miguel Joaquim de Carvalho

Figura 5 - Zona baixa de São Pedro de Moel

comercial e industrial, que no entanto durou pouco, pois, em 1824 houve um incêndio
que destruiu o complexo, obrigando à mudança das instalações para a Praia da Vieira de
Leiria, junto à Foz do Rio Liz, situada alguns quilômetros mais a norte. Três décadas após o
incêndio “...há notícia de um primeiro plano para esta povoação, (...) que surge em resposta
ao crescente número de pedidos de licença para a construção de novas casas..” (Lobo,2012,
p.796) e terá sido Luciano António Miguéis quem o elabora.
Após este incidente, o aglomerado urbano abandona a sua matriz industrial, de serviço
às matas nacionais, e assume a nova identidade como de lugar de veraneio. Nesta altura
(início do séc. XX), habitavam aí, como residentes permanentes, alguns dos trabalhadores
das matas, que, como seria normal, convidavam familiares e amigos para suas casas e/ou
eventos privados. Os visitantes acabavam por gostar do lugar e voltar a frequentá-lo, e, por
consequência, foram impulsionando a sua visibilidade e crescimento. Os amantes do lugar,
sobretudo pela vertente veraneante, tornaram-no num lugar de segunda habitação (casa de
férias).
Esta vertente é importante para perceber as etapas de evolução do território, pois
foi a partir da necessidade de acolher esta nova procura que foi elaborado o “Plano ou
projeto de traçado da povoação”. São Pedro de Moel, devido à qualidade da sua envolvente
natural, tem uma crescente procura. Será por volta de 1930 que se dá início à primeira
expansão do lugar urbano, com a construção do Bairro dos Naturais. Ocupou uma franja
litorânea elevada, sobre a arriba norte, afastado do aglomerado histórico existente junto à
praia.
Posteriormente, foi desenhado e construído o “Bairro Novo”, junto á Casa do Guarda
das Matas Nacionais, à cota alta e à saída da povoação, à ilharga da via de ligação à Marinha
Grande. Este terceiro bairro configurou uma outra direção na expansão do lugar, iniciando
o envolvimento do vale do Ribeiro d’Olho, situado a sul, que começa assim a assumir alguma
centralidade geográfica.
Aprovado em Março de 1947, o Ante-Plano de urbanização de São Pedro de Moel,
elaborado por José de Lima Franco, entra em vigor, desenhando uma ampla expansão, situada
a norte, à cota elevada, entre o edificado histórico que se encontrava na zona norte do vale,
e o recente “Bairro dos Naturais”. Lima Franco foi também quem, em paralelo, desenvolveu
o Ante-Plano de Urbanização da Marinha Grande e o Ante-Plano de Urbanização de Leiria.
Rapidamente todos os terrenos loteados foram ocupados e ou alienados, o que
exigiu uma rápida reação do planeamento, e a concepção de uma segunda ampliação da
área urbanizada. O arquiteto entregou a Planta de Apresentação (dessa revisão) do AntePlano de Urbanização de S. Pedro de Moel (ampliação), em 1964. A expansão desenvolveuse sobre o lado sul do vale do Ribeiro Olho, envolvendo-o completamente.
Em paralelo, nesta década, acontecem outros desenvolvimentos, caracterizados
pela instalação de diversos equipamentos turísticos, como hotéis e pensões. Mais marcante,
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Figura 6 - Fotografia aérea de São Pedro de Moel

surgiu também o complexo das piscinas, promovido pela empresa Promoel, sobre terrenos
parcialmente doados sob o compromisso de instalação desse equipamento desportivo, que
deveria assumir uma componente permanente de serviço público. As piscinas atlânticas,
com um tanque de dimensão olímpica (50m), transformaram-se num dos ex-libris locais,
integrando um salão de festas, restaurante e bares de apoio. Foram dinamizadores, ao longo
de um período de décadas, do desenvolvimento social e da atratividade excepcional deste
lugar balnear.
Desde então até ao presente, o edificado preenche toda a área urbanizável, sendo
apenas possível a construção de equipamentos de lazer nos espaços verdes. Em suma, deixou
de haver possibilidades de expansão sobre os terrenos envolventes. Por consequência,
em 1978 ocorreu uma nova revisão do plano, onde foi promovida a alteração tipológica,
isto é, a adaptação de alguns lotes de habitação unifamiliar para autorizar a edificação de
habitações coletivas, em modo multifamiliar. São Pedro de Moel “elevou-se” para responder
à incessante procura, por parte dos veraneantes, e acabou por perder alguns daqueles que
serão, aos olhos dos seus residentes permanentes e defensores mais intransigentes deste
lugar urbano, os elementos fundamentais para a subsistência dos valores fundacionais e
diferenciadores desta praia, face à explosão verificada ao longo de toda a costa portuguesa,
respondendo à construção do Portugal balnear e turístico.
Decorrente de um conjunto de fatores justifica-se o olhar de maneira particular
para este aglomerado urbano, a necessidade de intervir neste lugar, que detém um valor
identitário especial, concentrando um conjunto de memórias valiosas para a reconstituição
de uma parte especial do Portugal Moderno, e que tem um potencial imenso, mas está
esquecido.
Identificámos, aqui presentes, quatro principais problemas: o seu isolamento; uma
estrutura demográfica fragilizada; a carência de equipamentos de representação institucional;
e, sobretudo, a sazonalidade presente da procura do lugar balnear. Essencialmente, é
necessário melhorar a qualidade de vida neste lugar urbano. Para isso, importa dinamizar
atividades atraindo populações, com o fim de fixar residentes permanentes. Acreditamos
que devem pertencer a dois grupos, das pessoas que prestarão apoio aos serviços de turismo,
e da população que, observando a melhoria das condições de vida locais, intensificará a sua
permanência.
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Figura 7 - Desfile de tropas pelo golpe de Estado em maio de 1926

Arquitetura Moderna e o Estado Novo

As cicatrizes económicas e sociais herdadas da participação portuguesa na I Grande
Guerra a par da fragilidade e inconstância governamental da I República, mergulharam o
país, em 1928, num embrionário regime autocrático que, a partir de 1933, com a instituição da
nova Constituição, consolida a vigência do Estado Novo, por mais de quatro décadas.
(Tostões, 2004)
Instaurou-se em Portugal, em 1926 no dia 28 de maio, um regime totalitário resultante
da Revolução Nacional, onde militares e civis protestantes anti-liberais, encabeçados
por Gomes da Costa2 conquistaram a queda da Primeira República Portuguesa. Portugal
enfrentou nesta época, referente ao Pós Primeira Guerra Mundial, uma grande crise
económica e social o que consequentemente afetou o campo da arquitetura o que exigiu
o desenvolvimento de uma linguagem arquitetónica que sustentasse a nova imagem de
Portugal.
A arquitetura vivida em Portugal no séc XX tem em si presente uma dualidade.
Por um lado, o Estilo Português Suave, corrente naturalista nacional que surge da vontade
de uma procura do que seria uma arquitetura genuinamente Portuguesa, por parte de um
conjunto de arquitetos que valorizavam e defendiam a tradição e as raízes culturais. A
corrente naturalista ganhou projeção quando se fundiu com a já composta campanha de A
Casa Portuguesa, enunciada pelo arquiteto e teorizador Raul Lino.
Desde o princípio do século em que vivemos que se tem falado
bastante na “casa portuguesa”. O que é isto a que se chama a casa portuguesa? Será algum tipo de habitação característico só de Portugal? (...)
2 Manuel de Oliveira Gomes da Costa foi um militar e político portugues, presidente do ministério acumulando com a chefia
do Estado.
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Figura 8 - Capa do Livro Casas Portuguesas de Raul Lino

Figura 9 - Festas Militares em 1935 . Imagem realizada pelo Secretariado de Propaganda Nacional
Figura 10 - Portugal 1941 representado pelo S.P.N.

Um pouco de História do que se poderá chamar a campanha da casa portuguesa: vai para
meio século que foi começada, e, devendo talvez ainda considerar-se como último surto do
romantismo, teria tido tambem por origem um tanto de reacção nacionalista, provocada pelo
periodo de negaçao que tingiu o nosso grande florescimento literário do ultimo terço do século XIX. Reacção contra o estrangeirismo, igualmente. Mas sobretudo, o que este movimento
representa na sua acção mais esclarecida é a revelação de um forte anseio por restabelecer
a perdida harmonia no mundo da nossa arquitetura.
(Lino, Raul, A Casa Portuguesa p.109)
Por outro lado, o Estilo Modernista que se apoiava nas correntes estéticas emergentes
no continente europeu. Esta arquitetura promovida por António de Oliveira Salazar era um
meio de propaganda e imagem de um novo regime.
A filosofia política que o estado seguiu assemelha-se a ideais de outros regimes
da europa, estes que se baseiam em quatro essenciais raízes sendo o autoritarismo, o
conservadorismo, o nacionalismo e o corporativismo.
Como explica a autora Teresa Caldeirão (2013), a estratégia utilizada por Salazar
foi a de propagandear o apelo à valorização da Nação, numa tentativa de movimentar
massas através do culto da imagem, em que, o mesmo, enquanto líder, era o protagonista,
representando a fusão entre o Estado e a Nação.
Para além de técnicas de imprensa é instituído um novo organismo, o Secretariado
de Propaganda Nacional (SPN), a mando de Salazar, e quem é nomeado para o dirigir é
António Ferro, este teve um início de carreira associado ao Movimento Modernista
Português na primeira década do séc.XX, fez parte, da revista “Orpheu” a revista trimestral
de literatura que só teve duas edições mas que exerceu uma influência duradoura, tendo
sido o marco inicial do modernismo português. A posteriori revela interesse pelos mesmos
regimes fascistas emergentes no resto da europa e defende também que há a necessidade
de uma renovação cultural forte e dinâmica. O SPN foi criado para efetuar a divulgação do
que era considerado o ideal nacionalista e a padronização da cultura e das artes.
Instituído em Setembro de 1933, junto da Presidência do Concelho de Ministros, o
Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) viria a ser um dos principais instrumentos
de consolidação e da própria legitimação do Estado Novo, dotando-o do sistema de representação de que precisava para consubstanciar o “projecto doutrinário totalizante” pelo
qual iria enveredar. Inicialmente centrada no esclarecimento e na divulgação da obra realizada pelo Executivo, num esforço de integração das diferentes intervenções que levaria a
cabo, a acção do Secretariado ganha uma outra dimensão à medida que se vão sedimentan-
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Figura 11 - Instituto Superior Técnico

