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RESUMO
O território e a paisagem implicam conceitos como a estética e a perceção do lugar,
que são instrumentos descodificadores de espaços sensíveis para a construção de
uma nova leitura das geografias. A imagem do ambiente construído reflete o valor
simbólico e a história do lugar, isto é, a noção fundamental que caracteriza o campo
de sensibilidade humana e que define a paisagem como resposta à compreensão do
lugar. A necessidade de encontrar um novo espaço para abrigar uma nova arquitetura,
provém da tentativa de espacializar a possibilidade de articular ideias de transformação
com novos campos de descoberta, atividade social e educativa.
São Pedro de Moel foi um dos principais núcleos residenciais de veraneio balnear,
um lugar urbano perdido num contexto de relevância ibérica com um historial de
florestação e uma arquitetura de excelência. Nunca foi um destino claro e só ganha
estatuto, a partir dos anos quarenta, com a conquista do plano de Lima Franco para
uma visibilidade balnear. Desta forma, a sua identidade estabelece-se numa arquitetura
moderna construída no meio da natureza, onde se domina a experiência da paisagem.
O desafio desta dissertação parte da ambição de compreender São Pedro de Moel
como lugar urbano, e do desejo de poder habitar a sua paisagem enquanto experiência
e, consequentemente, usar a arquitetura como instrumento concretizador dessa ação.
A ideia de lugar numa perspetiva fenomenológica, um lugar como experiência e
identidade, que somos capazes de percecionar com o corpo e os sentidos. Através
da articulação entre espaços, pretende-se criar uma abordagem que seja capaz de
promover e enriquecer a experiência social e cultural de São Pedro de Moel, sendo
capaz de estimular o reconhecimento da sua identidade, contribuindo para a valorização
do património cultural e natural da região. Pretende-se que todos os sentidos entrem
em ação através de um conjunto de experiências imersivas perante a natureza: a
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aproximação ao mar, a moldura verde do Pinhal do Rei e a literatura.
A questão de habitar o lugar vazio revela-se, aqui, fundamental para a definição do
desenho de projeto como lugar de experimentação e de sensibilidade humana. Um
espaço indefinido ou descaracterizado ganha valor na paisagem através da estética e das
múltiplas sensações que a natureza nos transmite pelos sentidos e pela imaginação. Por
vezes, são fomentadas experiências essencialistas em lugares precisos, com variações
e possibilidades que acrescentam à leitura da paisagem dimensões educativas e de
entretenimento. E pretende-se que possam acontecer coletiva ou individualmente. São
Pedro de Moel já é, e pode ser pelo projeto, transformado num lugar de experiências
mais eruditas, mais técnicas, mais clássicas, mais pessoais e, sobretudo, sensoriais.
O projeto constitui-se a partir da identificação e do estabelecimento de um conjunto
de lugares que convidam à experiência da descoberta, como forma de interação com
o território.

Palavras-chave: perceção sensorial, experiência, lugar, habitar, paisagem.
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ABSTRACT
The territory and the landscape imply concepts such as the aesthetics and perception of
the place, which are instruments for decoding sensitive spaces for the construction of
a new reading of geographies. The image of a built environment reflects the symbolic
value and the history of the place, that is, the fundamental notion that characterizes the
field of human sensibility and that defines landscape as a response to the understanding
of the place. The need to find a new space to house a new architecture comes from the
attempt to spatialize the possibility of articulating ideas of transformation with new
fields of discovery, social and educational activity.
São Pedro de Moel was one of the main residential areas of seaside resort in the
middle of the last century, arising as an urban site lost in context of Iberian relevance
with a history of forestation and architecture of excellence. It was never an obvious
destination and it only gained status since the forties, with the conquest of Lima
Franco’s planning envisioning coastal resort recognition. This way, its identity is
established in modern architecture built in the middle of nature, where the experience
of landscape dominates.
The challenge of this dissertation starts with the ambition to understand São Pedro
de Moel as an urban center, together with the desire to inhabit its landscape while
an experience and, consequently, to use architecture as a concrete instrument for
this action. To assure the idea of place in a phenomenological perspective, a place
as experience and identity, capable of being perceived by the body and the senses.
Through the articulation between spaces, it is intended to create an approach capable
of promoting and enriching the social and cultural experience of São Pedro de Moel
and be able to stimulate the recognition of its identity, in the end, contributing to
the valorization of the cultural and natural heritage of this region. It is intended that
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all five senses come alive through a set of immersive experiences before nature: the
proximity to the sea, the green frame of Pinhal do Rei and literature.
The question of inhabiting the empty place is in here fundamental for the definition
of this project’s design as a place of experimentation and human sensibility. An
undefined or uncharacterized space gains value in the landscape through aesthetics
and the multiple sensations that nature transmits to us, through the senses and the
imagination. Sometimes essentialist experiences arise in specific places, with variations
and possibilities that add to the reading of the landscape educational and entertainment
dimensions. It is intended that they can happen collectively or individually. São Pedro
de Moel is already and can be even more, in the future, due to this project, transformed
into a place with more erudite, technical, classic, personal, and, above all, sensory
experiences.
The project is based on the identification and establishment of a set of places that
invite the experience of discovery, as a form of interaction with the territory.

Keywords: sensory perception, experience, place, inhabit, landscape.
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INTRODUÇÃO
São Pedro de Moel é local e objeto de estudo, para onde se desenhou um projeto de
arquitetura que encara o Território e a Paisagem como desafios de articulação com
a natureza. O exercício visa estimular a experiência física dos lugares como fator de
enaltecimento da sensibilidade face à memória — que é reflexo da humanização dos
territórios — e à leitura da paisagem. O estudo da paisagem — enquanto fenómeno
cultural — torna-se relevante para compreender como, no domínio da arquitetura, o
papel das respostas espaciais incita à experiência da imersão física do corpo, aplicada
ao conceito de lugar. Ainda, aqui, a perceção multissensorial ultrapassa a compreensão
simplista da imagem, ou o modo como se faz, em cada local, a leitura linear e o uso de
cada um dos sentidos.
O desafio do projeto amplifica-se quando a exploração deste território sensível —
polvilhado de espaços que iludem subtemas adormecidos —, que importa estimular, se
propõe acrescentar novos valores à condição essencial da paisagem prévia. Configuram-se assim, também, com base em alguns dos propósitos teóricos da Land-Art, novas
abordagens híbridas onde a prática artística e a arquitetura esboçam estratégias em
ações complementares. Outros exemplos deste tipo têm vindo a ocorrer com cada vez
maior frequência, em exercícios de arquitetura desenhados sobre territórios similares
e complexos, que são sempre reflexo da crescente exploração das geografias naturais,
pelos modos de vida e consumo da urbanização contemporânea.
A estratégia urbana proposta reconhece a especificidade de uma partilha de experiências,
entre a história e a leitura da paisagem, como forma essencial de perceber o território,
para mais tarde construir uma renovada identidade sobre o suporte que já existe. Para o
arquiteto Gonçalo Byrne, a imagem de São Pedro de Moel é um lugar que se constrói,
e não uma paisagem parada no tempo e no espaço (Byrne, 2019). Resulta da identidade
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das pessoas que lá moram. Na disciplina de Atelier de Projeto II, ao longo do primeiro
semestre, prestou-se particular atenção à aproximação ao objeto de estudo, com vista
à resolução de problemáticas, mapeamento e identificação de ações discursivas. A
identificação de um conjunto de lugares singulares, permitiu gerar uma rede de pontos
que, no futuro, poderão ser pivôs de uma nova dinâmica urbana que não se estabelece
só para residentes, mas, sobretudo, para potenciar articulações entre residentes e
visitantes. A conjugação do território com o seu contexto histórico apoia-se, ainda,
na articulação entre a moldura verde de pinheiros e a arquitetura de excelência, para
que se possa reestabelecer, nesta praia, um destino balnear atrativo. Tendo em conta
as condicionantes espaciais e temporais deste lugar urbano, a proposta de desenho
assume diferentes escalas, consoante os parâmetros temáticos: culturais, ambientais
ou balneares. O objetivo é o de inscrever incontornavelmente São Pedro de Moel no
mapa da região Centro Oeste de Portugal. Para isso, a estratégia moldada pela turma
começou por identificar e integrar este lugar urbano em diversas redes de lugares que,
noutras geografias, próximas ou distantes, são capazes de proporcionar experiências
paisagísticas, ambientais, de alojamento de exceção, entre tantas outras. A intervenção
pretende assumir um novo pensamento e instalar um novo olhar sobre a geografia do
sítio, que seja capaz de promover a re-caracterização do lugar. Pretende-se que as ideias
e descobertas individuais explorem a natureza figurativa e arquitetónica, de forma a
despertar novos interesses e evocar lugares esquecidos.
A investigação da imagem e da identidade inerente a cada paisagem surge da necessidade
de experimentar e saber estimular a consciencialização sobre os lugares especiais que
nos envolvem. Assim, a presente dissertação visa compreender e reforçar as ligações
entre os vários momentos potenciadores de uma dinâmica de descoberta, que seja mais
introspetiva e cúmplice com a natureza. O desenho de projeto relaciona a arquitetura
experimental com a condição urbana existente, faz a síntese entre a essencialidade das
coisas e os sentidos. A investigação teórica e o desenho revelam-se fundamentais na
leitura que suporta o exercício individual, e visam uma aprendizagem sobre a leitura
experimentada da paisagem como elemento descritivo, onde o desenho se revela
instrumento insubstituível de análise. E acontece assim, neste projeto, de um modo
próximo da descrição que nos faz o arquiteto e professor Alves Costa: “O desenho é
o processo privilegiado das coisas, vários campos da arquitetura na sua essência e no
processo do espaço visam a proporção, as relações com o contexto e fatores imateriais
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como a cor. O desenho como processo de conhecimento. Cada um aprende com ele.”
(Alves Costa, 2019).
Numa dissertação prática em arquitetura, a investigação teórica e o estudo através
do desenho revelam-se complementares e indissociáveis. O desenvolvimento do
projeto é definido por fatores que condicionam a investigação teórica e prática, sob
uma perspetiva holística. O pensamento holístico exprime uma integração tal que,
no resultado projetual, cada parte deve refletir as qualidades do todo, e este último é
sempre muito mais valioso e representativo do que o simples somatório dos fatores,
que são determinados por cada uma das suas partes. Neste contexto, os processos
críticos e argumentativos determinam que, mais do que indutivo, ou dedutivo, será
o pensamento abdutivo a comandar o modo como se complementam e cruzam as
memórias e as experiências. Desenhar é sinónimo de experimentar as intenções pelo
projeto a partir da evolução comparada ou comparativa. O desenvolvimento de fatores
que conduzem a realidade e a sua representação decorre de um processo analítico de
tratamento de dados, para que sirvam de “alimento disciplinar” ao exercício de projeto
(Grande, 2013, p. 220). É importante a adoção do pensamento abdutivo como lógica
prática para a construção de uma nova ideia, e de um novo pensamento, aplicado aos
conhecimentos existentes. A partir do desenho, a aprendizagem pelo projeto constrói
uma imagem e uma identidade que visam explicar esses novos ideais.
A abordagem ao tema de projeto surge pelo interesse na investigação para e pelo
desenho. Importa ser capaz de desenvolver um conjunto de novos instrumentos
metodológicos de apoio à investigação científica. Desta forma, a presente dissertação
divide-se em dois modelos de investigação: a investigação com base num modelo
analítico, de tudo aquilo que informa o projeto tendo como base o suporte teórico e
documental; e a investigação pelo projeto, com base naquilo que conforma o estudo
através da interação entre o pensamento reflexivo e o desenho. Como suporte às
pesquisas da prática projetual, o livro Knowing (by) Designing (2013) foi o ponto de
partida para o desenvolvimento desta investigação em arquitetura, e constitui um
passo importante em torno das práticas arquitetónicas atuais. Regista um conjunto de
conferências programadas para o terceiro evento internacional organizado pela Sint-Lucas School of Architecture em Bruxelas.
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Figura 1: Exposição “A E I O U: Os Espacialistas em Pro(ex)cesso”, no Colégio das Artes da UC.
Fonte: Autoria própria, a 6 de novembro de 2020.

“The field of architecture incorporates a serious component
of tacit, embodied knowledge which is crucial but which is
very difficult to communicate in an explicit way.” (Verbeke,
Pak, 2013, p. 28).
Para se justificar a pertinência desta investigação, são adicionadas múltiplas disciplinas
que desafiam e incorporam dinâmicas naturais e culturais, enquanto formas de
compreender as dimensões do território, sob os domínios da arte e da arquitetura.
Com a inesperada implementação das restrições de contingência, decorrentes do
coronavírus SARS-COV-2, COVID-19, este estudo foi obrigado a uma adaptação,
e integrou o encontro digital com um conjunto de personalidades. Estas reuniões
virtuais, realizadas sobretudo a arquitetos e artistas, veio enriquecer muito o percurso,
já de si metodologicamente distinto, baseado no desafio previamente formulado de
expandir a investigação pelo projeto. Os depoimentos prestados nestas entrevistas
foram transcritos e foram integrados, sob a forma de anexos, e constituem documentos
complementares relevantes para a investigação, permitindo uma melhor atuação nos
universos da arquitetura e da arte. Ainda assim, nestes dois campos disciplinares – da
arte e da arquitetura –, importa considerar a importância da compreensão dos papéis
da filosofia e da fenomenologia, bem como da crítica e da história da arte.
Sublinha-se um caso que nos é próximo, em curso no Colégio das Artes da Universidade
de Coimbra no final de 2020, onde a teoria e a prática se complementam, através de
conceitos e metodologias, dando vida a um projeto de experiência in situ pelo coletivo
Os Espacialistas. A exposição de uma prática continuada de mais de 10 anos de
atividade, intitulada “A E I O U: Os Espacialistas em Pro(ex)cesso”, transportou para
o método de aprendizagem o lado performativo da ação expositiva. Trata-se de tentar
compreender o que é isto de levar para o espaço educativo a experiência do contacto
direto, do corpo físico no seio de uma instalação, em local tão abrangente quanto o
do próprio habitat escolar. A partir deste exemplo podemos interrogarmo-nos sobre
o que pode significar, em arquitetura, ter tempo para pensar e imergir no contexto de
uma performance? O que pode significar essa experiência da imersão do corpo, individual
ou coletivamente, num conjunto de lugares especificamente desenhados para serem
ativadores da leitura das paisagens?
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Figura 2: Visita de campo.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.
Figura 3: Azulejo identificado no antigo lavadouro público, localizado no Vale do Ôlho.
Fonte: Autoria própria, a 16 de outubro de 2019.