Figura 12 - Construçao do Instituto Superior Técnico

Figura 13 - Estádio Nacional

do os contornos de uma unicidade político-ideológica dentro do regime Salazarista, regulando e incentivando uma mensagem, que se pretendia sistemática e apologética, para “educar”
a população segundo o que considerava ser o “interesse nacional”.
(Marques, 1992)
Múltiplas ações realizadas por esta organização, nomeadamente: Exposições da
Arte Moderna, a inclusão de Portugal em Exposições Internacionais, concursos lançados
pela Panorama (Revista de Arte e Turismo) e esteve ainda ligada à Exposição do Mundo
Português, fizeram com que houvesse uma grande aderência por parte dos artistas nacionais.
Salazar procede com a implementação de um processo que tem como fim restabelecer a
economia nacional baseada no reaparecimento do Estado.
O plano de apelo à “restauração material, restauração moral, restauração nacional”
posto em prática pelo ditador, tirou partido de um certo número de associações históricas,
em que o Estado se aproveitava da evocação dos “momentos de glória nacional” inscritos na
sua arquitectura, querendo-se elevar a um nível de superioridade, centrando no líder, o herói
salvador da pátria.
(Caldeirão, 2013)
António Ferro era uma das figuras que se destacava nesta regência de um novo
modelo de sociedade, pois
Portugal estava caótico (...) a certa altura Salazar entende que para criar um regime,
que “regenere” o país, (...) ele vai chamar três homens a quem encarrega de tarefas bastante
precisas: (...) o Cardeal Cerejeira, que se encarrega da parte espiritual,(...) António Ferro, que
fica com a parte da cultura, da história e da identidade e Duarte Pacheco que terá de lidar
com a parte construtiva e desenvolvimentista.
(Seabra, 2012)
Posto isto, Duarte Pacheco surge como figura encarregue da parte construtiva e
desenvolvimentista com vista a “regenerar” o país. Enquanto Ministro das Obras Públicas
e Presidente da Câmara de Lisboa, elabora um programa que visa construir o que seriam
as grandes edificações do Estado Novo, tais como: o Instituto Superior Técnico e o Estádio
Nacional. Este Ministro em parceria com António Ferro, realizaram a Exposição do Mundo
Português, que foi realizada propositadamente nas comemorações do duplo centenário
português da fundação de Portugal e da restauração da independência, na capital em 1940.
Esta Exposição tornou-se a via mais assertiva, pela sua visibilidade, de mostrar quais os
ideais políticos e estéticos a ter em consideração na criação desta nova identidade que a
nação deveria seguir.
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Figura 14 - Exposição do Mundo Português

Figura 15 - Cartaz para Festa de Duplo Centenário 1940

Obra Pública e Propaganda

A arquitetura presente durante a vigência do Estado Novo, segundo o autor Gonçalo
Canto Moniz é “desdobrável” em três fases, “Era do Restauro, Obras Públicas e Era do
Engrandecimento”.
Distendendo a primeira fase, no início da década de 30, foram executadas variadas
intervenções alargadas a todo o território nacional, principalmente em monumentos
emblemáticos como o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e o Paço dos Duques de
Bragança, por exemplo. A Entidade que regeu estas obras foi a Direção Geral dos Edificios e
Monumentos Nacionais (D.G.E.M.N.) a cargo de Duarte Pacheco.
Seguiu-se a segunda fase que foi instituída por um boom de Obras Públicas, que deu
lugar à elaboração de uma regularização e enaltecimento urbano onde a preocupação foi de
trazer ao país equipamentos e infra-estruturas necessárias.. Nesta fase surge, em São Pedro
de Moel, o já mencionado “Plano ou Projeto de Traçado da Povoação” que origina a expansão
da povoação com a construção do Bairro dos Naturais e o Bairro Novo.
Finalmente a terceira fase em que a europa vivia sob a 2ª Guerra Mundial, que
conduziu tempos de incerteza tanto política como social e económica. Foi aqui, em 1938 que
iniciou a preparação para a "exposição do mundo portugues” esta que, como já referido, foi
programada para inaugurar na altura das comemorações do “Duplo Centenário da Fundação
do Estado Português e da Restauração da Independência”
Com o final da década de 30 o acento monumentalista exposto no programa das
obras públicas do regime aproxima-se de um vocabulário de novo historicista e regionalista,
apostando numa narrativa de raiz clássica próxima dos modelos nazi e fascistas da época.
(Tostões, 2004)
Imagem refletiva destes modelos são obras construídas como o Hospital Central de
Santa Maria na cidade de Lisboa ou o Hospital de São João no Porto.
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Figura 16 - Viajantes da Grand Tour

Figura 17 - Mulheres Portuguesas na Praia

Paralelamente a estas questões já abordadas surge o fenómeno do Turismo, que sob
orientação do mesmo organismo governamental, vai sendo construído em Portugal. Este
surge suavemente mas é algo que tem um impacto enorme na estrutura e evolução territorial
deste país e do mundo, visto que é uma atividade social e económica de grande peso no PIB
dos dias que correm (cerca de 14% em 2018 em Portugal).
O turismo começa com o Grand Tour, algo iniciado desde cerca de 1600, por
jovens ingleses de classe média alta, que essencialmente seria um roteiro que passava nas
principais cidades e capitais europeias. O objetivo seria de construir e cultivar uma vertente
cultural pessoal, logo, um Grand Tour poderia perdurar por meses ou até anos. Este conceito
evoluiu e a vivência cultural deixou de ser o único foco do turismo, sendo que, tornou-se
num abrangente fenómeno ramificando-se em várias temáticas, como o turismo de natureza,
o turismo de negócios, entre outros, até edificados foram erguidos propositadamente para o
efeito.
No séc XIX após uma vasta vaga de acontecimentos que transformam a paisagem,
o que tem repercussões no cuidado social e condições urbanas, como explica Susana Luísa
Mexia Lobo, o turismo de massa influenciou e caracterizou a sociedade moderna. Este
fenómeno tem sido tomado como fator interveniente nas áreas da economia e sociologia,
quando referente à arquitetura é quase colocado em segundo plano, “visando alertar para a
urgência do debate, sucessivamente adiado, sobre o papel do Arquitecto, enquanto agente
de transformação do território, na (re)criação do espaço litoral como cenário turístico, e, vice
versa”. (Lobo, 2012)
Aparece a atividade “Sol e Praia”, esta que foi e ainda é uma nova perspectiva do uso
da água passa por duas fases, inicialmente a cura que se reflete no tratamento de doenças
e no uso da mesma para confecionar refeições, posteriormente o lazer, onde é usada como
distração e para desportos, contudo isto é algo que se torna re-valorizado nesta época, pois
tanto a vertente de cura como a de lazer já eram exploradas na era do Império Romano.
O Mar, desde sempre associado a fantasias de navegadores envolvidos com
desaparecimentos e outros fenómenos, entre o séc XVI e o séc. XIX começa a ser explorado
perante esta nova perspectiva.
Agora sobre as nuvens os subiam
As ondas de Neptuno furibundo;
Agora a ver parece que deciam
As íntimas entranhas do Profundo.
Noto, Austro, Bóreas, Áquilo queriam
Arruinar a máquina do Mundo!
A noite negra e feia se alumia
Cós raios em que o Pólo todo ardia!
Camões 1572
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É então que se começa a praticar a cultura balnear nas praias portuguesas,
inicialmente em Cascais e Lisboa, passando de uma “praia terapêutica”3 para uma “praia
lúdica”4. Surge aqui uma nova preocupação, o desenho dos elementos que a rodeiam.
Recuando ao período entre guerras, em 1936, Portugal encontrava-se isolado devido
a Espanha estar a enfrentar uma guerra civil, o Estado Novo volta-se para uma exploração
interna. Surgem os Planos Gerais de Urbanização por influência Francesa da mão de DonatAlfred Agache5, que pensa o urbanismo e a extensão de Lisboa debruçando-se sobre
a infrastruturação, a criação da 1ª autoestrada portuguesa, e a hierarquização da costa
dividindo-a em classe baixa, classe média, classe alta e saúde.
A marginal e a “casa de férias” passam a ser os novos e principais elementos na criação
da vasta rede de planos urbanísticos a implementar na costa portuguesa, traduzindo-se mais
tarde num programa de Estado denominado de “Pousadas de Portugal”, onde, influenciado
pela Exposição do Mundo Português, se tenta chegar ao ideal de arquitetura nacional. Este
urbanismo da “Cidade do Estado Novo” é claramente baseado nos cânones clássicos do
modelo de cidade linear: grandes eixos, praças delimitadas ou enquadradas por edifícios,
galerias, jardins públicos, quarteirão, bairro, há uma escala própria, humana, contudo muito
sujeita a régua e esquadro, o que resulta num desenho talvez um pouco rígido e não tão
naturalmente adequado à morfologia do terreno existente, contudo respeitando-o.
Relembrando, um dos planos de urbanização realizados nesta época é o de São Pedro
de Moel por José de Lima Franco, respeitado e mantido até aos dias de hoje.
Como já referido anteriormente um grande objectivo do programa proposto é criar uma
pequena economia circular que beneficie a comunidade local.

3 “O desejo de estadia à beira-mar começou por estar intimamente associado às teorias médicas que vigoravam na Europa,
no século XIX. Sob a égide do discurso médico, a ida à praia vai estar bastante ligada à necessidade de efetuar uma cura do
corpo e da alma, regida por objectivos de racionalização e moderação das energias do corpo e do espírito.” Helena Cristina F.
Machado “A Construção Social da Praia”, pág. 207
4 “É só no século XX, com a divulgação de certas práticas desportivas, como a natação, e a valorização dos efeitos do sol
na conformação dos corpos e sua apresentação, que a Praia ganha, ela própria, características de espaço público. A “Praia
Terapêutica” dá, assim, lugar à “Praia Lúdica”, sinónimo de evasão e de liberdade de movimentos.” Susana Luísa Mexia Lobo
“Arquitetura e Turismo: Planos e Projetos - As cenografias do Lazer na Costa Portuguesa, da 1ª República à democracia - Parte
I.”. pág. 102
5 Arquiteto Francês mais conhecido por ter realizado o planeamento urbano de cidades brasileiras como: Rio de Janeiro,
Recife, Porto Alegre e Curitiba. Foi também um dos fundadores da sociedade francesa de urbanistas.
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Figura 18 - Logotipo do Precious Plastic

Figura 19 - Peças elaboradas por meio do Precious Plastic

Precious Plastic

A oportuna iniciativa gerada por Dave Hakkens em 2012, que apresenta como parte
dos seus estudos o projeto lançado em 2013 como Versão 1.0 do Precious Plastic na Academia
de Design em Eindhoven, este que é um projeto de reciclagem de plástico de hardware
aberto. Passando a explicar, consiste em, disponibilidade e abertura de documentos que
mostram como construir e/ou usufruir de uma série de máquinas e ferramentas que moem,
derretem, e injetam plástico reciclado, bem como modelos de negócio e ferramentas para
configurar um espaço que permite a criação de novos produtos a partir de plástico reciclado
em pequena escala.
We have created machines, documentation, video tutorials, campaigns and a platform to empower people across the planet to start working with plastic waste locally while
trying to decentralise and localise plastic recycling technologies, infrastructures and knowledge by providing open-source designs for machines, moulds and consumer products, as well
as business models and tools for you to set up and run a workspace.
We share everything open source for anyone to benefit from. This means that all the
knowledge, know-how, processes, methodologies and tools are available online, for free at all
times. This open source philosophy is at the core of Precious Plastic and shapes most decisions
within our team. We believe that collaboration is stronger than competition and that the plastic problem can only be solved collectively.
(https://community.preciousplastic.com/)

Num aglomerado urbano onde é pretendido articular a comunidade, economia,
consciencialização ambiental, e que pertence a um concelho onde uma das indústrias com
grande projeção nacional é a indústria do plástico e moldes, foi pensado que seria adequado
instituir esta rede que já se encontra com um alcance a escala mundial, em São Pedro de
Moel, inserindo-o no mapa do precious plastic.
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Figura 20 - Máquinas de Compressão e Extrusão

Figura 21 - Máquinas

de Injeção e Trituração

Figura 22 - Mapa Mundo com identificação do número de iniciativas pertencentes à
comunidade Precious Plastic

Em Portugal existem 11 pontos de partilha desta iniciativa, sendo 6 destas no
norte e 5 no sul do país. Pelo mapa mundo estão espalhadas cerca de 80 000 pessoas
que já colaboram com esta iniciativa, de diversas formas. Existem 5 vias de exploração ou
contribuição, chamadas missões neste pequeno universo do precious plastic: Membro - Os
membros de plástico precioso são o início e o fim do ciclo do plástico. Eles fornecem o resíduo
de plástico inicial e compram produtos reciclados da Precious Plastic; Área de trabalho - Um
espaço de trabalho de plástico precioso é um lugar onde o plástico é transformado de lixo
em materiais ou produtos valiosos; Oficinas de máquinas - Oficinas de máquinas produzem
e constroem peças, moldes e máquinas inteiras para outros espaços de trabalho e projetos
na rede de reciclagem local; Ponto de Comunidade - Estes pontos conectam e aumentam
a rede localmente. Fortalecer a comunidade local existente ao mesmo tempo em que traz
mais e mais pessoas; Ponto de Recolha - Pontos de Recolha reúnem plástico de vizinhos,
organizações e empresas para serem usados pelos espaços de trabalho locais.
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Figura 23 - Vista aérea OlivaCriativeFactory

Figura 24 - Diagrama axonométrico do programa da OlivaCriativeFactory

Figura 25 - Vista aérea prespetivada da OlivaCriativeFactory

Oliva Creative Factory

OlivaCreativeFactory situada no que um dia foi um “Império de Ferro” denominado
de Oliveira, Filhos & Cª. Lda., em São João da Madeira fundado por António José Pinto de
Oliveira em 1925, que produziu uma enorme variedade de produtos metalúrgicos, porém
ficou conhecida internacionalmente através da máquina de costura Oliva.
Nasce neste que foi um marco industrial, económico e arquitetónico uma incubadora
de Indústrias Criativas, que oferece espaços, divididos em dois edifícios, poente e nascente,
para o desenvolvimento de iniciativas criativas, acolhendo cerca de 30 empresas que
oferecem e promovem: lazer, arte, cultura e criação empreendedora. Desta maneira esta
reabilitação permitiu uma reconversão de uma zona industrial revalorizando-a.
Oferece também espaços preparados para iniciativas privadas, nomeadamente: Sala
dos Fornos - espaço de 1103m2 destinado a eventos de interior; Sala do Terraço - aqui uma
escala de menor dimensão com 154m2 conta com um segundo espaço de 350m2 exterior;
Sala Auditório - como o nome indica destinada a formações e conferência; Residências
Artísticas - para estimular a partilha de experiências contempla uma residência para acolher
os artistas.
Na Oliva há tempo e espaço para a descontração, para a interação entre artistas e
empresários, para o lazer, para a VIDA. Sim, há espaço para a vida. A vida é feita de momentos
e pessoas. Há uma atmosfera positiva, onde se respira possibilidades a cada recanto. Além de
uma história para contar, tem também um futuro para escrever, o teu.
(https://www.olivacreativefactory.com/)
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Figura 26 - Fotografia da Fábrica da Criatividade

Figura 27 - Fotografia do Interior da Fábrica da Criatividade

Fig. 28 - Fotografia do Interior da Fábrica da Criatividade

Fábrica da criatividade

Em Castelo Branco deparamo-nos com a Fábrica da Criatividade, uma obra mais uma
vez referente a uma reabilitação em contexto territorial industrial. Este projeto encontra-se
numa antiga unidade de confecção têxtil situada na Alameda do Cansado, realizado pelo
atelier MB - Arquitetos.
Inicialmente, mas nunca terminado, um estabelecimento prisional que deu lugar à
manufatura de colchas de bordados de Castelo Branco na década de 50, permanecendo
como indústria têxtil até ao final do século.
A proposta de reabilitação realizada pela câmara municipal a este atelier tinha já
estipulado que seria para a instalação de um cluster de Indústrias Criativas, seguindo esse
princípio o espaço torna-se fluido, inusitadamente inacabado, nos materiais, na lógica de
ocupação, assume-se na sua função de utilidade, assume-se a intervenção como um rescrever
desse novo uso, evidenciando-se os diversos tempos que construíram o edifícios, memórias
sociais patrimoniais e culturais que se convoca na (re)construção da sua identidade. (https://
www.mb-arquitectos.pt/fabrica.html)
Esta Fábrica é um equipamento de convergência de diferentes agentes, focada nas
áreas das artes e performances, criando um dinamismo económico originando ao mesmo
tempo um espaço que recebe e explora arte e que cria postos de trabalho.
Espacialmente contém 2500m2 no total, distribuídos por dois pisos, concretamente,
no piso térreo é composto por: zona de coworking, área de exposições, auditório com
capacidade para 150 lugares, sala de reuniões, área técnica, camarins, oficina de serigrafia,
oficina de gravura, oficina de barros, gessos e poliestireno, oficina de madeiras, oficina de
metais e oficina de têxteis; no piso 1 por: biblioteca, sala de formação, sala de reuniões, sete
gabinetes de trabalho, zona de coworking, cafetaria, oficina de audiovisuais, fotografia digital,
laboratório de fotografia preto e branco, oficina de vídeo e oficina de som.
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II. Reiventar São Pedro de Moel

Figura 29 - Desenho do contexto territorial realizado em turma
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Figura 30 - Planta de São Pedro de Moel identificação dos vários
lugares a intervir

Interação com o Território

A investigação realizada pela Turma de Projeto II - C beneficiou, para além de um
processo construído de uma relação entre teoria e desenho, de um processo metodológico
bastante mais rico. Na verdade, desde início, o acolhimento na Marinha Grande, pelo
Executivo Municipal, refletiu bem a procura de uma componente de participação e
colaboração entre agentes locais: de um lado, estava a Associação Protur — que propôs o
desafio de Repensar S. Pedro de Moel — e do outro, a gestão municipal, que o acolheu e
se envolveu nele. Conjuntamente, fazendo parte de um outro grupo de agentes locais de
relevo, encontrámos também o Instituto Politécnico de Leiria — especialmente através do
envolvimento da diretora do curso de turismo — e a população local, que participou sempre
ativamente em várias reuniões públicas, para as quais foi informalmente convidada.
Não é de modo algum possível iludir, também, o esforço relevante de nos fazer
entender a estreita interação entre a Praia de São Pedro e os territórios da Matas Nacionais,
que a Protur, através de alguns dos seus membros e de alguns amigos convidados, nos
proporcionou. Pudemos assim compreender melhor toda a riqueza ecológica e ambiental,
ou o poder da biodiversidade que envolve a realidade urbana, frágil e delicada, que nos
propusemos entender para a transformar, reintroduzindo dinâmicas disruptivas, capazes de
a recentrar no cerne dos destinos incontornáveis desta região.
Após esta primeira fase, de recolha prévia de informação, surgiram novas questões e
problemas, para os quais foram sendo dadas as necessárias respostas, ou adotadas estratégias
específicas. A turma de Atelier de Projeto II C surge aqui como elemento imprescindível
de resposta, pondo em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso
académico.
Depois da formulação de um projeto de estratégia geral, formulado com base na
análise dos principais instrumentos disponíveis de planeamento, estipulou-se uma rede de
locais, passíveis de acolher as mais variadas temáticas que surgem como suporte dos diversos
projetos individuais. Eles constituem-se finalmente, como nós de uma rede de lugares que,
neste caso, compreende também a necessária valorização e reabilitação de uma identidade
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Figura 31 - Fotografia com vista de Nascente para Poente