É esta investigação que dá vida na prática à teoria.
Em São Pedro de Moel, a procura de espacialidades proveio de pistas de experiências
e desafios imediatos, como o ouvir o mar, sentir o cheiro salgado da sua espuma e ver
o movimento das ondas a rebentarem contra as rochas; mas também, de outros como
o decifrar dos poemas do escritor Afonso Lopes Vieira e perceber quais os locais
que o inspiravam; e, por fim, o explorar de sensibilidades dentro da mancha verde de
pinheiros, que corresponde a dois terços do Pinhal de Leiria. Numa componente mais
prática, o desafio expressa-se na projetação de um percurso pedonal que interliga locais
e momentos especiais. Correspondem ao revelar de sensibilidades que se pretende que
enriqueçam o percurso, e à identificação de novos lugares a construir, acrescentando-lhes imagem e valor simbólico, como forma de enaltecer a paisagem.
O percurso foi baseado numa experiência tradicional local, de um passeio pela orla das
matas, que é muito frequentemente praticado pelos residentes de São Pedro de Moel, e
que é conhecido pela ‘volta dos 7’, ou pela mais encurtada ‘volta dos 5’. Partiu da ideia
de que vale a pena acrescentar a este circuito, de imersão no espaço natural das matas
— que já é pontuado pelo avistamento de acidentes e excecionalidades geofísicas e
de alguns apontamentos construídos pré-existentes —, alguns outros momentos ou
arquiteturas, especificamente concebidos para acentuarem a perceção das paisagens,
sendo desenhados para sublinharem a ocorrência de algo que, normalmente, escaparia
ao observador em registo de passeio quotidiano. Por outro lado, a sua simples existência,
documentada e sinalizada, pode acentuar a procura e a propensão para a interpretação
cúmplice destas experiências, capazes de validarem uma outra sensibilidade paisagística
e ambiental.
A proposta individual concentra-se na tentativa de induzir nos deambulantes – os
flanêurs (Careri, (2002) –, a procura de uma viagem que estimule novas e diferentes
formas de olhar São Pedro de Moel, como um lugar sensível e distinto. O ensaio
faz-se através da implantação de objetos de manifestação arquitetónica em lugares
especiais, enriquecendo as camadas de herança material e imaterial, no campo das
possibilidades que estas oferecem ao inconsciente coletivo. Pretende-se ser capaz de
escolher lugares, em São Pedro de Moel, onde o desenho transpõe o contraste entre o
mundo perfeito e o diabolismo, convertendo-o numa possibilidade de autodescoberta.
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A ambição cola-se à interrogação e à insegurança de que o desenho de projeto possa
tornar a experiência única mais expectável. O objetivo da investigação pelo projeto
começa por acrescentar beleza ao feio, para poder mostrar que não há feio sem um
contraponto de equilíbrio. No século XX vivemos sob o estigma da negação do feio.
Iniciámos o século XXI a aceitar o feio, mas ainda não fomos capazes de o transformar
em processo natural de conservação e valorização arquitetónica, como quem trabalha,
com a mesma naturalidade, os espaços sublimes, os espaços feios e os espaços velhos.
Mais do que umas microarquitecturas ou pequenas intervenções na paisagem, o projeto
emerge como pretexto para o enriquecimento de um percurso sensorial, através do
pensamento dialogante e da experiência in situ nos lugares.
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1. OBJETO DE TRABALHO
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Figura 4: Farol do Penedo da Saudade (1921), em São Pedro de Moel.
Fonte: Grilo, 2001, p. 201.
Figura 5: Entrada de São Pedro de Moel (1881). Fotografia histórica depositada numa base de dados dos amigos
de São Pedro de Moel, via facebook.
Fonte: https://www.facebook.com/1451683738414330/photos/a.1451686328414071/1944933675755998/

1.1. São Pedro de Moel: história breve e morfologia
São Pedro de Moel nasce dentro de um mar e de um mar de floresta.
Ainda antes do tempo das descobertas, o Rei Dom Dinis, o Labrador, bem perto
deste lugar terá cantarolado às flores primaveris acerca dos pinheiros mansos (Dom
Dinis, s/d)1 que mandou semear no Pinhal de Leiria, propulsores de vastas atividades
económicas. Devido ao excesso de lenhas e à necessidade de as escoar, o lugar urbano
tornou-se porto de embarque de madeiras, empregues mais tarde nas construções das
naus, que irão exportando “De Europa toda, o Reino Lusitano, / Onde a terra se acaba
e o mar começa.” (Camões, 1572)2.
Bem perto, um pouco mais a norte, o Penedo da Saudade terá sido o local onde,
tantas e tantas vezes, a duquesa de Caminha lamentou a morte do seu esposo, D.
Miguel, duque de Caminha, filho do Marquês de Vila Real, aqui residente. Foi nesse
preciso lugar que, em 1909, se procedeu à construção do Farol – concluído em 1912
–, como forma de aviso à navegação e posto de vigia e deteção de fogos no interior do
pinhal. Foi também por esta altura que São Pedro de Moel terá recebido o seu residente
mais ilustre, o escritor e poeta Afonso Lopes Vieira, que ocupou e reformulou uma
residência que terá herdado com sua esposa, junto aos areais da praia, no lugar onde
terá existido o Paço dos marqueses de Vila Real.
Em finais do século XIX, concluiu-se a estruturação da estrada que liga São Pedro
de Moel à Marinha Grande e à Linha do Oeste – a ferrovia que liga Lisboa à Figueira
da Foz. Muitas das famílias dos guardas florestais, e demais trabalhadores das matas
nacionais, passaram a poder usufruir mais facilmente da praia como escudo contra
1
2

Dom Dinis, Ai Flores do Verde Pino, Antologia Poética.
Afonso Lopes Vieira foi o responsável da transcrição para o português contemporâneo.
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Figura 6: São Pedro de Moel (1890).
Fonte: Grilo, 2001, p. 197.
Figura 7: A antiga Praça das Matas Nacionais, São Pedro de Moel (s/d). Fotografia histórica depositada numa base
de dados dos amigos de São Pedro de Moel, via facebook.
Fonte: https://www.facebook.com/groups/117409711691761

doenças e fraquezas orgânicas, mercê da virtude terapêutica dos banhos na água
marítima fria e salgada. O agradável isolamento geográfico promovido pela barreira
verdejante, proporcionou às primeiras construções de moradias, junto aos antigos
armazéns – as tercenas –, um ambiente de refúgio naturalista. Instalou-se, deste modo,
o núcleo urbano primordial de veraneio, junto à praia, em São Pedro de Moel.
Se as matas eram já, então, coisa bem antiga, a sua exploração ter-se-á racionalizado e
otimizado cientificamente ao longo do período moderno. A tutela apertada de todos
estes territórios foi sempre assegurada pela administração real, sob jurisdição das
administrações das Matas Nacionais.
Após a cedência da tutela administrativa do lugar de São Pedro de Moel à Câmara
Municipal da Marinha Grande, a povoação foi sendo progressivamente preparada para
receber os novos residentes e ocasionais veraneantes, entre os quais, reconhecidamente,
se sabe que acorriam industriais da Marinha Grande, tal como o haviam feito antes os
Marqueses de Vila Real. Já não bastavam os banhos sazonais. Tornou-se necessário
instalar equipamentos de entretenimento, como o casino, bem como o campo de ténis
e o ringue de patinagem, que acompanharam a construção do ‘Bairro Novo’. Mais a
norte, no alto da colina, sobre a arriba e sobranceiro sobre o núcleo original, junto
à capela, encontrava-se há muito o Chalé das Matas que servia de apoio aos altos
quadros dos Serviços Florestais.
Em 1930 iniciou-se a construção, na encosta poente, sobre a arriba e voltado ao mar,
do ‘Bairro dos Naturais’. Descolou-se, assim, o alojamento destinado aos residentes
permanentes, mais humildes, que seriam maioritariamente trabalhadores das matas,
do da população mais elitista, frequentadora da praia, que se foi instalando junto ao
núcleo tradicional e histórico junto à Praça construída pelas matas nacionais onde
terão estado as antigas tercenas, perdidas para o fogo muitos anos antes.
O arquiteto José de Lima Franco foi o autor do Anteplano de Urbanização, datado
de 1947, que começou a desenhar a morfologia urbana atual deste lugar. Nessa altura
preparava-se o momento de viragem na reconquista pela liberdade dos arquitetos, que
se iniciaria com a realização do I Congresso Nacional de Arquitetura, em 1948.
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Figura 8: Planta de apresentação do Anteplano de Urbanização de São Pedro de Moel (1947), autor Lima Franco.
Fonte: www.mgrande.net.
Figura 9: Complexo de Piscinas da Promoel (1976), São Pedro de Moel. Fotografia histórica depositada numa base
de dados dos amigos de São Pedro de Moel, via facebook.
Fonte: https://www.facebook.com/1451683738414330/photos/a.1451686328414071/2689039571345401/

Lima Franco torna evidente que a ordenação deste lugar teria em conta o preexistente,
e que, através do traçado radiocêntrico, conseguia organizar facilmente os lotes
e as artérias de ligação entre eles. Em desenvolvimentos subsequentes, revisões e
alargamento, ele acabaria por definir a morfologia e extensão completa da povoação,
tal como hoje a conhecemos.
A sul, junto ao mar, desenvolveu-se mais tarde o Complexo de Piscinais da Promoel
(1972), um equipamento que se implantou numa topografia acentuada, recortando a
arriba, suportado pela água salgada do mar. O conjunto era composto por um tanque
de dimensões olímpicas e piscina de saltos, equipamentos de lazer com bar e salão de
festas. Foi o grande equipamento de recreio e diversão até ao final do século, mas está
hoje arruinado.
A singularidade de São Pedro de Moel deve-se a um amplo conjunto de fatores, contudo,
a presença de arquiteturas enquadráveis na política oficial do Estado Novo, que se
confrontam localmente com um outro grupo, notável, de arquiteturas representativas
de formas de expressão próprias de um modernismo arrojado, fazem da povoação
uma praia de exceção. Este último grupo de arquiteturas transformou-se num símbolo
da sua identidade. António Dinis Baroseiro, arquiteto autodidata natural da Marinha
Grande, foi o autor de uma grande maioria das residências temporárias de caráter
moderno, tais como a casa de Augusto Roldão (1955) e a casa de Joaquim Byrne
(1959). Como autor, ombreou aqui com alguns dos mais representativos nomes da
arquitetura nacional, com quem terá privado e que, eventualmente, lhe terão estimulado
o interesse por essas geometrias arrojadas. Neste contexto balnear excecional, a casa
de férias ganha um caráter experimental invejável, devido à capacidade inventiva dos
autores e ao apelo do contexto natural. Construíram-se arquiteturas de excelência
no meio da Natureza que dominam com mestria a experiência da paisagem. Aqui a
paisagem é construída e habitada, transformou-se para receber a arquitetura no seu
suporte natural. Este núcleo de elite, dos anos quarenta a sessenta, ensaia um novo
modo de vivenciar a continuidade do Pinhal do Rei, e a ideia de habitar no meio da
natureza, onde a própria casa de veraneio se esconde entre monumentos vivos. O facto
de não haver barreiras exponencia a leitura da moldura verde como um todo. Lima
Franco, no Anteplano de Urbanização, deixa claro que no interior de cada um dos lotes
projetados, aquando da construção, era “obrigatória a plantação de, pelo menos, três
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Figura 10: Casa João Carlos Frazão. Autor António Dinis Baroseiro Junior. Data de construção 1956.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.

árvores.” (Franco, 1947, p. 12).
São Pedro de Moel é hoje um lugar urbano escondido pelo Pinhal do Rei, onde residem
389 pessoas3 num contínuo de baixa densidade. Uma zona balnear onde se criou uma
linguagem e uma harmonia, que se tem vindo a perder noutras estâncias balneares. As
referências são várias, e variam de uma impressiva identidade, baseada na arquitetura
moderna, à influência pombalina, na praça marginal à praia, coberta de arbusto tamarix
africana (tamargueira em discurso comum), desenhada e construída pelas Matas
Nacionais sobre o espaço das tercenas já inúteis do velho porto de mar. A paisagem
desenrola-se por entre dunas e areais, manchas de pinheiros mansos e eucaliptais, raros
relevos e morfologia suave. Trata-se de um lugar pertencente à freguesia da Marinha
Grande, cidade ligada por tradição antiga à indústria vidreira, e hoje, também à dos
moldes, mas as memórias locais de muitos ainda se revêm sobretudo na leitura da
experiência espacial e urbana das arquiteturas, no seio das matas, que os impele em
tomadas de consciência e desejos de controlo sobre os destinos do território que
habitam, participando ativamente em todas as oportunidades de tomar decisões sobre
a povoação, e o futuro da sociedade que nela vive.