com base na memória histórica do lugar. Todo ele integra uma zona urbana estreita e
compacta que necessita de reconhecimento e tratamento específico, para que a degradação
e o desleixo não façam perigar, ainda mais, essa componente da história moderna.
Posteriormente foi caracterizada por uma subsequente prática projetual que,
neste caso, assentou na realização da primeira de várias visitas - apoiadas pela Protur e o
executivo municipal - do grupo de alunos à Marinha Grande e posteriormente a São Pedro
de Moel. O Executivo Municipal, sobre quem recai a tutela de São Pedro de Moel, deu-se a
conhecer e expressou as suas expectativas. Para além disso, disponibilizou elementos para
acompanharem as visitas aos museus das indústrias locais, enfatizando a sua importância
para as dinâmicas socioeconómicas da região.
Seguidamente sucedeu-se o atravessamento pelo seio do Pinhal do Rei, ao longo
da via histórica de ligação à Praia. Pode sentir-se, ao longo de todo o trajeto — marcado
pela experiência de devastação recente, decorrente dos fogos florestais de 2017 —, que a
articulação entre as tutelas de ambas as realidades é bastante relevante, mas que estão
desarticuladas e esquecidos os valores que deveriam partilhar. Isto traduz-se, desde logo, na
falta de atenção que recebem as matas, que vivem por si só, resistindo com o que resta do
Pinhal, na ausência de um tratamento, e/ou preocupação, que são devidos aos espaços de
complemento ao longo de toda essa faixa de penetração, numa realidade natural tão intensa,
que felizmente resistiu à tragédia nas imediações de São Pedro de Moel.
Finalmente, a chegada à praia revelou-nos um destino de veraneio que está pleno
de sinais de decadência. Tendo permanecido neste local ao longo de quatro

dias, foi realizada uma análise in loco ao seu património construído,
conteúdo programático, sua constituição, estado de conservação, se
estava habitado, e quaisquer outros pormenores que permitiram um
melhor entendimento do edificado. Para além disso, também se proporcionou um

conjunto amplo de conversas com alguns residentes, e com os mais variados agentes locais,
envolvidos em outras tantas áreas de atividade económica e social. Ainda pudemos visitar
alguns exemplares absolutamente excecionais de arquitetura moderna, representativos
de épocas e culturas arquitetónicas distintas e emblemáticas, que o lugar de São Pedro
preservou, mercê de algum isolamento e das restrições impostas, pelo seu plano e pela gestão
urbanística, que as matas nacionais vão também, ainda que indelevelmente, condicionando.
Os alunos foram divididos por grupos onde, em conjunto, prepararam uma análise
“SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)”, esta análise consiste em avaliar
e retratar o estado geral do sítio, precisamente observaram-se e analisaram-se as suas forças
e fraquezas, assim como as possíveis soluções, tendo em consideração as oportunidades e as
ameaças. Registou-se em diário gráfico tudo aquilo que era pertinente e, de volta a Coimbra,
foram desenvolvidos desenhos rigorosos digitais do lugar a intervir e representações
tridimensionais, através de maquetes físicas e modelos virtuais. Por último, apresentou-se
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Figura 32 - Fotografia com vista de Sul para Norte

uma simulação da solução a propor, sendo que esta é reflexo de uma divisão dos elementos
que a compõem pelos estudantes.
A riqueza de todo este envolvimento permitiu que, a meio do processo, em Fevereiro
de 2020, no Auditório do Museu do Vidro, se realizasse na Marinha Grande, uma Conferência
que versou sobre os grandes temas do desenvolvimento urbano sustentável. Surgiram deste
modo, no seio deste processo, inúmeros outros representantes institucionais, agentes e
operadores privados, e estudiosos da região, capazes de iluminarem com o conhecimento aí
disponibilizado, e com o enriquecimento que assim nos foi transmitido, permitido uma maior
consolidação das opções e aprofundamento dos vetores de suporte do projeto estratégico.
Este exercício viria depois a justificar cada uma das soluções a explorar individualmente,
como parte de um exercício de acupunturas urbanas.
Para além de todas estas componentes analíticas foram recolhidas informações num
estudo de contexto e análise complexa da realidade geofísica e cultural, introduzindo o
contexto nacional e a história do lugar. Para isso, realizou-se uma procura documental com
fim a obter um melhor entendimento territorial sobre diferentes áreas, estas que contém
diferentes objetos e fontes de estudo. Foi então possível retirar conclusões e chegar aos
resultados que se apresentaram a eito.
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Figura 33 - Diagrama de Estradas (Retirado de um painel realizado em turma)
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Análises Realizadas em Turma

Mobilidade

O território em análise devido à sua escala e implantação, num lugar
um pouco remoto, contém uma rede viária precária, contudo, suficiente para
interligar os territórios circundantes facilmente: a Este, via Estrada Rural 242-2
chega-se à Marinha Grande, a Norte, percorrendo a Estrada do Farol chega-se
a Vieira de Leiria e finalmente a Sul seguindo a Estrada da Nazaré chega-se à
Pedra do Ouro. 6
Foram anlisados os vários meios de transportes de possível utilização para
chegada a este aglomerado ou a um local próximo sendo estes:
Avião - Existe presentemente no distrito de Leiria onde se insere o
aglomerado urbano, a Base Aérea N5 - Monte Real que atualmente funciona
como centro de aprendizagem e formação de pilotos7, sendo que não acolhe
voos comerciais, tendo no entanto possibilidade de expansão a este nível. Esta
base encontra-se a cerca de 20 km de S. Pedro de Moel.
Autocarro - Este meio de transporte pertence a uma entidade de
serviço público que assiste a ligação entre São Pedro de Moel e seu concelho
a Marinha Grande. Só é possível fazer a travessia de autocarro entre SPM
e a Marinha Grande, as outras localidades vizinhas não disponibilizam este
serviço. A rota realizada por este meio de transporte público é seguindo a
Estrada Rural 242-2, tendo como ponto de chegada o posto de Turismo de São
Pedro.
Comboio - As linhas ferroviárias existentes mais próximas pertencem
à rede ferroviária da Linha do Oeste, esta liga Coimbra a Lisboa, fazendo
paragens na Figueira da Foz, Leiria, Caldas da Rainha e Sintra.8
6 Infraestruturas de Portugal - Direção de planeamento, Rede Rodoviária.
7 EMFA - Estado Maior da Força Aérea
8 Infraestruturas de Portugal - Direção de planeamento, Anexo 3.2.1 - Linhas e Ramais com Tráfego

Figura 34 - Planta de espaços Naturais (Retirado de um painel realizado em turma)
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Figura 35 - Diagrama Pontos Climatéricos
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Vieira de Leiria

Figura 36 - Diagrama Pontos Climatéricos

		Comboio de Lata - em dias, foi útil para a comunidade
trabalhadora das matas, hoje inativo. Esta linha ferroviária tem um alcance
que engloba vários pontos de interesse e por isso, com potencial, contudo, não
explorado.9
Carro - A chegada a São Pedro de Moel por meio de veículo ligeiro é
a mais facilitada visto que as estradas locais estão em bom estado10.
Percursos de mobilidade suave - Há uma rede de percursos com
diferentes tratamentos e importâncias, estes que ligam SPM a vários pontos de
interesse tanto do próprio aglomerado como da mata nacional e localidades
envolventes. Um destes percursos encontra-se, inclusive, no antigo traçado da
linha do comboio de lata.11
Espaços Naturais

O concelho da Marinha Grande, na sua Orla Litoral, é composto por
um sistema de dunas que tem em média 50 metros de altitude12, foi nestas
dunas que foi plantada, sob ordem de D. Afonso III e continuou a crescer
por mão de D.Dinis I com proteção da casa real, uma grande paisagem
artificializada histórica, a grande Mata Nacional de Leiria (MNL)13. Há uma
grande riqueza natural de fauna e flora, nesta zona costeira.14 Destaca-se ainda
a capacidade hidrológica das suas areias, nesta zona costeira, que devido
à grande permeabilidade alimentam várias nascentes15, apresentando-se
as áreas mais férteis precisamente junto da praia de São Pedro de Moel. A
extensa planície litoral é coberta por dunas, que se estendem para norte até à
Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz. Esta faixa corresponde à maioria das
matas nacionais situadas junto ao litoral atlântico.
Clima

Em São Pedro de Moel a temperatura média é de 15.4 °C16. Os dados
climatológicos indicam que Agosto tem como temperatura média 20.0ºC17,
sendo este mês o mais quente do ano. O mês mais frio é Janeiro, quando
a temperatura média atinge os 10.7ºC18. O clima local é mediterrânico com
influência atlântica, clima litoral húmido, mais seco e quente. Os ventos que
atingem este aglomerado urbano são bastante fortes, tanto que a vegetação
que se encontra está tombada, apresenta consequências físicas.
Ferroviário.
9 Desdobrável de “Percursos Pedestres, Walking Route, São Pedro de Moel - Marinha Grande”
10 Agenda 21 Local do Concelho da Marinha Grande - Relatório. Viver na Marinha Grande p.201
11 Desdobrável de “Percursos Pedestres, Walking Route, São Pedro de Moel - Marinha Grande”
12 “Morfologia dunar e movimentação de areias entre a lagoa da Ervedeira e o limite sul da Mata Nacional
13 Turismo Centro de Portugal “Mata Nacional de Leiria”
14 Carta estratégia de desenvolvimento para o concelho da marinha grande, p. 79
15 Idem p.33
16 IPMA - Ficha climatológica 1971-2000
17 Idem
18 Idem