3

Fonte relativa aos Censos (2001) e ao Anuário Estatístico da Região Centro (2007).
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Figura 11: Desenho Miguel Joaquim de Carvalho (1853), São Pedro de Moel.
Fonte: imagem www.mgrande.net
Figura 12: Praça Principal (1940), São Pedro de Moel.
Fonte: imagem www.mgrande.net
Figura 13: Revisão e ampliação do Anteplano de Urbanização (1962).
Fonte: Quinta, 2010, p. 42.

1.2. Caracterização da preexistência
Este território, depositário de um repertório de arquiteturas de linguagem moderna,
uma frente de mar e uma moldura verde, viu longamente condicionado o seu
crescimento e a expansão urbana. O aparecimento de residentes no povoado original,
junto ao mar, deveu-se, originalmente, à fixação de trabalhadores junto às instalações
das matas nacionais. Mais tarde, já como estância de veraneio, deu lugar às famílias dos
guardas florestais e marinhenses e, também, às classes aristocráticas, o que justificou
o melhoramento dos acessos e equipamentos de apoio à resposta sazonal. A evolução
urbanística deu-se em quatro fases de desenvolvimento: a primeira junto ao porto de
embarque e aos antigos armazéns; a segunda fase envolveu a fixação, a Poente, do bairro
dos naturais; a terceira fase decorreu da elaboração do Anteplano de Urbanização
(1947) de Lima Franco, com expansão a Norte e a Este; e, por fim, a quarta fase
permitiu a expansão para Sul envolvendo o Vale do Ribeiro do “Ôlho”, com a revisão
e ampliação do Anteplano (1962).
A estrutura física e a identidade do território resultam de algumas noções funcionais
que organizaram as relações entre habitantes e veraneantes, segundo uma malha regular
compacta. O desenho de expansão da urbanização propôs lotes relativamente amplos
para moradias unifamiliares isoladas, onde a experiência de cada família residente
beneficia das relações frente a frente entre vizinhos, apenas mediadas pela duna que
caracteriza o lugar e permite a fixação da mata, permeando as construções. Toda a
ação ocorre num ambiente profundamente natural onde, simultaneamente, se vive um
ambiente familiar. Como tal, a qualidade global do espaço urbano contribui para o
conforto percepcionado e o estímulo que se obtém esteticamente no lugar.
A identidade de São Pedro de Moel deve-se à continuidade do pinhal e às dunas que
são o suporte da sua imagem. E ainda, ao êxito de um plano que forçou a arquitetura
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Figura 14: Casa Antonio Marques Reis. Autor Frederico George. Data de construção junho de 1964.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.

integrar-se numa natureza em que as habitações surgem como que “nascidas” entre os
pinheiros.
Atualmente, a luta e a participação dos cidadãos, em torno das questões do
desenvolvimento do seu lugar urbano, faz transparecer um medo acrescido pela
dimensão do tempo, face à crescente imprecisão na permanência da leitura do lugar.
O correr do tempo conduziu à rarefação do coberto arbóreo, e temos presente
uma paisagem onde os pinheiros vão escasseando, permitindo entrever demasiado
facilmente o aparecimento da arquitetura de excelência. Também, e de modo mais
preocupante, entre algumas parcelas recentemente intervencionadas, a construção de
muros divisórios vai cortando a leitura de continuidade do Pinhal.
Importa questionar qual é, afinal, a imagem e a identidade de São Pedro de Moel?
E depois, se é um simples destino de férias ou se pretende continuar a ser um lugar
de características únicas com oferta de atividades diferenciadoras? Se nada for feito,
depressa poderá tornar-se um subúrbio balnear indiferenciado, como aconteceu a
tantos outros lugares, que não beneficiaram da prolongada proteção proporcionada
pela gestão, altamente condicionada pelas “matas nacionais”. Que acontecerá se se
rotinar a instalação fácil de muros de delimitação de propriedade e se for consolidando
a perda progressiva da moldura vegetal?
Estamos ainda, hoje, perante a singularidade de um conjunto de arquiteturas que,
durante o Estado Novo, desenharam no espaço urbano as evidências do conflito
sociocultural que as arquiteturas de vanguarda opuseram aquelas outras que o regime
político apadrinhava. Mas essa evidência está a perder-se, e com ela a essencialidade da
identidade local.
Parece existir, em São Pedro de Moel, essa ambição de olhar para o futuro e proteger
a sua herança, que prevaleceu devido à proteção da experiência sensorial e da vivência
exterior. E é, seguramente, sobre o pinhal que se tem de construir a marca deste lugar.
Para muitos, está a tornar-se fácil construir um muro de vedação, no entanto, parece
ser-lhes difícil plantar uma árvore, que pode perpetuar a essência do lugar por mais 200
anos. Isso, se entretanto não se perderem todas as arquiteturas relevantes. E sabemos
bem como é difícil reconhecer valor patrimonial aos objetos construídos num passado
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Figura 15: Casa Marques Roldão. Autor João José Tinoco. Data de construção julho de 1952.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.

relativamente recente.
Estará a imagem de São Pedro de Moel intimamente ligada ao local e aos padrões
culturais que essa imagem representa? O sentido deste lugar é a essência que
compreende as características da sociedade que nele habita, a arquitetura moderna –
apta às funções de lazer e descanso –, e o caráter visual da duna, que perdura no tempo
e no espaço. Esta junção de valores remete-nos para um panorama naturalista que
se deixa entrecruzar com uma arquitetura moderna singular. A casa de férias é, aqui,
frequentemente marcada por pilotis, telhado em borboleta, composição de volumes,
influência da escala humana e simplificação do programa doméstico. A cultura e a
sociedade tornam-se reflexo vivo da leitura da paisagem envolvente e expressam-se
sobre o território e a natureza que são suportes deste projeto urbano coletivo. Cada
exercício de desenho, tanto à escala da paisagem como do objeto construído – casa de
veraneio –, traduz nas formas a compressão com que se representa a imagem global
do território e o modo como ela se converteu em realidade urbana, capaz de suportar
a experimentação sensorial do espaço físico.
O desenvolvimento de São Pedro de Moel apoiou-se nas vias de acesso existentes – as
estradas florestais de ligação à Marinha Grande, a Nascente, a Avenida Atlântica de
ligação à Praia da Vieira de Leiria, a Norte, e a estrada para a Nazaré, mais a Sul – a
partir das quais o processo de comunicação entre as povoações próximas e o núcleo
urbano se foi tornando mais acessível à visita sazonal. Como tradição, durante a época
balnear e ao longo de várias décadas consecutivas, este lugar ansiava pela chegada
de famílias para as estadias prolongadas, as reuniões na piscina de água salgada, os
bailes noturnos e, até mesmo, as tertúlias e festivais de poesia. Um lugar “mágico”
que, hoje, nos remete apenas para cenários das memórias, entre a imagem intimista e o
espaço materializado. Porém, a baixa densidade e a má conservação do local refletem
bem o esbater dos seus contornos, devido à escassez de programas sociais e ofertas
espaciais, que tendem a diminuir, reduzindo a afluência de visitantes e pressionando a
fuga de residentes permanentes, que acompanha a descaracterização do território. O
problema de São Pedro de Moel passa também por se encontrar num local isolado que
pertence às matas e, dessa forma, não estabelece qualquer relação significativa com
outros lugares.
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Figura 16: Autor José Charters Monteiro. Data de construção 1978-1985-1990.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.

Quando experimentamos um lugar desconhecido, percorremos as suas ruas, usufruímos
do espaço, e, de imediato, falamos com os seus moradores. Verificamos facilmente que
a beleza interior de um local não depende só da sua qualidade estética, mas também da
sua organização social. O espaço envolve-nos num tempo e com um significado que nos
sensibiliza. Porém, este primeiro impacto de que falo, em São Pedro de Moel, revelou-nos um deserto desamparado, um lugar com imensa potencialidade, mas sem vida.
Esta condição afeta de forma direta a paisagem: um sistema de transportes públicos
praticamente ausente; o precário estado de preservação de muitas das habitações; uma
população envelhecida; e um ambiente ameaçado pela insuficiência de equipamentos
sociais e serviços educativos.
Neste momento, São Pedro de Moel quase não é reconhecido, mesmo internamente,
como um lugar temático de valor histórico, florestal ou paisagístico. Porém, estamos
num período de emergência e consolidação de formas importantes de turismo de
natureza e de um turismo balnear que se complementam face a realidades tão distintas.
Existem cada vez mais pessoas que procuram o prazer permanente e a descoberta de
valores sensíveis em ambiente natural; por outro lado, também existem pessoas que
se deslocam para a sua casa de veraneio porque procuram simplesmente um ambiente
familiar de refúgio para o período sazonal. A extraordinária apetência deste lugar urbano
não consegue disfarçar uma oferta e um funcionamento limitado de equipamentos de
apoio turístico balnear, associados a uma pequeníssima oferta de atividades de recreio
e lazer. Assim se explica como se conjugam os principais problemas deste núcleo
urbano.
A simbiose entre o território e o seu contexto histórico apoia-se na articulação entre
a moldura verde de pinheiros, e a biodiversidade que suportam, e a arquitetura de
excelência, para que se possa estabelecer um destino balnear atrativo. Recuperar a
memória e as histórias locais deverão ser o foco para que a imagem deste lugar volte a
florescer, garantindo uma vivência superior aos residentes e uma dinâmica estimulada
aos fluxos de visitantes, valorizando o seu ativo cultural e ambiental.
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Figura 17: (Re-)Pensar São Pedro de Moel 2020, no Auditório da Resinagem, Marinha Grande.
Fonte: https://www.cm-mgrande.pt/pages/350?news_id=1763

1.3. Metodologia
O Projeto (Re-)Pensar São Pedro de Moel partiu de um desafio lançado pelos Amigos de
São Pedro, que se associaram ao município da Marinha Grande e se fizeram representar
pela organização local de comerciantes e agentes turísticos, a Associação Protur. A
oportunidade de repensar este território tão singular beneficiou da celebração de um
protocolo estabelecido com o Departamento de Arquitetura da FCTUC, em moldes
semelhantes a outros anteriormente cumpridos junto de outras Câmaras Municipais, e
que, também aqui, permitiu calendarizar um conjunto de etapas e objetivos.
Numa primeira fase, na unidade curricular de Atelier de Projeto II, foram lecionadas
algumas aulas e recebidos convidados que se pronunciaram sobre as principais temáticas
que agitam a realidade local. Em paralelo, iniciou-se o estudo dos documentos históricos
e monográficos, e da mais recente produção científica disciplinar, bem como dos planos
de urbanização – e demais instrumentos municipais e regionais de planeamento, ou
outros compromissos camarários em vigor. Foi assim possível compreender melhor
as etapas do desenvolvimento desta povoação e a sua riqueza sociológica. Esta fase
permitiu que todo o grupo de trabalho se inteirasse acerca do lugar e ficasse capaz de
contextualizar a realidade urbana, tanto histórica, como cultural e, sobretudo, quanto à
riqueza da envolvente natural de São Pedro de Moel.
Uma segunda etapa correspondeu à visita de campo realizada entre os dias 15 e 18 de
outubro de 2019, onde foi possível estabelecer o primeiro contacto com a Marinha
Grande e conhecer, e visitar, museus do concelho e registar conversas formais com os
autarcas e os representantes dos serviços técnicos da Câmara Municipal. A primeira
sessão de receção e reconhecimento deste lugar deu-se no Auditório da Resinagem,
em presença da Presidente de Câmara Municipal da Marinha Grande – Cidália Ferreira
–, e da Chefe de Divisão de Gestão do Território – Inês Marrazes. Foram lançados
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Figura 18: Os trabalhadores e as crianças trabalhadoras, na antiga Fábrica de Vidros da Marinha Grande (1913).
Fotografia histórica depositada numa base de dados dos amigos de São Pedro de Moel, via facebook.
Fonte: https://www.facebook.com/1451683738414330/photos/a.1451686328414071/1508938516022185/
Figura 19: Museu do Vidro, Marinha Grande.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.
Figura 20: Museu do Vidro, Marinha Grande.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.

temas e discutidos problemas da gestão do território e do património natural. Foi
também referida a trágica e recente ocorrência do incêndio florestal, no Pinhal do Rei,
em 15 outubro de 2017, que deixou, até ao presente, incontáveis esqueletos calcinados
de árvores ao longo das estradas florestais. Esta revelou-se uma preocupação maior
pelo grau de importância que têm os recursos geológicos, florestais e produtivos do
Pinhal, e o potencial urbano que, desde o início, foi impulsionado pela sua exploração
económica. Em paralelo, percebeu-se a extrema dependência do potencial da indústria
vidreira, que impulsionou e proporcionou, historicamente, idêntica visibilidade
à identidade da Marinha Grande, e que permitiu que esta, depois, se continuasse a
desenvolver, subsequentemente, como indústria dos moldes.
“Apenas uma indústria requer 400 camiões diários. Existem
600 indústrias.” (Marrazes, 2019).
Na visita ao Museu do Vidro, na Marinha Grande, pode compreender-se o processo
de evolução da fabricação do vidro, primeiro como simples expressão industrial e,
mais tarde, como forma de expressão artística. A valorização da indústria vidreira
caracteriza a identidade portuguesa do século XVII, que se reinventa sob o comando
do industrial Guilherme Stephens. A cultura do vidro está hoje exposta e reunida
nas instalações da antiga Fábrica de Vidros da Marinha Grande, naquela que foi a
residência do fundador, denominada de Palácio Stephens. Importa realçar o quanto
a matriz histórica e geológica deste lugar permitiu que o vidro se tornasse identidade
local, salvaguardada pela madeira do pinhal e as areias das dunas.
Já em São Pedro de Moel, o primeiro contacto com o lugar urbano foi profundamente
imersivo. Contemplou a visita ao interior de diversas residências de veraneio de
excelência, dos anos 40 a 70 do século passado, que tornam este lugar tão singular.
Mas incluiu, também, uma visita ao Farol do Penedo da Saudade, a contemplação, em
visita panorâmica, à arquitetura moderna projetada por António Baroseiro, e ainda, a
visita guiada à Casa-Museu Afonso Lopes Vieira.
Nesta última visita, a professora Cristina Nobre sublinhou o poder da cultura literária.
Anotou a importância de que esta apetência cultural do lugar o transformasse no
epicentro de uma rede de percursos literários, onde as pessoas teriam a oportunidade
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Figura 21: Interior da Casa João Simões. Autor João Pedro Mota Lima Pinto e Cunha. Data de construção 1953.
Fonte: Autoria própria, a 16 de outubro de 2019.
Figura 22: Exterior da Casa João Simões. Autor João Pedro Mota Lima Pinto e Cunha. Data de construção 1953.
Fonte: Autoria própria, a 16 de outubro de 2019.
Figura 23: Análise de plantas, no interior da Casa João Simões. Autor João Pedro Mota Lima Pinto e Cunha. Data
de construção 1953.
Fonte: Autoria própria, a 16 de outubro de 2019.

Figura 24: Casa Victor Manuel Gallo. Autor Manuel Tainha. Data de construção outubro de 1971.
Fonte: Autoria própria, a 17 de outubro de 2019.

Figura 25: Casa-Museu Afonso Lopes Vieira.
Fonte: Cardielos, 2020.
Figura 26: Exlibris Afonso Lopes Vieira.
Fonte: Castilho, 2019.
Figura 27: Aula de Cristina Nobre no terraço da Casa-Museu.
Fonte: Afonso, 2019.

de conhecer a obra, declamar e recitar poemas do poeta Afonso Lopes Vieira. Essa
poderia ser uma de inúmeras formas para alcançar novos e mais vastos públicos, que
prolongassem a sua permanência em São Pedro de Moel, estimulados por futuras
residências artísticas literárias, ligadas à Casa-Museu. Assim, a homenagem ao poeta
seria revelada através de uma ação de exaltação da importância da dinamização turística
do património cultural e da subsequente valorização das dinâmicas económicas que lhe
estão associadas. Intitulou este desafio de “criação do Lugar Literário” a partir da obra
do poeta local.
“Afonso Lopes Vieira preferia que a sua casa fosse destruída
por crianças, do que transformada num mausoléu.” (Nobre,
2019).
As aprendizagens proporcionadas durante as inúmeras visitas guiadas foram diversas mas
igualmente importantes. Os conteúdos contribuíram ativamente para a compreensão
das sinergias que, ao longo dos tempos, se foram estabelecendo, permitindo que se
conjugassem e interligassem quase todas as vantagens características da região, das
areias das suas dunas às madeiras das matas, que alimentaram os fornos do vidro,
mas também a outras construções culturais que os homens aí foram estabelecendo,
em modo literário e arquitetónico. Nenhuma das atuais atividades económicas de
cariz industrial teria acontecido sem a existência do Pinhal do Rei, e sem a posterior
instalação da Administração das Matas Nacionais na Marinha Grande. Por sua vez, só
os moldes para o vidro poderiam estimular tão intensamente, depois, a indústria dos
moldes para o plástico e os seus posteriores desenvolvimentos.
Ainda em trabalho de campo, procedeu-se ao desenvolvimento de um conjunto de
análises temáticas, de âmbito local, que foram depois articuladas a nível regional e,
sobretudo, com um conjunto de suportes de enquadramento em geografias mais
alargadas. A turma prestou particular atenção aos fatores dos recursos humanos e
históricos, à mobilidade, às características geofísicas, às morfologias dos espaços
naturais e às características e estado de conservação do património construído.
Os esforços empreendidos permitiram, também, perceber até que ponto este destino
balnear está alheado das principais redes de cooperação e organização turística.
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Figura 28: Tertúlia, no Café Bambi, a 16 de outubro de 2019.
Fonte: Serejo, 2019.

Finalmente, uma análise SWOT rematou o reconhecimento do território, que foi
reunido num relatório geral, com o intuito de o divulgar posteriormente. Ficaram
a conhecer-se, deste modo, as mais importantes características físicas do território,
e o modo como os mais diversos fatores endógenos e exógenos condicionaram e
pressionam o seu desenvolvimento local. Após a reorganização da pesquisa relativa
a este lugar, foi apresentado o diagnóstico destinado a suportar a construção de uma
estratégica projetual, a desenvolver seguidamente pela turma. Foi decidido que ela
deveria ser capaz de explicar a leitura daquela paisagem e daquele território, como
princípio de projeto.
Importava perceber bem o seu funcionamento e impunha-se, como necessidade, o
estabelecer de um programa para a prosperidade sustentável, neste lugar urbano de
São Pedro de Moel.
A memória tão especial deste lugar é incontornavelmente marcada pela sua localização,
escondido por pinheiros-bravos e delimitado pela arriba litoral. A iniciativa (Re-)Pensar
São Pedro de Moel foi ainda estimulada, durante a estadia do grupo, com a realização
de um conjunto de debates públicos, envolvendo a participação de moradores e
apaixonados daquela terra, que reconhecem a progressiva desvalorização local. Estão
profundamente envolvidos e tenderão a projetar o seu reconhecimento, memória e
identidade, sendo capazes de se fazer ouvir, como demonstraram frente a diversos
autarcas presentes em debate público no Bambi Café. Com a presença do arquiteto
Gonçalo Byrne, a arquiteta Emmanuella Silva da Quinta, a arquiteta Susana Lobo, o
arquiteto João Serejo e muitos moradores de São Pedro de Moel, debateram aquilo
que foi e o que é hoje a identidade do lugar. Inúmeros testemunhos se fizeram ouvir
e discutiu-se a eventual classificação patrimonial do conjunto de arquitetura moderna
de São Pedro de Moel como valor concelhio, ou mesmo nacional. A arquiteta Susana
Lobo referiu, inclusive:
“Têm que proteger o legado, aquilo que são os verdadeiros
símbolos de São Pedro.” (Lobo, 2019).
Tal como na primeira reunião, realizada na Marinha Grande, também aqui se promoveu
a discussão sobre o Plano Diretor Municipal, de 1995, em vigor, que assenta toda a
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Figura 29: Caminhada pela volta dos 7, com a bióloga Sónia Guerra.
Fonte: Autoria própria, a 18 de outubro de 2019.

sua estratégia concelhia de planeamento visando o crescimento, para estabelecer um
concelho industrial mais tecnológico, mas também um concelho natural, e um concelho
mais acessível e infraestruturado. Um dos poucos objetivos claros será o de recolocar
a bicicleta como meio de deslocação quotidiana devidamente infraestruturada, e
transporte referencial, capaz de criar uma nova visão sobre as condições estratégicas
locais. Contudo, ficou evidente a incapacidade instalada para especificar uma estratégia
própria para um lugar tão singular como é a Praia de São Pedro de Moel, em tudo
distinta da outra praia do concelho, a da Vieira de Leiria.
Também se debateu: a reformulação dos acessos à praia e a importância de repor
os passadiços ao longo da costa; a requalificação das infraestruturas da mata; e a
identificação, sinalização e valorização dos seus percursos pedestres tradicionais. O
objetivo desta Tertúlia foi bem para além da mera conversa de café, pois procurou
encontrar e consensualizar interesses comuns e promover a partilha de experiências
coletivas antigas.
Em relação à questão: Como prolongar o período sazonal?
“São Pedro de Moel devia viver o ano inteiro, e não ser só um conjunto de refúgios
para a elite, nem para as suas estadias de veraneio.” (Nobre, 2019).
“As atividades decresceram. Um belo território que tem sido abandonado aos
reformados e residentes que preferem a sua tranquilidade.” (Silvestre, 2019).
A preocupação dos seus moradores, em manter viva a memória deste lugar, traduz-se em fatores primordiais como o da fragilidade do município ao reconhecer a sua
inoperância face aos desígnios da mata, que ocupa 2/3 do território concelhio, ao
turismo de natureza e ao turismo balnear.
Durante a visita procedeu-se, também, à realização de inúmeras componentes dos
trabalhos de campo, registos gráficos e fotográficos e, por fim, à caminhada pela volta
dos 7, acompanhados pela bióloga Sónia Guerra. Através da descoberta de uma rede
de percursos singulares, percorridos no interior do pinhal, explorou-se em diálogo
ativo tudo aquilo que envolve a beleza da paisagem, e também tudo o que se tem
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Figura 30: Caminhada pela volta dos 7, com a bióloga Sónia Guerra.
Fonte: Autoria própria, a 18 de outubro de 2019.
Figura 31: Ponto Novo - Posto de vigia.
Fonte: Autoria própria, a 18 de outubro de 2019.

perdido para os fogos, como aconteceu no último grande incêndio de 2017. De uma
passagem pelo Ponto Novo – torre de vigilância – à identificação dos mais variados
sinais e indicadores da qualidade da biodiversidade, ou ao aparecimento de plantas
infestantes, às quais a tragédia deu abertura, o Pinhal foi reconhecido como um projeto
a longo prazo, que tem de ser valorizado pela importância dos seus recursos geológicos
e biodiversos – fauna e flora – que oculta. A reposição de um modelo produtivo
sustentável de exploração agro-florestal, deve ser implementada rapidamente.
Se o contacto direto com os habitantes se revelou fundamental para recolher opiniões
diversas acerca deste local histórico e polo cultural, posteriormente, o cruzamento
de dados recolhidos no lugar despoletou uma consequente conjugação de intenções
individuais, que permitiram propor a estratégia de turma.
Após uma clarificação dos métodos de representação a aplicar aos resultados e
mapeamentos gráficos mais relevantes, para expor todo o conhecimento recolhido
durante o exercício coletivo de análise, foram obviamente iniciados os esforços de
comunicação das ideias que resultaram da interpretação explorada com base nas
práticas de projeto individual.
A estratégica encontrada, para uma solução integrada e global, propôs a criação
de um sistema que articulasse vários pontos – e arquiteturas –, dando a conhecer
diversas geografias e temas que, dentro de São Pedro de Moel, permitem igualmente o
estabelecimento de ligações relevantes fora da povoação. O mapeamento dos lugares
e a rede de ligações entre eles define a maneira como os temas e as preferências criam
respostas aos problemas de contexto. Esta etapa concluiu-se com a apresentação de
resultados, perante um júri que incluiu de convidados externos.
O objetivo começou pela tentativa de alinhar o pensamento da população com o da
autarquia, com vista à informação da revisão, em curso, do Plano Diretor Municipal. Com
o intuito de dar visibilidade à falta de equilíbrio decorrente da perda de transparência
e da impermeabilidade visual progressiva entre os lotes, e também, de dar um impulso
à avaliação do agregado arquitetónico de excelência, estudaram-se soluções que, entre
outras conclusões, apontaram também o reconhecimento da fragilidade turística. Para
o arquiteto Gonçalo Byrne, a praia é hoje a sua principal ou única economia, perderam45

Figura 32: Exposição pública dos resultados da unidade curricular de Atelier de Projeto II, na esplanada do Café Bambi.
Fonte: Autoria própria, a 21 de junho de 2020.

Figura 33: Professor João Paulo Cardielos e Presidente de C. M. da Marinha Grande, Cidália Ferreira; no interior
do Posto de Turismo.
Fonte: Autoria própria, a 21 de junho de 2020.
Figura 34: Exposição pública dos resultados da unidade curricular de Atelier de Projeto II, na esplanada do Café
Bambi.
Fonte: Autoria própria, a 21 de junho de 2020.
Figura 35: Maquete exposta no Posto de Turismo.
Fonte: Machado, 2020.