Figura 37 - Linhas de água presentes no concelho da Marinha Grande
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Figura 38 - Planta de análise

Recursos Hídricos

Em São Pedro de Moel o intervalo de tempo entre ondas é
relativamente estável ao longo do ano, com maior diferença entre os extremos
no inverno, onde o tempo é de aproximadamente 10 segundos, e no verão
ronda os 6 segundos. Em relação à altura de onda, os valores já variam mais.
Na primavera e no outono a altura varia entre os 2 e os 3 metros, já no verão a
média é de 1 metro. No inverno é quando atinge os valores mais altos, cerca de
4 a 5 metros.19
Um pouco a norte da povoação de São Pedro de Moel, na Praia
Velha, um curso de água corrente encontra o Oceano Atlântico, denominado
por Ribeiro de São Pedro. Este atravessa o Pinhal do Rei onde acolhe várias
ribeirinhas. Longo e sinuoso torna-se propício a atividades de lazer, bem
como, de observação e contemplação de uma variada biodiversidade que
naturalmente se desenvolve nas suas margens. Através da diversidade e
abundância da fauna, percebemos facilmente a riqueza e a complexidade dos
ecossistemas locais.20 Os matos do Pinhal são fundamentais para o equilíbrio
ecológico e fitossanitário da floresta. Acolhem uma variedade de espécies
animais e vegetais que protegem o solo da erosão, e que o enriquecem com
matéria orgânica. Sendo a região dominada essencialmente pelo PinheiroBravo21, é extraordinária a riqueza animal aqui representada, que se opõe à
realidade de outros locais semelhantes, onde a biodiversidade tende a ser
bastante mais reduzida.

Características
Geofísicas

Recursos
Históricos

São Pedro de Moel é envolvido, essencialmente, por uma frente rochosa
e pelo pinhal do rei. Nesta costa dominam arribas calcárias e margosas, que,
em confronto com a ocupação urbana e a erosão das mesmas, resultam riscos
geológicos. Esta composição litológica origina solos arenosos que são agentes
promotores do ambiente florestal.22
Pensa-se que, com a Lei das Sesmarias, D. Dinis assumiu a necessidade
de encontrar as árvores adequadas à construção do futuro nacional e as tenha
feito chegar do Líbano, de onde provêm estes pinheiros. No tempo de D.
Fernando, S. Pedro de Moel foi o porto a partir do qual se embarcaram as
madeiras do Pinhal do Rei, que mais tarde seriam usadas para construção.
Em 1641 a povoação passou a incorporar a Casa do Infantado, na
sequência da conspiração atribuída à família dos Marqueses de Vila Real,
contra D. João IV. Mais tarde, após a extinção da Casa do Infantado, em 1834,
S. Pedro de Moel passou a fazer parte do património nacional.
19 IPMA - Informação para o porto: S.Pedro Moel, Marinha Grande
20 Carta estratégia de desenvolvimento para o concelho da marinha grande, p. 79
21 CMMG (2014), “Quadro 18 - Distribuição das espécies florestais do concelho de Marinha Grande”
22 “Morfologia dunar e movimentação de areias entre a lagoa da Ervedeira e o limite sul da Mata Nacion53
al de Leiria” - José Nunes André, Fernando Rebelo, Pedro Proença Cunha

Em finais do século XVIII existiam neste povoado: uma serração
de madeira, uma fábrica de “pez” e armazéns em frente ao porto, também
chamados de tercenas. O auge destas actividades económicas dá-se quando
o Ministro Martinho de Melo e Castro ordena que os embarques de madeiras
do Pinhal de Leiria se façam pelo porto de S. Pedro de Moel. Contudo, a
importância desta terra foi diminuindo à medida que o relevo da costa se foi
alterando, o que foi tornando o porto cada vez menos praticável. Também o
incêndio, que em 1824 destruiu a área florestal em torno de S. Pedro, lesou a
economia local23.
Surgem nesta época vários pedidos para a elevação de casas, junto à
zona onde estiveram os antigos armazéns. Conforme estes pedidos, Luciano
António Miguéis à frente da administração florestal, elaborado em 1860 um
“Plano das Edificações a Erigir”, duas décadas depois iniciou-se a construção
da estrada que hoje liga S. Pedro de Moel à Marinha Grande. 24O Farol do
Penedo da Saudade, equipamento que deu visibilidade ao aglomerado, tanto
por aviso à navegação que passaria por perto como para detetar eventuais
fogos no Pinhal. Há também uma personalidade que deu vida a São Pedro,
Afonso Lopes Vieira, este que era apaixonado por este lugar e manteve a sua
casa aqui, onde produzia a sua arte enquanto escritor e poeta.
Caracterização
Socio-demográfica

No que se refere à pirâmide etária da população residente, pode
observar-se que dominam as faixas entre os 25 e os 64 anos,25 com uma
percentagem conjunta de 54,84%. Segue-se o grupo de indivíduos com mais
de 65 anos,26 com uma percentagem de 25%, podendo concluir-se, a partir
destes dados, que há poucos jovens e crianças na área de estudo. Apesar da
população se apresentar maioritariamente envelhecida, o nível de escolaridade
dos residentes é elevado, sabendo-se que apenas 4% da população não sabe
ler nem escrever.27 Mais de metade da população possui o ensino secundário
completo, e 17%28 dos indivíduos possui algum tipo de ensino pós-secundário
27%29 dos habitantes são mesmo detentores de um curso superior completo.

Economia
Mercado de Trabalho

No concelho da Marinha Grande, quase 70%30 da população trabalha,
mas em áreas de atividade muito diversas. Este facto fica a dever-se ao grande
dinamismo económico local e ao importante peso relativo do setor secundário
23
24
25
26
27
28
29
30

Quinta, Emmanuella “São Pedro de Moel - Um Refúgio Moderno, Volume 1, p. 35
Idem p.33
Agenda 21 Local do Concelho da Marinha Grande - Relatório. Viver na Marinha Grande p.19
Idem
PORDATA; População residente analfabeta com 10 e mais anos segundo os Censos: total e por sexo
Idem
Idem
Idem
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Figura 39 - Diagrama representativo de questoes socio-económicas e alojamento
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Apartamentos
Parques de Campismo

- moldes, ferramentas especiais e plásticos, materiais para habitar, floresta e
turismo. Relativamente à população ativa, residente em São Pedro de Moel,
podemos constatar que a maioria se encontra empregado no setor terciário correspondendo a 78%31, 113 pessoas -, o que nos leva a acreditar que nem todas
estas pessoas, apesar de aqui viverem, trabalham na localidade, beneficiando
das condições laborais do concelho e áreas envolventes. Há apenas um grupo
restrito de pessoas, cerca de 21%32 da população, que se encontra empregado
no sector secundário, correspondendo precisamente a 31 pessoas33.
Alojamento

Grande parte da construção de São Pedro de Moel destina-se a
habitações, porém, só em época alta, balnear, é que este aglomerado atinge
a ocupação total. Aqui, sazonalmente, há um grande aumento de população
e turistas a frequentar SPM, uns ocupando as suas próprias casas de
veraneio, outros instalados em hotéis ou casas alugadas. A necessidade de
dar resposta a este aumento desproporcional sazonal da população, fez com
que o aglomerado urbano crescesse, sobretudo entre as décadas de 60 e 90
do século passado. A maioria dos edifícios destina-se exclusivamente ao uso
residencial, mas devido ao relativo isolamento geográfico, só uma pequena
percentagem é residência principal.
Apresentando-se como um destino de férias balneares, a maioria
dos alojamentos destinam-se a agregados familiares clássicos, contudo,
havendo uma evolução no crescimento das experiências tipológicas, no caso
as habitações de veraneio, principalmente de António Baroseiro Júnior que
realiza um conjunto vasto de obras que juntamente com outras fazem de
São Pedro de Moel um nome que deveria ser referenciado como um núcleo
residencial experimental do modernismo arquitetónico nacional.

Recursos Culturais e
Turísticos

A taxa de ocupação turística, em São Pedro de Moel, cresceu até à
década de 80, verificando-se depois uma estagnação, por período de 10
anos. Lamentavelmente, seguiu-se-lhe um período de contração que, até
à atualidade, não foi travado. O decréscimo populacional motivou uma
redução no investimento económico, conduzindo ao encerramento de alguns
equipamentos e à diminuição da oferta de atividades turísticas de recreio e
de lazer. Quase não há aproveitamento do turismo natureza ou do cultural explorando a produção agro-florestal, indústrias verdes, e mesmo, o vidro e
os moldes. Existe um enorme potencial que neste momento não está a ser
explorado com a importância que devia.
31 Tradição e Inovação do sistema produtivo local da Marinha Grande - Paula Bordalo Lema, p. 385
32 Idem
33 Idem
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Figura 40 - Fotografia da Casa José Malta de António Baroseiro
Figura 41 - Fotografia da Casa João Simões

Figura 42 - Fotografia de Desenhos
Figura 43 - Fotografia de Desenhos

Reflexão

São Pedro de Moel apresenta-se como um aglomerado de baixa
densidade populacional e que, gradualmente, vê a sua população reduzida
com a perda de residentes permanentes.
Após uma análise cuidada pode concluir-se que, neste aglomerado
urbano, conseguimos encontrar um paradoxo, na medida em que, se por um
lado temos um lugar escondido com um dos planos urbanos mais claros e
bem cumpridos das estâncias balneares portuguesas, por outro lado, estamos
perante um lugar esquecido com falta de planeamento por parte das instituições
que fazem a gestão do mesmo. Isto é, de um modo mais específico, falta uma
estratégia de planeamento, ou seja, é necessário compreender a necessidade
e qual a abordagem do município relativamente ao património que não se
deve perder, bem como uma clareza em relação aos serviços - a desativação
das representações institucionais desvalorizou o lugar, prevalecendo assim
como um lugar de veraneio, não havendo qualquer reposição das mesmas por
outras, como exemplos: as casas das matas ou as piscinas; um planeamento
para a ativação de ofertas no âmbito dos valores locais iria possivelmente
dar outro corpo a este lugar; assim como um controlo sobre a mobilidade e,
também, uma definição de espaços partilhados distintos - isto porque, por
vezes, esta não definição faz com que os lugares percam identidade ou não
sejam vividos tão intensamente como potencialmente poderiam ser.
Desde cedo, a evolução do lugar dá-se de forma contida, devido aos
constrangimentos impostos pelas matas e pelo Estado Português. O território
em si, e os seus lugares, estão pouco preparados para proporcionar aos
visitantes deste aglomerado urbano uma experiência de grande intensidade.
Assim, deve oferecer-se um novo modo de leitura da paisagem.
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Figura 44 - Exposição em São Pedro de Moel