-se alguns campos agrícolas para se ganhar o lúdico como identidade (Byrne, 2019).
Esta vontade de concretizar ideias e projetos mais amplos, ou mais utópicos, surge da
vontade de fazer reviver São Pedro de Moel como uma projeção da sua identidade, na
certeza de uma compreensão do contexto que este lugar impõe.
Numa terceira etapa, no início do segundo semestre, a unidade curricular de Laboratório
de Projeto I-C, sob o mesmo lema de Território e Paisagem – que irá culminar com
a produção de uma série de teses práticas de mestrado – levou o grupo a participar
numa conferência pensada para ampliar a base de informação especializada disponível,
para a realização dos projetos. Em 28 de fevereiro de 2020 decorreu o Fórum Técnico –
Mobilidade, Desenvolvimento, Futuro Sustentável, na Casa da Cultura, Teatro Stephens. Este
Fórum consistiu na promoção de uma discussão entre várias entidades, públicas e
privadas, sobre a construção da identidade da Marinha Grande e de São Pedro de Moel.
Contou com a participação de especialistas em diversos temas, tais como: as redes de
transportes, incluindo a viagem em bicicleta; a discussão sobre o Património Florestal e
o turismo de natureza por Francisco Castro Rego, Ex-Presidente da Direção Geral dos
Serviços Florestais, e por Sónia Guerra; sobre as potencialidade da Costa Atlântica; e
ainda, por fim, o músico Paulo Lameiro, antigo mentor do Projeto Cultural “Pinhal
da Artes”, com a apresentação do desafio de candidatar Leiria a Capital Europeia da
Cultura, em 2027.
Foi, ainda, realizada a montagem da exposição pública dos resultados do primeiro
semestre que, apesar do COVID-19, aconteceu na esplanada do Café Bambi, e no Posto
de Turismo, com início em 21 de junho de 2020. Foi então apresentada e comunicada
a estratégia de turma à população, sob a forma de 25 cartazes A0, que aí perduraram
até ao início de outubro. Esta amostragem de forte impacte visual, deveria ter sido
acompanhada de um conjunto de debates, que ainda não foram concretizados. Os
impedimentos prenderam-se com a ocorrência da pandemia. A comunicação assentou
na produção interna que resultou da investigação, da análise SWOT, do relatório
final e integrou a elaboração e exibição de uma maquete geral, à escala 1: 2.000, que
permanece exposta no Posto de Turismo, em São Pedro de Moel.
A fase de trabalho seguinte envolveu opções de seleção de ações apontadas na
estratégia coletiva. Essa metodologia pressupunha uma consensualização, sob as
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Figura 36: Análise relativa aos Espaços Naturais.
Fonte: Atelier de Projeto II.

determinações definidas na etapa de estratégia, que seria a base para cada um dos
exercícios individuais de projeto. Assim, a minha possibilidade de trabalho individual
concentrou-se na importância de fazer ressaltar, para a tornar compreensível, a leitura
e riqueza da paisagem – ou das paisagens envolventes. Tornou-se imediatamente
relevante o apuramento da análise aos espaços naturais, porque é entre pinheiros-bravos (Pinus pinaster) que se cruza a história de uma planície litoral coberta por dunas,
onde no contexto natural se funde tudo aquilo que é intervenção humana.
O Pinhal do Rei é uma espécie de pedagogia mista que, apesar do registo florestal
dominante ser o do pinheiro-bravo, permite encontrar, escondidos nesse regime de
monocultura, recantos bem especiais. Uma diversidade de flora indígena está presente
nas zonas de proteção da mata e é composta por pinheiro-manso (Pinus pinea), que é um
elemento nativo do litoral, carvalho carrasco (Quercus coccifera), samourqueiro (Myrica
faya), loureiro (Laurus nobilis) e eucalipto (Eucalyptus). Mas, importa lembrar que, antes
de se estruturar aquilo que é hoje o Pinhal do Rei, o pinheiro-bravo não era o elemento
predominante nesta paisagem. Existiriam apenas grupos de pinheiros-mansos,
carvalhos e vegetação arbustiva rasteira. Experienciava-se aqui um lugar mediterrâneo.
Hoje, porém, ainda se desenvolve nos areais do pinhal de proteção alguma vegetação
autóctone, como os medronheiros (Arbutus unedo), a camarinheira (Corema album), as
urzes (Calluna vulgaris) e o sargaço (Cistus salviifolius). Nas zonas onde a intensidade de
luz é menor, torna-se comum encontrar espécies como a urze-branca (Erica arborea),
o trovisco (Daphne gnidium), a giesta (Cytisus grandiflorus) e o tojo (Ulex europaeus), planta
arbustiva que o poeta Afonso Lopes Vieira associa a um pinhal botânico.
“O Pinhal agora é um jardim de tojo. Todas as penumbras
da selva estão iluminadas pela flor amarela dos tojeiros. É
a idade de Oiro. Depois, no Outono, é a idade dos Roxos
suaves e austeros, e da púrpura, nas florações dos urzes e
dos medronheiros. E é também quando eu prefiro a amada
selva, na resfalecente meia-tinta, no religioso tom-menor que
tudo realça, animiza e claro-escurece de expressões poéticas.”
(Vieira, 1909).
Ao longo da primeira linha do cordão dunar litoral observam-se vários conjuntos de
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Figura 37: Pinheiro-serpente centenário, classificado como árvore de interesse público.
Fonte: Autoria própria, a 9 de julho de 2020.

pinheiros serpentes (Pinus pinaster Aiton) que, por falta de proteção face à ação dos
ventos e à elevada salinidade, apresentam características recurvadas, e com aspeto
rasteiro. Está mesmo classificada como árvore de interesse público4 um pinheiro-serpente centenário, com cerca de 10 metros de altura, localizado no talhão 231.
Quanto ao estudo da fauna presente no interior do Pinhal, segundo a bióloga Sónia
Guerra: “…parece não haver actualmente diferenças significativas na diversidade
faunística comparativamente aos registos efectuados por [Arala] Pinto (1939) há mais
de 60 anos.” (Guerra, 2011). O esquilo-vermelho era, antes do último incêndio, a
espécie dominante por toda a mata e em espaço urbano, ainda que, nas micro clareiras,
se encontre a raposa, a toupeira, a doninha e o texugo. Os pássaros que povoam os
diferentes habitats, encontram aqui abrigo e refúgio seguros.
O ribeiro de São Pedro, ao percorrer o Pinhal do Rei, recolhe a água de outras ribeiras
que nele convergem até desaguar junto à sua foz, na Praia Velha. Ao longo deste curso
de água está presente uma enorme variedade de fetos, líquenes e musgos, preservados
numa área relevante de proteção florestal. Compreende-se que este ambiente de refúgio
é consequência de um excecional bosque de eucaliptos, também classificados como
conjunto de árvores de interesse público5, localizado no talhão 246. Mas este bosque
foi amplamente afetado pela ocorrência, em 2018, de uma tempestade tropical – o
furacão Leslie – que penetrou por aqui no território continental, derrubando centenas
de árvores, deste grupo que havia sobrevivido ao incêndio do ano anterior.
Apenas numa área restrita de Pinhal, delimitado a norte pelo Rio Lis e a sul pela praia
de Água de Madeiros – envolvendo a povoação de São Pedro de Moel –, contam-se 7
histórias avassaladoras de incêndios. A importante produção de madeira retirada desta
paisagem, sem reflorestação, reduz-se a cada dia. Há inclusive a acácia e a tintureira, que
sendo espécies invasoras e predadoras, já começaram a descaracterizar o Pinhal, sendo
necessária uma intervenção importante e indispensável, para o voltar a fazer renascer
das cinzas e prosperar por contínuas gerações, pois ele é uma marca verdejante que em
todos suscita emoção e afeição.

4
5

D.R. nº 32 II Série de 07 de fevereiro de 1997.
D.R. nº 32 II Série de 07 de fevereiro de 1997.
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“Chego de Lisboa à praia e à floresta. Que expansão de encanto
na minha alma! Logo que estou aqui, o meu verdadeiro eu
apossa-se de mim, e tenho a satisfação singular de me começar
a sentir.” (Vieira, 1909).
A abordagem de turma procurou articular a dimensão do tempo, tradição e memória,
numa proposta temática capaz de gerar uma rede de lugares de visitação ou experiência,
a fim de dar a conhecer este lugar urbano e as suas múltiplas valências. Esta rede,
como um rizoma, proporciona múltiplos níveis de leitura e sucessivas descobertas, em
articulação com outros destinos da região centro e do país.
O exercício pretende ser reflexo direto da análise inicial, pois há um conjunto de temas
estudados que integram o relatório de turma onde se trabalharam várias frentes, desde
o valor geofísico até ao espaço construído, desde a etnografia à estrutura social e,
até, à história. Tudo isso permitiu tirar conclusões para justificar a estratégia, para
que as propostas urbanas articulem programas e infraestruturas que sejam verdadeiros
espelhos da leitura do território. Assim se pretendeu que acontecesse, também, com
o exercício que desenvolvemos, de um percurso repleto de sensores para estimulação
humana, imersos nesta paisagem.
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Figura 38: Rede rizomática, a nível nacional.
Fonte: Autoria própria.

Figura 39: Rede rizomática, distrito de Leiria.
Fonte: Autoria própria.
Figura 40: Rede rizomática, concelho da Marinha Grande.
Fonte: Autoria própria.

1.4. Estratégia de turma – Rizoma
O conceito de rizoma ou rede rizomática, anteriormente apresentado, foi adotado
pelos filósofos Deleuze e Guattari no livro A Thousand Plateaus (1980). Um modelo
epistemológico que faz a compilação de um sistema de redes múltiplas entre os seus
elementos. Trata-se de um conjunto de conexões variadas que estabelecem entre si
uma proximidade e/ou uma longinquidade, porém, sem nunca descaracterizar o valor
da rede temática. Esse é o objetivo da rede rizomática, o de poder expandir-se sem um
limite definido.
“A rhizome ceaselessly establishes connections between
semiotic chains, organizations of power, and circumstances
relative to the arts, sciences, and social struggles.” (Deleuze,
Guattari, 1987, p. 7).
O conceito da rede rizomática surge ao longo do desenvolvimento do processo
metodológico. Foi através da rede temática múltipla que se construiu uma estratégia,
com base nessa sobreposição cruzada de cadeias de valor, em relações de escala variável,
desde a escala de proximidade até às escalas de território largo, ou mesmo, de algumas
redes europeias – como a das áreas de exploração de floresta nacionais.
O rizoma coletivo tem duas fortes vertentes – a cultural e a da exploração ambiental –
sendo ambas potenciadoras de vertentes turísticas complementares. Ambas se cruzam
porque o próprio Pinhal é uma espécie de fusão das duas condições. É por entre
pinheiros que acontece a natureza e acontece a razão mais forte da cultura local, quer
para o vidro quer para a produção florestal, mas também para as ligações históricas da
floresta ao estado português. A cultura aqui, compreende as redes de criatividade, de
arte e de literatura. Por exemplo, o aluno João Viveiros, com o tema Lugar Literário,
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realça a importância do legado do político e poeta Afonso Lopes Vieira; a aluna Beatriz
Baptista, com o tema Lugar para as Artes, estabelece uma infraestrutura local para
promover, entre os residentes, as relações entre a arte digital e a cultura contemporânea,
ou ainda, a aluna Ana Castilho, com o tema Lugar Criativo, força a relação entre a
cultura e a exploração da inovação e das atividades criativas aplicadas à realidade
ecológica e às atividades industriais.
Os projetos não se focam apenas na condição de ambiente e cultura. Esses são aqueles
que estão mais centrados na vertente turística e de destino balnear. Estabelece-se uma
leitura do território que procura reinventar um destino que, hoje, está em decadência
e, como tal, tem de reconquistar novos públicos e alargar os períodos de estadia,
combatendo a sazonalidade. O mesmo acontece quando a aluna Ana Afonso, com o
tema Lugar de Saúde e Bem-Estar, trabalha o Complexo – arruinado – das Piscinais da
Promoel, com o qual pretende contribuir, ativamente, para um usufruto anual. Ou até,
quando pensamos numa condição mais simples de veraneio e de lazer, como acontece
com a reinstalação da Pousada da Juventude, que é tema do Lugar de Passagem e
Convívio, da aluna Helena Peixoto. São Pedro de Moel é muito mais que uma praia e,
como tal, o rizoma acrescenta valor à exploração de atividades na natureza ou remete
para a história do vidro, ou para a história e património das matas.
Com o tema Lugar de Conhecimento, desenvolvido pela aluna Mafalda Topa,
saltamos para um circuito muito alargado, no seio das matas. Revisitam-se muitas
das estruturas edificadas que estão perdidas e abandonadas, convertendo-as em
extensões vivas do Museu Nacional da Floresta, há muito definido em programa
jurídico, mas ainda por instalar. Esta ideia de percurso ativo, que é ao mesmo tempo
cultural, lúdico e de autodescoberta, é no fundo um estímulo a um certo nomadismo
urbano. Temos presentes a cultura urbana e o lazer, em simultâneo. E são, todos,
lugares de experiências. Quando exploramos o tema lazer logo adicionamos outras
temáticas, como a autodescoberta. Existem Lugares Sensíveis propícios à experiência,
que pretendem ser bem mais do que simples circuitos na paisagem, proporcionando
autorreconhecimento e valorização pessoal.
Existem ainda outros casos onde a cultura, em sentido lato, se torna mais prática e
endógena: na exploração da renovação da centralidade, com o tema Lugar Central, do
57

aluno Rogério Barroso, ou o Lugar para as Artes, que relocaliza a cultura contemporânea
no Bairro dos Naturais. O mesmo acontece com o tema Lugar e Cultura em Ambiente
Natural, da aluna Bárbara Machado, que impulsiona a ideia de saber viver a cultura na
natureza, mas em ambiente profundamente urbano.
Sobre o ponto de vista das redes de relações há, inclusive, projetos que se encadeiam
uns nos outros, como é o caso do tema Lugares de Fronteira, da aluna Inês Rosa, que
é complementar dos Lugares Sensíveis, sob o ponto de vista da lógica dos circuitos
locais – mas que, alternativamente, explora a corda de visitação das arribas litorais,
desde o Lugar Literário central, culminando num espaço de diversão, que é porta
urbana norte, perto do farol.
Por fim, o tema Lugar de Encontro e Partida, pelo aluno André Galhardo, procura
instalar um centro de serviços comerciais, fazendo a inter-relação da cultura e do
turismo, capaz de gerar incentivos e modelos alternativos de exploração turística
comercial – estimulado pelas aprendizagens veiculadas no Fórum Técnico.
Estamos presente uma rede rizomática sem conflitos. Quando se estabelecem relações
entre equipamentos culturais da aluna Ana Castilho, da aluna Beatriz Baptista ou da
aluna Bárbara Machado, todos têm relações evidentes e complementares. Quando
associamos o Centro Cívico do aluno Rogério Barroso ao Complexo das Piscinas,
imediatamente emerge uma nova dinâmica urbana, entre polaridades que, sob um olhar
que se perspetiva muito urbano, se pode tornar muito importante. Existe ainda um outro
tipo de equipamentos que entram nesta rede de programas urbanos, como o Lugar de
Comunidade, pelo aluno João Costa, que explora a atração de novos públicos residentes
permanentes. Os alunos Helena Peixoto e João Viveiros desenvolvem equipamentos
culturais aparentemente mais convencionais, mas igualmente importantes, sob o ponto
de vista do agitar da bandeira das dinâmicas locais.
Depois de estabelecida a rede rizomática global, tornou-se fulcral encontrar parcerias
que dão evidência à estratégia individual. O rizoma proposto pela turma é composto
por percursos, equipamentos coletivos e temas de suporte, que são as grandes pedras-chave, desta alquimia urbana. Para tal, é preciso saber onde ligar o nó de cada projeto
ou de cada espaço público que se está aqui a construir. Existem, sobretudo, propostas
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de espaços públicos e de infraestruturas que se agarram às redes de percursos, e isso é
o que melhor caracteriza o projeto para São Pedro de Moel. São diferentes trabalhos
que vivem desta relação, entre as dinâmicas desejadas e o destino turístico, cultural,
natural e ambiental. Esta é a matriz da turma.
Alguns dos exercícios individuais, que integram algumas destas sinergias, dentro da
lógica da rede rizomática, não têm um fim integralmente concretizado em São Pedro
de Moel, e ambicionam expandir-se para a Marinha Grande, ou mesmo para fora do
concelho. Por exemplo, o tema Lugares de Fronteira, da aluna Inês Rosa, corresponde
a uma nova forma de percorrer São Pedro de Moel através da reformulação dos
passadiços litorais, que percorrem toda a costa portuguesa. De algum modo, este tema
liga-se através da rede de destinos turísticos de pequenas e grandes rotas do cristianismo
ou das ciclovias nacionais. Provavelmente, um utilizador que desfrute da experiência
de percorrer um passadiço procurará descobrir os outros, quer seja o passadiço do
Paiva, de Mira ou da Costa Nova, e também de São Pedro de Moel – e integram todos,
apenas, a rede da região centro. É nesta lógica que a estratégia de turma constrói o
destino ao nível nacional, não remetendo apenas para que São Pedro de Moel seja
destino último ou isolado, como hoje lhe acontece.
O objetivo principal consiste em colocar a estratégia de turma como uma lógica de
rede, em que os projetos não são peças isoladas, mesmo que, depois, tenham a sua
autonomia do ponto de vista físico.
A aluna Bárbara Machado ao desenvolver um anfiteatro, localizado no Vale do Ôlho,
não tem um contacto físico próximo com nenhum outro projeto, mas estimula-o
visualmente. Ou seja, não é preciso marcar ou delimitar um caminho para ligar os nós
da rede. Num outro exemplo, entre o Complexo das Piscinas e o novo Centro Cívico,
há o desejo de tencionar polaridades que estabelecem riqueza na zona Sul e na zona
Norte, relativamente à mais tradicional Praça Afonso Lopes Vieira – a antiga Praça das
Matas Nacionais. A estratégia pretende conquistar o espaço de São Pedro de Moel e,
nestes dois casos em particular, está à procura de públicos que residem fora deste lugar
urbano. Estes projetos procuram encontrar e fixar uma comunidade mais alargada, que
aqui poderá encontrar os benefícios propostos pelo programa ou que, eventualmente,
se vai deslocar porque, no caso do Centro Cívico, tenderá a encontrar um ambiente
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laboral mais propício para a criatividade e o desenvolvimento de atividades criativas,
relacionadas com a cultura, os moldes e, porque não, as matas.
A estratégia global coloca ainda, pontualmente, desafios para novas dinâmicas – como
quando o aluno João Costa estabelece um programa para o envelhecimento ativo,
ou a aluna Ana Afonso recoloca as terapias de água salgada, marítima, dentro da
balneoterapia –, que tenderão a fortalecer programas numa lógica de relação entre
São Pedro de Moel e as comunidades próximas, e, eventualmente, até outras mais
longínquas, nalguns outros trabalhos.
O coletivo de projetos funciona como um exercício de acupunctura, em que as agulhas
tocam pontos sensíveis capazes de ativar relações bem mais amplas.
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Rede rizoma

Rede rizoma
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1. Lugar de Comunidade
2. Lugares Dinâmicos (desportos de raquete)
3. Lugar (parque) de Aventura
4. Lugar Produtivo
5. Lugar (de interpretação do) Moderno
6. Lugar de Encontro e Partida (à descoberta)
7. Lugar à Ciência Viva
8. Lugar à Interpretação Ambiental
9. Lugares de Convívio
10. Lugar de Passagem e Convívio (pousada jovem)
11. Lugares de Fronteira e Entretenimento
12. Lugar para as Artes
13. Lugar Central
14. Lugar de Conhecimento
15. Lugar Criativo (pedagogia, inovação e criatividade)
16. Lugar de Encontro (serviços da colónia balnear)
17. Lugar de Cultura em Ambiente Natural
18. Lugar Literário
19. Lugares Comuns
20. Lugar de Saúde e Bem-estar (piscinas, talassoterapia)
21. Casa-Museu Afonso Lopes Vieira
22. Café Bambi
23. Centro de Interpretação de Arquitetura Modernista
24. Farol do Penedo da Saudade
25. Centro Astronómico do Pinhal do Rei
26. Posto de vigia - Ponto Novo
Nota: a negrito indicam-se os projetos desenvolvidos em Teses de Mestrado.
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2. INVESTIGAÇÃO PARA O PROJETO
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2.1. Objetivos e programa
Este estudo dedica-se aos artistas da paisagem e ao modo como eles manipulam a
imaginação, a razão e os sentidos num só exercício. A experiência artística permite
fazer uma análise poética ao lugar e à sua forma, através da identificação e compreensão
do suporte territorial, que se faz espacial e temporalmente, como uma realidade
experienciada por meio dos sentidos.
O objetivo deste exercício individual de projeto começa por associar, à paisagem de São
Pedro de Moel, valores de apreciação estética, de experiência e de autodescoberta. Para
informar esse desafio, pretende-se fazer uma reflexão teórica que procura analisar o
lugar como um veículo para a criação de projeto e identificar espaços que sensibilizem
e estimulem o utilizador.
“Sensory experiences become integrated through the body, or
rather, in the very constitution of the body and the human mode
of being. Psychoanalytic theory has introduced the notion of
body image or body schema as the centre of integration. Our
bodies and movements are in constant interaction with the
environment; the world and the self-inform and redefine each
other constantly.” (Pallasmaa, 2005, p. 40).
Trata-se de explorar o lugar fenomenológico como potenciador da experiência poética,
na arquitetura, com o corpo e os sentidos. Existem, hoje, inúmeras visões sobre a leitura
da paisagem, inúmeros tipos de experimentação, inúmeras tendências e oportunidades
acerca da vivência quotidiana no lugar. Existem agora inúmeras questões ao projeto:
como é que, em São Pedro de Moel, posso relacionar o corpo com o espaço? Como
é que se estabelecem relações com o existente e como se retira usufruto válido dessa
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experiência? Como é que se trabalha sobre a imensa mancha verde de pinheiros, e o
que é que transmite a sua importância às pessoas?
A escolha do tema de projeto foi reveladora, com base no pensamento radical de
experimentar uma proposta que reivindicasse o estudo do território e da paisagem. A
ambição de relacionar o ambiente natural de São Pedro de Moel com a arquitetura está
associada ao contexto de trabalho, centrado na ideia de lugar urbano, e depende da
investigação para o projeto, para a configuração de bases teóricas de suporte à prática
arquitetónica e ambiental. O interesse pessoal provém da investigação realizada sobre
a evolução constante da paisagem, desde a compreensão do lugar à experiência, onde
se domina o espaço como tema conceptual e arquitetónico. O estudo compreende
a integração da paisagem através de exercícios de arquitetura experimental e de
explorações no campo da sensibilidade humana, de modo a que se obtenha uma
realidade simbólica cujo significado deverá permanecer radicado na referenciação da
sua cultura específica.
O tema Habitar a Paisagem surge como suporte de projeto, no seio das condições
naturais e urbanas, sobre o qual se vai desenvolver a arquitetura da paisagem. Todavia,
a arquitetura pretende articular práticas experimentais, intervenções no espaço e na
natureza que provocam, nos lugares intervencionados, uma reação sentimental e de
abstração, transformando-os em realidade simbólica. A interpretação da leitura, em
cada lugar, surge da pertinência do estudo pelo desenho à escala urbana e à escala do
objeto. Dentro desta estratégia reflete-se a interação da arquitetura com a paisagem, a
experiência imersiva e a introspeção pessoal, como temáticas que objetivam interligar
o espaço físico e a natureza através da presença humana. Importa compreender as
poéticas do sublime e da paisagem e reinterpretá-las hoje, pois constituem parte dos
desejos de investigação.
A investigação para o projeto deve prevalecer sobre a simples leitura de um conjunto
de espaços simbólicos dispersos na paisagem, na qual somos conduzidos à natureza
que transformamos enquanto fenómeno cultural. São Pedro de Moel nasce dentro de
um manto verde de pinheiros e da poética dos elementos que o estruturam: o ribeiro,
a praia do litoral Atlântico, a literatura e a arquitetura moderna. O exercício debruça-se simultaneamente sobre o desejo de sentir os lugares especiais e de criar relação
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Figura 41: Visita de campo ao interior do Pinhal do Rei, contou com a participação do João Beltrão.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.

Figura 42: Visita de campo, Areeiro.
Fonte: Autoria própria, a 9 de julho de 2020.
Figura 43: Visita de campo.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.
Figura 44: Visita de campo, Pombal do Rei.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.

Figura 45: Visita de campo, parque de merendas.
Fonte: Autoria própria, a 8 de julho de 2020.
Figura 46: Visita de campo, Posto de vigia - Ponto da Crastinha.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.