Figura 45 - Fotografia da maquete de turma, vista Sul-Norte

Figura 46 - Fotografia da maquete de turma, Vale do Ribeiro d'Olho

Proposta de Turma

O grupo de alunos que formam esta equipa, após uma cuidadosa análise, apontou
ou sugeriu programas concretos a desenvolver adequados ao contexto territorial em causa
numa tentativa de abranger as diferentes áreas e suas correspondentes necessidades.
Será necessário intervir a partir de diversas frentes, nomeadamente: estabelecer
uma estratégia de renaturalização ativa dos espaços públicos urbanos, mas também dos
lotes privados, onde a decadência do coberto vegetal revela a fragilidade presente de uma
visualidade que sempre marcou o lugar de modo sensível.
Encontrar estratégias alternativas de gestão, por parte da administração das Matas
Nacionais e do Pinhal do Rei, onde este lugar urbano se insere, atravessado por aceiros
e arrifes, no seio dos talhões que o envolvem. Marcar as entradas de São Pedro de Moel,
tanto pelo Norte como pelo Sul. Criar, também, uma nova rede de percursos em modos de
mobilidade suave, que se ramifique em várias direções, para permitir um acesso fácil aos
diversos serviços e atrações, como as que foram propostas e desenvolvidas pelos estudantes.
Os percursos referidos atravessam também o pinhal, o que proporciona um conjunto
de experiências da vivência da fauna e flora existentes, como extensão do mesmo, propõe-se
também a criação de passadiços ao longo da avenida frente ribeirinha atlântica, e mesmo
junto da Praia Velha. Por fim, instituir e, sobretudo, reabilitar património edificado que deverá
albergar programas institucionais e culturais, especialmente potenciadores da descoberta
dos valores locais e reveladores dos desafios que o futuro a todos impõe.
Estes projetos vão desde o turístico ao pedagógico e do lúdico ao cultural,
designadamente: O Lugar Literário, por João Viveiros, que pretende responder às questões
e alterações climatéricas para que não se perca a praia histórica; Lugar de Saúde e Bemestar, por Ana Afonso, que dará vida ao que um dia foi o complexo das piscinas de S. Pedro
de Moel; Centro de Serviços de apoio ao Turismo de Natureza, por André Galhardo, este
tem o objetivo de albergar serviços que potenciem atividades relacionadas com o turismo
de natureza; Lugar de Excelência para o Envelhecimento, por João Costa, que visa criar um
espaço para receber residentes que poderão reconhecer qualidades que os façam voltar ou
até mesmo
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residir neste lugar; Pousada da Juventude, por Helena Peixoto, esta disponibiliza-se como
hospedagem de baixo custo e será um equipamento que responderá às necessidades das
variadas faixas etárias; Reposicionar o Centro Cívico, por Rogério Barroso; Sensores de
Paisagem, por Bárbara Silva, que como o nome indica, serão equipamentos para uma melhor
introspecção e observação da natureza, mais do estes elementos serão 13 estruturas que
permitirão ao seu visitante uma viagem de auto-descoberta; Museu do Pinhal de Leiria, por
Mafalda Topa; Passadiço e Discoteca, por Inês Rosa, que pretende tratar a entrada norte
de S. Pedro de Moel criando um conjunto de equipamentos percorríveis de modo suave e
um local de recreio atendendo a atividades noturnas e diurnas; Um Lugar para as Artes,
por Beatriz Baptista, este consiste numa “caixa preta” onde, como descreve a autora, há
espaço para o teatro, a dança, a música, e até a pintura, todos no mesmo poema; Anfiteatro
ao Ar Livre, por Bárbara Machado, este consiste, como o nome indica, num equipamento
preparado para receber eventos ao ar livre, situado no Vale do Ribeiro d’Olho; Renaturalizar
São Pedro de Moel e o projeto elaborado nesta dissertação um Centro de Artes Criativas.
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Figura 47 - Fotografia do Alçado Nascente da Casa dos Arcos

III. Centro de Artes Criativas

Figura 48 - Fotografia da Casa dos Arcos vista da Rua das Amoreiras (à cota baixa)

Figura 49 - Fotografia da Casa dos Arcos vista da Rua do Pôr do Sol (a sul)
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Figura 50 - Desenhos digitais da Casa dos Arcos

A Casa dos Arcos

A Casa dos Arcos é o edifício raiz desta dissertação, é a partir daqui que nasce a
vontade de realizar esta investigação. Tendo em conta que quase não há, neste momento,
novos terrenos a urbanizar, a reabilitação do património existente torna-se imperativa.
Propõe-se então, a reabilitação de um imóvel que está, aparentemente, a passar por um
processo de degradação que deve ser impedido. A resposta a este problema será uma
abordagem de reabilitação e transformação programática, tornando a Casa num centro de
atividades criativas.
Neste sentido, pretende contribuir para uma valência arquitetónica presente na
cultura do lugar, a experimentação no sentido tipo-morfológico da habitação, sabendo que
encontramos aqui casas de férias, outrora uma nova tipologia bastante explorada neste lugar,
Propõem-se aqui a transformação de uma habitação para parte integrante de um programa
de um edificio público.
Esclarecendo, aqui em S. Pedro de Moel, encontramos um conjunto de segundas
habitações com uma composição experimental. São casas preparadas para receber famílias
com vista a passar somente temporadas, o que significa que são adaptadas a um estilo de
vida com necessidades diferentes das suas habitações permanentes. O resultado traduz-se
em divisões mais pequenas, uma mais ténue relação entre interior e exterior, existe uma
maior preocupação com o aproveitamento do espaço exterior, sendo que o espaço interior
serviria maioritariamente para dormir e realizar refeições. Estes exemplares de arquitetura
experimental excepcionais, foram realizados por António Baroseiro.

Figura 51 - Postal com a Casa dos Arcos vista da Rua Dr. Adolfo Leitão (à cota alta)

Figura 52 - Desenho de Estudo da Evolução Construtiva da Casa dos Arcos

Deve-se a António Dinis Baroseiro Júnior o maior número de projetos
para moradias construídas em S. Pedro de Muel, entre 1940 e 1970. Não sendo arquitecto, o nível da sua produção é, em geral, invejável, testemunhando
uma atenção e um conhecimento do que se passa no seio do debate disciplinar que caracteriza estes conturbados anos da arquitectura portuguesa. (...)
Não se trata, assim, da experimentação conceptual em torno de um programa, mas da estabilização de uma fórmula tipológica que se adapta a diferentes circunstâncias.
				
(Lobo, 2012)
Figura 53 - Fotografia da Casa dos Arcos vista da Rua Dr. Adolfo Leitão

67

Figura 54 - Desenhos digitais da Casa dos Arcos (como se encontrava na década de 90)

Figura 55 - Fotografias da Casa dos Arcos

Esta investigação tem como objetivo definir uma solução de intervenção para “A Casa
dos Arcos'', assim denominada pela sua imagem característica do ponto de vista morfológico
e linguístico. A localização da mesma viabiliza que seja realizada uma articulação entre a cota
alta e a cota baixa e estabelece uma relação indubitável entre o vale inserido no aglomerado
urbano e os espaços públicos instalados. Estes fatores referentes à sua implantação reforçam
a ideia de que este edifício se potencía como objeto catalisador de uma ampla variedade
de dinâmicas, culturas e atividades socioeconómicas. No fundo, pretende-se que esta
intervenção se enquadre e idealmente origine um novo futuro para um passado com história
e tradição.
Apresentando-se agora A Casa dos Arcos nas suas vertentes histórico-sociais dando
especial enfoque nas transformações arquitetónicas ocorridas ao longo do tempo. A casa
surgiu ainda no séc. XX e começou a ser frequentada pela família Roldão no início deste
século por mão dos bisavós do senhor Francisco Roldão que levavam a sua filha (avó do
mesmo) para passar férias em S. Pedro de Moel, sendo que por volta dos anos 20 a compraram
e a tornaram a sua casa de veraneio. Nesta altura composta por 2 pisos, cada 1 continha uma
pequena área de 36m2, o piso inferior composto por uma cozinha, uma casa de banho, um
quarto e o acesso ao piso superior, este que seria composto por três quartos.
Foi possível apurar as diversas fases de intervenção realizadas na casa, através de
uma conversa informal entre a autora desta mesma dissertação e Francisco Roldão, o filho
da atual dona da mesma. Entendeu-se então que na década de 20, quando adquirido, o
imóvel sofreu a primeira intervenção, um piso inferior ao térreo com 33m2, que consiste
numa expansão a sul, sendo um espaço, que por observação de desenhos adquiridos
posteriormente, concluiu-se ser composto por um quarto com duas camas individuais, uma
casa de banho e um outro espaço de estar.
Na década de 50 a família efetuou a compra do terreno, tal como foi informado por
Francisco Roldão, que se encontra a sul da habitação construindo o terraço, e também, a
atual arcaria presente no piso térreo, que foi expandido, onde foram criados mais 72m2,
distribuídos por uma garagem, sala de estar/jantar, e um espaço central de distribuição.
Esta casa na sua composição morfológica vai de encontro a alguns elementos
caracterizadores do arquétipo da “casa portuguesa” como o beiral ou o telhado, mas o
desenho resultante do conjunto, é bastante forte, não representa a casa portuguesa, mas
talvez se aproxime mais dos devaneios do final do século XX. Ela representa, de certa forma,
o já apresentado confronto entre duas arquiteturas presentes na vigência do Estado Novo,
contudo não se confrontam, coabitam os dois “mundos”.
Como já referido, fez parte do desafio, entender qual a importância do aglomerado
urbano enquanto destino turístico, que sempre o foi mas que se intensificou. A cultura do
lugar apresenta-se fisicamente numa experimentação de tipologias de edifícios de habitação,
sendo esta a casa de férias ou segunda habitação, onde as necessidades não são as mesmas
que estão presentes no dia a dia de vivência em sociedade trabalhadora, aqui o espaço é
alterado conforme as necessidades das famílias. Infelizmente, as obras que representam esta
arquitetura encontram-se em decadência.
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Figura 56 - Esquiços do Processo Analítico