com as arquiteturas, e ainda com a possibilidade de ativar sensações através da riqueza
do território e da prática artística. Dedica particular atenção à condição ambiental
e à dimensão da dúvida sobre como fixar um conjunto de objetos que completam
o espaço, convertendo-o numa rede de lugares intimistas. Os objetos apresentados
são o resultado da leitura do território de São Pedro de Moel, são como que ovnis
pousados onde a arquitetura coloniza o lugar. A intensidade das experiências sensoriais
e emotivas no ambiente natural está relacionada com o processo pessoal, que envolve
um exercício, como o de deambular – aludindo à “flânerie” (Careri, 2002) –, que se
converte numa vertente performativa de interação com a paisagem.
A procura e o reconhecimento de momentos simbólicos apelam ao sentimento
associado ao lugar para que se tornem reflexo dos sentidos e da razão. A leitura
de marcas do passado está associada ao retrato da paisagem, faz-nos aproximar e
reconhecer um conjunto de elementos que constroem a sua imagem e identidade.
É por entre os pinheiros que se revela o verdadeiro estímulo aos sentidos, nasce do
poder natural e da carga poética de elementos que o constituem: o vento, as arribas, os
monumentos vivos arbóreos e os percursos pedestres como desafios de descoberta.
Posto isto, surge a possibilidade de associar um programa sociocultural que seja
capaz de oferecer uma nova realidade urbana a partir de uma análise poética sobre
arte, paisagem e memória. Pretende-se que esta abordagem seja capaz de promover
uma interação com o território numa vertente introspetiva, lúdica e experimental,
reforçando aspetos de relação individual e/ou coletiva. Quer-se pensar num conjunto
de espaços que desafiam o espectador a experienciar diferentes formas de olhar, tocar,
ouvir e pensar.
Por fim, o objetivo deste exercício começa por analisar a realidade urbana de São
Pedro de Moel como fator propiciador de novas leituras da paisagem, propondo
uma estratégia geral de desenho urbano capaz de articular memórias e vivências já
esquecidas, para reforçar novas experiências entre residentes e visitantes. Como é que,
em arquitetura, podemos reativar o uso sensorial da paisagem de modo a dialogar com
lugares sensíveis?
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2.2. Descodificar a paisagem - Leitores de paisagem
A questão de investigação fez com que a análise teórica me interrogasse, sobre, até que
ponto esta procura incessante de tentativas de respostas, aparentemente inúteis, possa
ser a procura da explicação para a utilidade da paisagem.
Vivemos numa época materialista em que a sociedade consome arbitrariamente toda a
espécie produtos, e de valores (Llosa, 2012), de algumas coisas “inúteis” que enfatizam as
práticas quotidianas. O Homem já não consegue associar o domínio sobre a reverência
da estética do lugar ou (re)conhecer o seu significado sensorial – se, porventura, fosse
necessário para ele, íntima e individualmente, apenas um pouco de tudo aquilo que o
rodeia. A ignorância destes fatores faz com que, eventualmente, as respostas “inúteis”
lhe possam transmitir um significado especial, revelando-se como utilidades e saberes
que, com a interpretação da paisagem, podem ter um papel fundamental na cultura
contemporânea. Um poeta, um filósofo, um paisagista, um artista da paisagem, um
arquiteto, devem bastar para demonstrar que as várias interpretações pessoais, se
deixam imprimir pela importância da liberdade sensorial.
O território e a paisagem são veículos de um prazer momentâneo que resulta do olhar e
das interpretações do utilizador. O descontrolo do tempo – do linear, cronológico, que
alimenta a vertigem do consumo quotidiano – e a contemplação do espaço, sublinham
valores semelhantes à Tríade Vitruviana. De igual forma, a paisagem pode remeter-nos
para o seu processo construtivo e de estabilidade naturalista (firmitas), para a utilização
de ambientes personalizados (utilitas), e para sua sensibilidade estética captada através
do emergir do nosso inconsciente (venustas). O objetivo passa por clarificar a projeção
da paisagem, tendo ela as mesmas implicações que um exercício de desenho em
arquitetura. A representação dessa imagem vai moldar a caracterização de um lugar
em particular; emerge a contaminação de conhecimentos que, aparentemente inúteis,
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transmitem instrumentos úteis para o campo de investigação pelo projeto.
Um lugar na paisagem é idealizado para dar resposta a um problema, nasce para
que uma sociedade concreta possa apropriá-lo e atribuir-lhe uma função espacial. Se
compararmos a paisagem a uma obra de arte, cultivamos a utopia de que a sociedade se
impõe sobre ela, apesar da sua aparente inutilidade servir claramente para nos ilustrar
que tem funções estimulantes e que nos circunda de necessidades úteis à criação. O
limite da sua essência é caracterizado por realidades difíceis de apreender, de tal modo
que, enquanto sociedade moderna, não temos consciência da quantidade e valor desse
saber cultural. A estas finalidades acresce a importância de fazer sentir aquilo que
é inútil para o utilizador, pois essas sensações serão instrumentos de suporte que
descodificam olhares de tempo e espaço.
A leitura da paisagem requer, sobre o domínio do inútil, sentir e descobrir os lugares.
Adapta a perceção ao ato prático para que, no fundo, se descubra que é útil à medida
que o utilizador vai construindo a imagem estética do lugar. Se considerarmos que a
paisagem (passiva) é útil, não lhe é reconhecida a beleza aos olhos do utilizador (ativo),
porque ambas representam a inutilidade aliada ao cultivo do significado.
“Como sugere o Cirano de Edmond Rostand nos versos finais
de pièce, o inútil é necessário para tornar todas as coisas mais
belas: “Que dites-vous?... C’est inutile?... Je le sais! / Mais on
ne se bat pas dans l’espoir du succès! / Non! Non, c’est bien
plus beau lorsque c’est inutile!”” (Ordine, 2017, p.17).
Esse processo intensifica-se através do uso da paisagem como elemento de aprendizagem.
Interfere com a profundidade da consciência sobre o seu valor relativo. Para tal, é
preciso reunir um leque vasto de sensibilidades, sobre estas complementaridades que
são as articulações entre a sensibilidade artística e a sensibilidade arquitetónica. Ou a
leitura do território, a partir de utilizadores que conhecem e que vivem a experiência
territorial e local.
Ao criar uma sequência de lugares na paisagem de São Pedro de Moel, intensifica-se a oportunidade de experimentar, em sítios opostos, diferentes cargas emocionais;
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diferentes exposições sensoriais de perceção do território, sobre elementos
consequentes do tempo, da cor, do clima e da distância. No fundo, perceber como é
que se aplicam as receitas, das sensações de Juhani Pallasmaa ou de Peter Zumthor, aos
tempos e valores do presente, num quadro de existência humana atual, de consciência
social e ambiental. A abordagem desta investigação implica focar na habitabilidade da
paisagem, adotando a experiência como temática espacial. Qual a relação da forma de
habitar a paisagem e o que habitamos nela? É através da poética do espaço (Bachelard,
2008)6 que nos apercebemos da arquitetura ambivalente.
Separamos os iluministas dos românticos do pitoresco, por estes últimos copiarem a
natureza e por não serem capazes de a reinventar. A sensibilidade naturalista nega o
extremo dos racionalistas que a domesticavam, porém, rejeita o olhar dos naturalistas
românticos que não transformavam a natureza porque a viam intemporal. Duas
grandes correntes – a racionalista purista e o iluminismo neoclássico – o contraste da
domesticação da paisagem e o passado fixo num novo presente. Ao longo da história
da arquitetura, o pitoresco apurou o romântico, tornando a natureza mais perfeita do
que ela alguma vez fora. Na verdade, a natureza nunca foi bucólica nem amena, porque
os seus rios ou estavam secos, no verão, ou provocavam enxurradas e inundações no
inverno; porque havia mau tempo e as árvores caiam, mas, nos parques pitorescos dos
românticos, a paisagem mantinha-se perfeita e a arquitetura desaparecia no meio de
toda a sua verdura. Pelo contrário, no período da razão pura – o iluminismo – Claude
Nicolas Ledoux, para a cidade ideal de Chaux, desenhava as casas dos supervisores de
forma a serem observadas à distância, atribuindo-lhes o poder de uma ordem racional
e um corpo físico que interagia com a paisagem. Dois períodos que ligam a natureza
com as sensações e com as emoções de maneira diferente. A herança desta tensão
pretende ser reflexo das escolhas em projeto, para se decidir em conformidade com
o efeito pretendido para um determinado lugar. A investigação procura conjugar um
equilíbrio e é isso que a contemporaneidade tem vindo a fazer com a natureza; as
fábricas abandonadas, as minas e as suas escombreiras, os terrenos tóxicos, que depois
de “traduzidos”, se transformam em projetos sensíveis. Como é o caso da leitura da
paisagem de Peter Zumthor para as minas Allmannajuvet, transformadas em rotas
fenomenológicas de ligação a um passado histórico mineiro.

6

Edição original de 1957.
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Figura 47: Livreto com a recolha de depoimentos. Consultar em anexo.
Fonte: Autoria própria.

A imagem da paisagem mantem o seu cânone tradicional construído no passado,
porém essa identidade passou a ser entendida como um lugar de atmosferas percetíveis,
através da abstração do utilizador, enquanto narrador. Ter o deleite da paisagem é
conseguir superar os limites físicos concebidos para um vasto conjunto de intérpretes,
e perceber até que ponto essas experiências ativam o estado real para ser capaz de
alcançar o imaginário. Será possível a um arquiteto conseguir transmitir o que sente na
paisagem, em projeto?
Ao longo desta investigação proporcionou-se a possibilidade de uma recolha de
depoimentos de interesse a partir de vários testemunhos, entre os quais os de arquitetos
e artistas, sobre as relações da arquitetura com as artes e com as experiências percetivas.
Uma pluralidade de micro relatos que, de forma indireta, informam múltiplos campos
de resposta, entre os quais a clarificação de significados e definições, de aplicação à
condição da paisagem contemporânea. O desafio de intensificar a leitura da paisagem,
no caso de estudo de São Pedro de Moel, é o de interpretar experiências através
do desejo de sentir os lugares especiais e de lhes conferir esse significado especial.
Manifesta-se através da proposta de uma rede de lugares sensíveis, onde os utilizadores
têm a possibilidade de ativar as suas próprias experiências de perceção. A ambição de
relacionar o ambiente natural com a arquitetura está associada ao interesse pessoal,
que proveio da investigação documental e analítica sobre a evolução constante da
paisagem, desde a compreensão do lugar à experiência, onde se domina o espaço
como tema conceptual e arquitetónico. A tudo isto acresce a questão fundamental
desta investigação – de que modo é possível estabelecer uma nova leitura da paisagem,
incluindo a arquitetura nas questões naturais e artísticas, para assim poder promover
o habitar de cada lugar sensível, explorando a sua identidade particular? No fundo,
trata-se de interrogar até que ponto estas experiências vivem da interação entre a arte,
a arquitetura e as outras disciplinas, como a filosofia ou as sensibilidades ligadas à
fenomenologia da perceção?
O objetivo destas contribuições enfatiza o rizoma teórico, no entendimento da
dimensão poética ligada a um conjunto de pensamentos alheios, para que permitam
uma melhor compreensão e atuação nos universos da arquitetura e da arte. Determinar
um conjunto de questões comuns para ambas as correntes artísticas que, ao longo
da investigação, e/ou mais tarde, enquanto profissional, seja capaz de descodificar
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valores no local de ação onde se desvela o “espírito do lugar” (Norberg-Schulz, 1991)7.
Inclui-se a tentativa de perceber que tipo de papel deverá assumir, a esse respeito, a
fenomenologia da perceção, e como se lê, ou que valor se deve atribuir, à poética,
quando a ação na paisagem é eminentemente prática.
A abordagem às diferentes relações entre a paisagem e a perceção do lugar, revela-se como um auxílio para a compreensão e formulação das respostas, sobretudo se
e quando são confrontados um morador e um descodificador de paisagens, acerca
daquilo em que diferem as suas leituras do lugar: importa questionar ao arquiteto e ao
artista qual a sua estratégia, de perceção ou sensibilidade, quando constrói um lugar
especial na paisagem; ou questionar um morador, a partir do seu testemunho ativo,
sobre a compreensão longamente informada, ao longo de vários anos, acerca da sua
vivência em São Pedro de Moel.
Lugares comuns que validam características essenciais na paisagem.

7

Edição original de 1979.
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2.2.1. Cultura
O que é que a cultura pode acrescentar à paisagem?
A cultura contemporânea desempenha um papel ativo na descodificação da paisagem,
no despoletar de uma reflexão e introspeção com múltiplas leituras efémeras, que
pautadas em pensamentos afluentes, descrevem a noção do lugar. A cultura é “algo
anterior ao conhecimento, uma propensão de espírito, uma sensibilidade e um cultivo
da forma que dá sentido e orientação aos conhecimentos.” (Llosa, 2012, p. 14).
A necessidade de compreender o caráter percetivo, presente na sociedade de
artistas, transfigura a imagem sensorialista, que opera encadeamentos formados pela
imagem em movimento. A forma do seu tempo é gerida por uma manifestação de
instabilidade – alimentada pelo essencial –, e dispersa a ideia de construir especulações
de contemplação em redor. A necessidade de reformular perspetivas contamina a
materialização de um tempo que, convertido em premissas, desperta interesse no papel
da cultura neste contexto.
A investigação reúne um conjunto de disciplinas que não são alheias à capacidade de
saber despertar emoções personalizadas, através de uma realidade literária, filosófica,
musical e artística. Como tal, é necessário perceber como atuam os discípulos que
interessam para construir parte desta ponte entre a paisagem e o utilizador. Importa
também associar a liberdade racional que muitos desses artistas utilizaram, para que a
interpretação da paisagem possa sustentar novos ideais de diálogo prático em projeto.
Tal como na arquitetura, os planos de um poema são processos de desenho que nos
ajudam a interpretar visões e a dissolver sentimentos através do ato de deambular. O
principal objetivo provém da intuição, pela experiência, ao usar a imaginação literária
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Figura 48: Alberto Caeiro, o sensorialista.
Fonte: Autoria própria.

para ser capaz de a dotar de uma racionalidade percetiva. Como é que os poetas e
filósofos transcrevem para o papel o seu sentimento relativo à leitura do lugar? Fizemos
uma reflexão que abordou e reúne um conjunto de artistas onde, a partir da sua
experiência pessoal, desenrolam encadeamentos para uma abordagem fenomenológica
do espaço. Cada interpretação aborda o seu espaço existencial8 (Norberg-Schulz, 1971,
p. 24), o seu genius loci (Norberg-Schulz, 1991)9.
Fernando Pessoa, poeta português do século XX, começou por dispersar a sua reflexão
pessoal num conjunto de várias personagens que ilustram sentimentos e desencadeiam
realidades. Heterónimos vastos e singulares; desde o negativista e progressista Álvaro
Campos, ao tradicionalista Ricardo Reis, que faz recusa à modernidade pelo seu
caráter decadente, depois, o camponês pagão Alberto Caeiro, e o semi-heterónimo
Bernardo Soares, que tantas e tantas vezes se funde com o próprio ortónimo Pessoa.
A escolha de uma personagem, que culmina os objetivos da investigação, provém da
sua atitude e da relação intrínseca com a natureza. Alberto Caeiro é reconhecido como
o impulsionador poético, faz da interpretação dos lugares um processo sensorialista,
negando a racionalidade perante a atitude contemplativa. A construção da sua poesia
está dotada de simplicidade estética, poemas que se constroem através de um percurso
cognitivo.
“Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la / E comer um fruto é
saber-lhe o sentido.” (Caeiro, 1946, p. 39).
O Guardador de Rebanhos é a primeira série de poemas destituídos de qualquer
compreensão objetiva e racionalista. Caeiro assume-se como um pastor nos campos de
uma aldeia no Ribatejo, adota o atributo sensacionista, e capta, na paisagem, impressões
visuais que se deixam absorver pelos sentidos.
Que tipo de aproximações tem a experiência pictórica de Caeiro com a filosofia
da perceção do século XX? A imagem construída nos poemas integra um olhar
absoluto sobre o real, aproxima-se dos aspetos linguísticos de Merleau-Ponty, sobre
a estimulação do campo percetivo. Ambas as perspetivas carecem do movimento do
8
O autor refere-se a “existential space” (Norberg-Schulz, 1971, p. 24). Para facilidade de leitura procedeu-se à tradução livre.
9
Edição original de 1979.
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corpo, não partem da consciência, mas da procura de um estímulo como resposta à
vontade de experiência. No livro Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty considera
que “A consciência de si é o próprio ser do espírito em exercício.” (Merleau-Ponty,
1996, p. 497).
Fernando Pessoa foi um poeta erudito com grande interesse nas vanguardas francesas
e no estilo impressionista que, mais tarde, reflete na poesia de Caeiro. Este, além de
um mero camponês, cultivou o gosto pela cultura literária, essencialmente, a poesia
naturalista de Cesário Verde. Esta influência vai despertar Caeiro, enquanto leitor, para
os cenários estruturados em expressões poéticas e planos pictóricos, as cores e as
sensações nítidas.
“Ao entardecer, debruçado pela janela, / E sabendo de soslaio
que há campos em frente. / Leio até me arderem os olhos / O
livro de Cesário Verde.” (Caeiro, 1946, p. 25).
A adoção da vanguarda Sensacionista pretende registar a realidade sob a visão pessoal,
a visão das coisas. Não se trata apenas de representar um lugar na paisagem como
ele é observado, importa provocar o estímulo exato daquilo que é sentido num
determinado momento. Fernando Pessoa procura registar as várias descodificações
que a paisagem causa no utilizador, limita-se há arte das sensações, sendo que, “Toda a
arte é a conversão duma sensação em objecto.” (Pessoa, 1966, p. 168). Olhar o espaço
como uma realidade esculpida em aprendizagem, da mesma forma que, a deambulação
enfatiza as sensações através do distanciamento de atividade racional. Para Caeiro e
Merleau-Ponty, a experiência do utilizador de paisagens completa-se no momento em
que o corpo físico passa a ser conduzido sobre múltiplos fenómenos. A essa experiência
vivida acresce o processo de conhecimento do lugar.
Como é que se realiza a interpretação do lugar através da linguagem lírica?
Sophia de Mello Breyner constrói um discurso temporal sobre a paisagem marítima,
que articulada à viagem, explora o contacto corporal com o horizonte do Mediterrâneo.
Existe na poesia contemporânea da poetisa um interesse analítico pela geografia
enquanto expressão cultural, que pode ser expressa pela estimulação de pensamentos
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Figura 49: Mar, de Sophia de Mello Breyner.
Fonte: Autoria própria.