Processo Metodológico Individual

Paralelamente à análise realizada em turma, foi realizada uma análise territorial
principalmente através do instrumento pessoal que é o desenho livre. Após a escolha do
que seria o objeto a estudar começou a procura pelo que seriam as preocupações, visitar o
território, ouvir os habitantes, perceber nuances, com vista a formular uma proposta.
Desde logo foi entendido que a área de implantação da Casa sob atuação seria
um ponto fulcral de distribuição urbana, que necessitava de uma abordagem projetual
que resolvesse o cruzamento de fluxos que se encontra aqui, pois como já referido, a casa
encontra-se localizada entre a cota alta e a cota baixa, entre o núcleo histórico e o vale.
Seguidamente, por falta de acesso aos desenhos da casa, o desenho foi método
de exploração e especulação do que seria a composição interior da “A Casa dos Arcos” e
posteriormente foi possível o acesso à digitalização dos desenhos da Casa numa das fases de
intervenção na mesma, o que facilitou o processo.
Depois de estudada e analisada a casa, iniciou-se a procura pelo programa mais
adequado, tentando perceber qual seria o programa que melhor responderia aos problemas
e necessidades encontradas. Quando se deu a visita já mencionada ao lugar, entendeu-se
que a presença industrial é alargada no concelho da Marinha Grande, destacando-se como
essencial no desenvolvimento de S. Pedro de Moel.
Como já foi referido anteriormente, no séc. XIV o que gerava receita era a madeira
retirada das árvores presentes no Pinhal do Rei, que era embarcada mesmo em São Pedro. Em
meados do séc.XVIII é quando se dá a instalação da fábrica de vidros, transferida de Coina
para a Marinha Grande, por mão de John Beare, chega a ser denominada de “Real Fábrica
de Vidros” após tomada e expandida por parte de Guilherme Stephens, que aumentou as
instalações, empregou mais operários e compôs a maquinaria.
Desde então as várias fábricas da região mantiveram ativa esta tradição industrial,
que vai acompanhando a evolução técnica no campo. Esta indústria vidreira presente no
concelho detém 55% da capacidade de produção nacional (Associação dos Industriais de
Vidro de Embalagem ). O último elemento pertencente a este cluster é a indústria dos
plásticos e moldes. O plástico é um problema para o nosso planeta, a transformação do
mesmo começou a ser realizada no início da década de 70, mesma altura em que se dá uma
grande evolução no âmbito dos moldes, resultando uma grande capacidade de produção.
Daqui surgiu o programa do projeto desenvolvido, um centro de artes criativas que resulta
em oficinas que vão reciclar e modificar os materiais das indústrias locais de modo a reinserilos no sistema, contrariando o fim de vida dos produtos.
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Figura 57 - Diagrama organizacional de programa desenvolvido

Conteúdo Programático

O conteúdo programático do projeto é flexível e o edifício adaptável. Neste sentido
pretende-se um espaço de convergência criativa e cultural, de pedagogia e sensibilização,
capaz de albergar eventos e formações com temáticas diferenciadas. Terá um espaço destinado
a residências de artistas onde quem vai dinamizar práticas no edificio a desenvolver poderá
permanecer temporariamente.
Referente à construção conceptual, este projeto é inspirado na natureza, no sentido
em que, esta tem presente em si como principal objetivo gerar um espaço onde se pratique
e desenvolva, um conceito de economia circular, isto é, as matérias não tem fim de vida ou
quando morrem voltam à vida mas com uma nova função. Tenciona-se simular, de certa
forma, o sistema da natureza e criar um espaço onde os produtos inseridos no cluster já
mencionado, possam ser explorados e trabalhados para que sejam reinseridos no sistema,
com um novo corpo, criando uma pequena economia circular.
Pretende-se essencialmente gerar atividade, tanto para o público como para a
entidade empregadora. Um projeto com esta concepção ambiciona relacionar diferentes
áreas e pessoas sendo que os materiais a tratar e explorar serão os correspondentes às
indústrias locais: a Madeira, o Vidro e os Plásticos e Moldes.
Clarificando, a ideia é traduzir-se num edificado preparado com máquinas de pequeno
porte, para a criação de peças de pequena escala, estas peças poderão ser produzidas por
qualquer elemento da comunidade ou visitante, que tenha conhecimento e/ou formação para
tal. Para isso ser possível, é necessário haver formações, workshops, conversas, eventos, entre
entidades/agentes profissionais no âmbito das indústrias locais e formandos que podem ser
visitantes, residentes da própria comunidade, alunos de escolas e politécnicos da região,
artistas que queiram fazer experiências, no fundo qualquer pessoa com vontade de explorar
criativamente este conjunto de materiais.
No decorrer da investigação foi concluído que “A Casa dos Arcos” não teria área
suficiente para albergar o programa pretendido, este programa é composto por: residências
de artistas, recepção, sala de máquinas, espaço de formação, espaço para exposição, uma
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pequena cafetaria, um espaço polivalente e flexível, casas de banho, depósitos para os
diferentes materiais e áreas técnicas. Surgiu então a necessidade de criar um objeto novo no
terreno adjacente que abraça o edifício já existente, prolongando-se para nascente. Apesar
de partir de uma habitação e de esta se transformar numa área reservada para o que serão as
residências de artistas, o projeto surgirá no geral como um espaço com um caráter espacial
bem diverso, composto por um corpo oficinal e administrativo, com o intuito de inverter
os modelos tradicionais ou de os enriquecer, estabelecendo uma relação entre o que é
doméstico e institucional.
A natureza é inspiração também em relação à imagem final desejada. A materialidade
do novo corpo vai conferir um aspeto camuflado na paisagem, objetivando uma simbiose
entre a encosta e o objeto desenvolvido, dando ênfase à Casa dos Arcos.
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Figura 58 - Planta de implantação (em anexo à escala 1:500 em formato A1)

Legenda: 01-Espaço Literário, João Viveiros 02-Sensores de

Paisagem, Bárbara Silva 03-Anfiteatro ao Ar Livre,
Bárbara Machado

Escala

1/500

Estrutura Urbana

O edificado funciona como uma rótula de distribuição urbana visto que tem uma
implantação territorial bastante privilegiada. Relembrando, este é o remate entre o final do
vale inserido em S. Pedro de Moel do lado norte, e o núcleo histórico do lugar. Este vale
tornou-se o ponto central do aglomerado, após a execução do plano de expansão do lado
sul, pois até então quando se percorria a atual Rua Dr. Adolfo Leitão (esta que era a estrada
que unia São Pedro à Marinha Grande) contemplava-se a sul o Vale d'Olho em harmonização
com o pinhal. A casa situa-se na encosta que é também um espaço de intermediação entre a
cota alta e a cota baixa permitindo uma boa relação exterior com ambas.
Como foi verificado, grande parte da população desta comunidade encontra-se numa
faixa etária elevada, validando uma das preocupações deste projeto, sendo esta encontrar
uma solução que responda à necessária garantia de acessibilidade para todos. O acesso préexistente é uma escadaria que atravessa a encosta, como se pôde verificar nas figuras 48 e
49 que necessitaria de uma manutenção mais recorrente. A comunidade que habita e visita
este lugar, deve servir-se de uma boa solução que permita vencer esta diferença de cotas de
quase oito metros. Uma proposta que facilite o acesso entre a zona baixa e a zona alta o que
irá resultar num melhor aproveitamento e vivência dos espaços. Por esta razão, é pensada
a criação de uma rampa que vença a diferença de cotas existente. Juntamente com novos
espaços públicos e semipúblicos, fortalece-se a relação interior-exterior entre os mesmos e o
Centro de Artes Criativas gerando fluxos de circulação.
Após várias tentativas e exploração de desenho chegou-se à conclusão que uma
rampa que vença esta diferença de níveis tem uma extensão bastante elevada, e por isso
adota-se uma solução de rampa circular, que vai originar toda a forma do edifício enquanto
cumpre o seu propósito funcional.
Até certo ponto a exploração através do desenho focava-se em descobrir uma solução
ortogonal, respeitando a morfologia da casa existente. Posteriormente, libertando o desenho
de constrangimentos impostos indiretamente pela sequência de projetos realizados ao
longo do percurso académico da autora e sendo que a topografia do lugar é eminentemente

Figura 59 - Imagens da Maquete Virtual
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Figura 60 - Idem

determinante, inicia-se a exploração da curva, o resultado traduz-se num projeto que se
desenvolve em patamares, simulando uma topografia, fundindo-se com a existente. Chegouse à conclusão que este contraste entre a casa existente e o corpo oficinal e administrativo
completa e respeita tanto o património existente como a natureza envolvente.
Com uma linguagem estabelecida para o tratamento do objeto geral, iniciouse a busca pela espacialidade interior, ou seja, que elementos seriam necessários para a
elaboração de um projeto desta envergadura, como obras e iniciativas, que se assemelham
ao objeto pretendido, estes podem ajudar a perceber como articular diferentes atividades e
polivalências espaciais.

Figura 61 - Axonometria explodida (imagem da maquete virtual)
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Figura 62 - Plantas do C.A.C.
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O Objeto - CAC

O programa de Centro de Artes Criativas na Casa dos Arcos surge como instrumento
de resposta à necessária recolocação dos serviços de formação, inovação e criatividade que
estão dispersos pelas empresas da região. O projeto nasce com a necessidade de uma (re)
ativação da cultura atual, que olha para o presente e para o futuro com uma capacidade de
reinvenção, com implantação numa casa que representa, em contrapartida, a cultura enquanto domínio estático.
A Casa encontra-se numa posição privilegiada que se apresenta como ponto de charneira entre cota alta e cota baixa, o remate do Vale do Ribeiro d’Olho e o núcleo histórico,
permitindo uma ótima visibilidade para um equipamento cultural como este.
A evolução do pensamento, da dimensão criativa e inovação dá-se cada vez mais
de forma fluída, versátil e flexível, procurou-se contagiar a linguagem do espaço com estas
qualidades através da composição espacial, tanto na relação entre o património existente e o
novo corpo, como na relação do corpo novo com o lugar onde se insere, até à espacialidade
interior. Assim, temos o corpo pré-existente da Casa que adota as funções de Residência
de Artistas e Loja de Arte Reciclada, e o corpo novo do Centro de Artes Criativas onde se
encontra um programa que engloba áreas com funções distintas como: Administração, Sala
das Oficinas, Sala das Mãos (trabalhos manuais), Cafetaria, Espaço Expositivo de instalações
temporárias.
Na fachada da Casa dos Arcos decidiu-se manter a morfologia existente no exterior,
otimizando as fachadas e recuperando a caixilharia de madeira que já se encontrava em mau
estado. No interior, intervém-se com uma abordagem mais acentuada mas necessária, demolindo algumas paredes interiores, não estruturais, para dar lugar a novas espacialidades.
No segundo piso, encontram-se os quartos para a Residência de artistas, a Casa tem
neste piso superior três quartos, propõe-se a reconfiguração de um com vista a criar um
quarto espaço de dormir num mezanino sobre os outros três.
Já no primeiro piso, foram desenhados dois espaços de convívio e relaxamento, uma
sala de jantar e uma kitchenette funcional para facilitar a necessidade de cozinhar algu-

Figura 63 - Imagens da Maquete Virtual
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Figura 64 - Corte construtivo (em anexo à escala 1:50 em formato A1

mas refeições, a casa de banho existente transformar-se-á em duas. Neste piso sentiu-se a
necessidade de demolir algumas paredes interiores. A planta deste piso divide-se essencialmente em três espaços: a grande sala de estar voltada a sul, onde foi decidido manter a
espacialidade existente adicionando dois armários embutidos na parede central; O espaço
que se encontra do lado norte, voltado a nascente, tem como proposta uma sala de jantar
conjuntamente com um pequeno espaço de estar; finalmente o espaço que se encontra deste
mesmo lado mas posicionado a poente, encontra-se a kitchenette, esta incorpora-se num equipamento tipo armário para a fechar se for necessário, é apoiada por uma segunda sala de
refeições mas de mais pequena escala, junto das mesmas, encontram-se duas casas de banho
e o acesso ao piso superior.
Finalmente, o piso inferior da Casa foi reestruturado para dar lugar a uma loja onde
se possa comercializar a arte e os objetos nascidos da atividade do CAC. No projeto, as intervenções neste espaço passam pela demolição das paredes interiores não estruturais dando
lugar a um espaço aberto de comércio estruturado por uma estante, uma mesa de apoio e
balcão. A fachada voltada a sul tem atualmente dois pequenos vãos que serão abertos até à
laje inferior, permitindo uma melhor relação entre interior e exterior. Nesta mesma fachada
é criado um pequeno alpendre que provém do edifício novo abraçando a Casa dos Arcos.
Já o corpo proposto do C.A.C. desenrola-se como uma extensão da topografia, que
define a sua morfologia, ou seja, o lugar constrói a forma do objeto arquitetónico e a curva
aparece como estratégia para fornecer ao espaço as características pretendidas. Seguindo o
alpendre, já mencionado, aparece o novo corpo que se desenvolve em dois pisos. Estes dois
pisos são divididos por uma laje que no seu centro tem uma grande abertura com uma forma
oval direcionada a norte onde se encontra a rampa de distribuição urbana que vai desde a
cota alta até à cota baixa e que serve também o programa proposto. Tanto a cobertura à cota
da rua superior, que será uma cobertura ajardinada, como a laje intermédia, que terá um
acabamento em betão leve afagado, são entendidas como espaço público livre de circulação,
sendo que é possível encerrar o acesso ao interior do edifício.
O piso superior do corpo criado encontra-se dividido por uma cafetaria, uma área
expositiva, com suporte vertical e mesas de apoio, e uma área de comunicação informal.
Descendo ao nível inferior, e último, deste Centro de Artes Criativas, encontra-se o final da
rampa, ou início dependendo do percurso realizado, que encontra um pátio central que se
abre para a rua à cota baixa. Aqui destaca-se a caixilharia que compõe a fachada, esta que
disponibiliza de uma exposição solar excelente. Por este motivo, foi definido que seria utilizado um vidro com metal extrudido que contém características de isolamento e proteção
solar.
Neste piso térreo é onde se desenvolve o ramo oficinal do projeto, aqui encontra-se
a administração localizada no lado mais a poente do edificado, esta, nasce da pré-existência,
contudo, replicada devido a grandes rachas nos muros existentes, e com uma abertura cir-

Figura 65 - Imagens da Maquete Virtual
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cular na cobertura que se traduz em iluminação zenital. Segue-se o elemento que separa os
edificados, uma escada rolante exterior que visa facilitar o acesso ao nível intermédio e ao
superior.
O espaço oficinal, por fim, apresenta-se como um espaço bastante amplo, versátil e
flexível, que se transforma consoante as necessidades, concretamente, pensa-se numa sala
de formação que se distingue do espaço envolvente através de uma cortina que é suportada por uma estrutura metálica circular, fixa na laje superior. Posteriormente encontra-se
um espaço de trabalho informal. Áreas de serviço como: casas de banho, armazenamento
de ferramentas e estantes com materiais, surgem inseridas na grande parede circular que
acolhe este espaço. Nesta mesma área foram pensadas duas mesas que giram em torno de
dois pilares permitindo configurações diferentes para este espaço polivalente. A poente da
rampa central encontra-se a sala onde se encontram as máquinas que permitem a alteração
e manipulação dos materiais a trabalhar.
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Considerações Finais

No âmbito do projeto “Reinventar São Pedro de Moel” apresentado à turma de projeto II-C, no ano letivo de 2019-2020, procurou-se encontrar propostas e respostas, que estimulassem a recuperação das dinâmicas urbanas, neste lugar. Nesta dissertação foi apresentada
a proposta para a reabilitação da Casa dos Arcos, esta que a nosso entender, representa a
dualidade arquitetónica presente durante a vigência do Estado Novo.
Pretendeu-se mostrar e disponibilizar uma ferramenta que permita o manuseamento e participação ativa na resolução, a pequena escala, de um problema que tem vindo a
aumentar a cada dia que passa, o consumo e exploração de recursos naturais. O Centro de
Artes Criativas visa integrar um espaço de convergência criativa e cultural, de pedagogia e
sensibilização, direcionadas à exploração, aproveitamento, apoio e reinserção na sociedade
de materiais presentes nas indústrias locais, com vista a ativar a oferta cultural no âmbito dos
valores locais.
O objeto foi desenvolvido com uma complementaridade entre análises teórica e
prática, esta segunda que se traduz no desenho como ferramenta essencial para um melhor
entendimento do território e construção pré-existente. Procurou-se definir um ideal de intervenção que tenha uma relação lógica e coerente no seu contexto territorial. Na questão da
condição urbana, este edifício faz parte de uma rede estabelecida pela relação deste edificado com outras intervenções e edifícios culturais e criativos, como os Sensores de Paisagem, o
Anfiteatro ao Ar Livre ou Um Lugar para as Artes.
A sua privilegiada localização apresenta-se como um ponto de charneira e faz a ligação entre a cota baixa e a cota alta através de um rampa central, que serve também o
programa proposto, e o remate entre o vale inserido no aglomerado e o núcleo urbano. Foi
necessário estudar a história do lugar, tal como a evolução arquitetónica, como esta se mostra
e, de certa forma, como representa o próprio lugar na sua vertente cultural.
Entendido que a Casa não teria área suficiente para albergar o programa pretendido
deu-se a implementação de um novo edificado e que em conjunto com a Casa dos Arcos
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incorporam o Centro de Artes Criativas, que procurou explorar a relação entre o interior e o
exterior, esta ampliação pretende ser dissimulada na topografia existente, surgindo como um
novo modo de leitura da paisagem. Foi então possivel enquadrar neste território de pequena
escala um edificado que tem um programa, de certa forma, pesado, de maneira a respeitar a
pré-existência.
Como principal obstáculo ao desenvolvimento da dissertação surge o vírus COVID-19 que veio limitar de certa forma a liberdade de exploração do projeto. Não foi possível
cumprir alguns objetivos, como cumprir o curto espaço minimo de realização da dissertação
e infelizmente não foi possível visitar a Casa.
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Reabilitaçao d'A Casa dos Arcos

Integração de um Centro de Artes Criativas no núcleo histórico de São Pedro de
Moel
Ana Araújo Ribeiro de Castilho

Anexos

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura sob orientação do
Professor Doutor João Paulo Cardielos
Departamento de Arquitetura, FCTUC, dezembro de 2020
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Processo

O volume que aqui se apresenta e anexo, corresponde ao processo
realizado na formalização do projeto Reabilitação da Casa dos Arcos e
Integração de um Centro de Artes Criativas no núcleo histórico de São Pedro
de Moel.
Os diários gráficos contém as análises e toda a metodologia pessoal
aplicada nesta dissertação, estas traduzem-se por desenhos e apontamentos.
Surgem tambem algumas imagens produzidas em meio digital contendo a
exploração pelo projeto.
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