sobre a espacialidade humana em essência. Trata-se de pensar a poesia como um novo
significado de experiência, o lugar como uma distância de retorno, e a consciência
espacial como um encontro entre a terra e o mar.
O desdobramento da imagem poética e o sujeito perpassam a vivacidade das
pequenas coisas, exercem a conceção de ambientes, que traduzidos, transformam-se
em linguagem lírica. Gaston Bachelard procura também diferir a habitabilidade do
espaço, invocando como essa perceção se constrói em elemento sensível no tempo
e de interação recíproca, transformando a memória numa imagem poética do (in)
consciente. A arte poética nasce em virtude da experiência do olhar como elemento
intimista, a “exuberância e a profundidade de um poema são sempre fenómenos da
dupla: ressonância-repercussão.” (Bachelard, 2008, p. 187)10. O espaço converte-se em
poesia de forma intrínseca e em objeto emocional da memória.
A leitura dos lugares da poetisa são, sobretudo, dominados pela visão do mar sob o
olhar indeterminado, de liberdade. A afetividade pela natureza expressa o encontro
corpóreo ligado às sensações visuais e táteis, um contacto sobre os caminhos de areia e
a brisa marinha, na medida em que o sujeito poético encontra um lugar intrinsecamente
ligado ao próprio ser, à sua identidade.
“Mar, metade da minha alma é feita de maresia” (Andersen,
2013, p. 28).
O mar é o principal cenário de conotações simbólicas, muitas vezes metáfora sobre
a efemeridade da infância passada na praia da Granja. A sincronia do movimento
corpóreo propícia do reconhecimento do espaço, a materialização da fenomenologia.
Sophia de Mello Breyner recorre à escultura linguística, evocada nos substantivos, para
fazer sobressair a verdade dos lugares nostálgicos em espaços imersos no tempo e no
espaço. A experiência surge associada a um modelo processual capaz de transformar o
espaço em lugar, através da identificação do eu-lírico num tempo suspenso.
Ambos os intérpretes de paisagem, Sophia de Mello Breyner e Alberto Caeiro, valorizam
a fenomenologia como uma teoria promovedora da reflexão e interioridade pessoal.
10

Edição original de 1957.
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Figura 50: Festival Pinhal das Artes (2011).
Fonte: https://www.musicalmente.pt/portfolio/pinhal-das-artes/
Figura 51: Festival Pinhal das Artes (2015).
Fonte: https://www.musicalmente.pt/portfolio/pinhal-das-artes/

A procura incessante de lugares transcendentes, com ligação à natureza, assume a
escrita como uma resposta ativa, para que, a descrição daquela paisagem se transforme
numa leitura subjetivada. A ideia de lugar difere da experiência pessoal e do processo
fenomenológico, ou seja, transforma-se a partir da apropriação que o sujeito faz nele.
Cada lugar contém múltiplas memórias singulares que, pelos seus valores simbólicos,
evidenciam a identidade e o ambiente de um tempo.
“In general a place is given as such a character or ‘atmosphere’.
A place is therefore a qualitative, ‘total’ phenomenon, which
we cannot reduce to any of its properties, such as spatial
relationships, without losing its concrete nature out of sight.”
(Norberg-Schulz, 1991, p. 8).
Observar a paisagem é fazer um esboço de atmosferas, como realidade experienciada
por meio dos sentidos, num determinado território e num determinado tempo. Afonso
Lopes Vieira, poeta de São Pedro de Moel, refugiou-se em terras enclausuradas de
pinheiros onde a imaginação e a razão eram percetíveis num só lugar. A sua proximidade
com a Catedral Verde e Sussurrante e a “longa voz do mar” (Vieira, 1917) evidencia a
relação íntima entre a natureza e o seu caderno de poemas. Esta sensibilidade poética
foi, mais tarde, recuperada no festival Pinhal da Artes, como exercício de experiência
precursora na paisagem. Paulo Lameiro, músico e organizador do festival, recorreu
às lembranças da sua infância na praia da Vieira; para ele era a praia dos pobres e
também “um misto entre o mar, as redes, os galinheiros e a terra-mãe das batatas e
das cebolas.” (Lameiro, 2020). O pinhal foi sempre a fonte primária, que alimentava os
dois grandes polos de verão - São Pedro e Vieira de Leiria -, no qual a caruma servia
de chão nas casas e a água dos banhos quentes era aquecida com a lenha (roubada) da
mata. A procura de um espaço para realizar o Pinhal das Artes, dedicado à primeira
infância durante sete edições, acabou por acontecer em São Pedro de Moel, de forma
a que todas as atividades pudessem garantir toda aquela envolvência de memórias. O
seu objetivo principal era articular as dimensões do pinhal de forma a permitir uma
vivência imersiva e vinculada com a arte do sentir.
Paulo Lameiro descreve a chegada ao lugar das árvores como uma espécie de
antecâmara, filtrados por “um grande foyer de verde bonito” (Lameiro, 2020) que
95

Figura 52: Poeta Afonso Lopes Vieira.
Fonte: Autoria própria.

nos desorienta através da sua ascensão de êxtase sensorial. A escolha de um lugar que
cumprisse os objetivos à luz do dia e ao brilho da noite, sendo que, este filtro de pinhal
viria a ser o condutor principal, onde as famílias pudessem libertar-se dos “ruídos
televisivos e de jardins de infância” (Lameiro, 2020). Tudo o que as crianças poderiam
retirar deste festival remetia para os cheiros mistos de pinho, de mar, de duna, e de
toda a flora associada, desde os cardos às camarinheiras. Era evidente que todos os
percursos associados ao Pinhal das Artes eram percursos de flora, que evidenciavam
exatamente os aromas em layers; entre a caruma, o eucalipto e a eucacia (caciaeucacia); e
que são objetos explosivos de sensações quando ali filtrados. Todas as suas atividades
instalavam ações de procura, e essa ação podia decorrer às seis da manhã com os
bebés a ouvir os sons dos pássaros e a sentir a humidade do pinhal, porque esse estado
aquoso fazia com que a velocidade do som se alterasse. O músico descrevia este
momento como uma “paleta tímbrica extraordinária” (Lameiro, 2020), desde o “som
da madeira a estalar, da areia que se pisa com o calor, das cigarras e do próprio som de
mar” (Lameiro, 2020). A escolha por um espaço virgem comprovava os objetivos de
cumplicidade com a paisagem. Não havia eletricidade, não havia qualquer amplificação
de som, não havia microfones.
A micro comunidade de São Pedro de Moel acolheu ali um micro espaço, o que tornou
tudo mais íntimo, para poder oferecer às famílias com bebés um evento de espetáculos
de música, de teatro e dança num contexto de descoberta corporal. Eram ao mesmo
tempo desafiados a sentar no meio da caruma, tal como o escritor Afonso Lopes Vieira
que, muitas e muitas vezes, de bengala na mão, se refugiava neste ambiente propício
de criação artística.
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Figura 53: São Pedro de Moel na década de 60. Fotografia histórica depositada numa base de dados dos amigos de
São Pedro de Moel, via facebook.
Fonte: https://www.facebook.com/1451683738414330/photos/a.1451686328414071/1464421813807189/

2.2.2. Artistas na paisagem
A paisagem é uma sucessão de lugares que vinculam a experiência de um ambiente
através da caraterização do espaço e da forma, como se cria a relação entre o homem e
o território. Surge como elemento essencial para que a troca de sensações seja recetiva à
experimentação. A perceção e a consciência de um lugar transformam-se em respostas
para um relato de paisagem, que nos deixa envolver numa viagem de sensibilidades
e imaginação. A sua identidade é o que resulta do ato de habitar (Pallasmaa, 2017) e
da consequente relação com um lugar e os seus elementos. É reconhecer o valor em
características e elementos do espaço à medida que se traduzem ideias e conexões
individuais.
A essência do lugar expressa a personalidade da paisagem e difere-a de outras
através da fenomenologia. Existem lugares que permanecem relembrados devido à
sua vivacidade, por influência da memória que é evocada pela perceção do espaço,
dos sons e dos cheiros, dos raios de luz e dos ecos, dos passos na calçada. A década
de 60, em São Pedro de Moel, leva-nos para um ambiente de memória onde se faz
ouvir o duelo entre o riso das crianças a brincar na areia da praia e as competições
frenéticas, de rally em estradas florestais. Esta recordação distingue o espaço vivido
(Pallasmaa, 2017), que se estrutura em experiências interpretadas através da memória
do indivíduo que perdura no tempo e no espaço; da outra experiência, do turista, que
ocupa uma mera passagem no espaço público e anula o interesse pela vivência coletiva,
observando de longe aquilo que é a realidade e a imagem do lugar. A descodificação
das marcas da paisagem carrega a memória de um passado proveniente da construção
de lugares coletivos que contam histórias e vivências de uma sociedade, e é através
dessa identidade que indissociavelmente identificamos um lugar.
A composição da paisagem anseia transpor, no lugar, um espaço que provoque o
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inconsciente humano para que a qualidade estética seja percecionada. A arquitetura
contribui para que o espaço crie um sentido experimental na composição do lugar, em
conjunto com as ações do Homem movidas pela abstração quotidiana. Por vezes, os
atos obstruem-nos na forma como a nossa consciência vê e sente as barreiras físicas,
aquilo que nos rodeia. A perceção sensorial de um lugar depende dessa abstração,
depende da ativação quotidiana dos sentidos.
A interação da arquitetura com as questões percecionais conjuga conceitos de
experiência racional e empírica; deste modo, desenvolve uma interação com um espaço
que é composta pela busca de significado e de genius loci (Norberg-Schulz, 1991)11, e
pela experiência emocional. A leitura do lugar é a descoberta de uma atmosfera que
nos atrai para as coisas que nos rodeiam, e consiste em decifrar ambientes cheios de
cor, compostos por imensos tecidos rugosos a que chamamos de texturas, por uma
intimidade ligada à escala corporal, por uma harmonia e por uma brisa que se intensifica
entre pinheiros. Há elementos e estruturas espaciais que orientam a descodificação da
imagem poética da paisagem conferida pela imaginação do utilizador, nos domínios de
pertença ao lugar (Norberg-Schulz, 1985).
“In the process of way-finding, the strategic link is the
environmental image, the generalized mental picture of the
exterior physical world that is held by an individual. This
image is the product both of immediate sensation and of
the memory of past experience, and it is used to interpret
information and to guide action.” (Lynch, 1960, p.4).
Entende-se que a natureza perdeu a sua imagem lírica devido à falta de capacidade do
homem para a conseguir interpretar. A presença da arquitetura vem contribuir para que
essa intensidade se reflita no modo de explorar o lugar fenomenológico. A necessidade
de respostas transforma as visões sobre a leitura da paisagem e as oportunidades acerca
da sua vivência, em permanente estado de imersão. O arquiteto Juhani Pallasmaa
teoriza a arquitetura como “existential metaphors” (Pallasmaa, 2005, p. 71)12, um apoio
fundamental na construção de uma narrativa inconsciente, sendo que, o espaço nasce
11
12

Edição original de 1979.
Edição original de 1996.
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Figura 54: Planta e corte da Casa Moller (1928), de Adolf Loos, em Viena.
Fonte: Colomina, 1992, p. 79.
Figura 55: “Jardin suspendu”,Villa Savoye (1929), de Le Corbusier, em Poissy.
Fonte: Colomina, 1992, p. 99.
Figura 56: Vista do hall de entrada, Villa Savoye (1929), de Le Corbusier, em Poissy.
Fonte: Colomina, 1992, p. 99.

como consequência da noção de representação simbólica do corpo. O objetivo, mais
do que olhar ou contemplar um espaço de aproximação à experiência fisiológica, é
partir dessa linguagem construtiva em que o Homem ativa os sentidos de modo a
deparar-se com a luz, com a sensação de intimidade ou de segurança.
Em 1992, Beatriz Colomina publicou um conjunto de ensaios sobre a questão do
utilizador no espaço, e de como a sua organização interfere com o modo de estar e de
como as relações de género diferem na prática do habitar. O foco surge nos traços e
nas impressões que o utilizador deixa nos objetos ou no interior de uma habitação, de
forma a desvendar a passagem do tempo no espaço. Faz referência aos projetos de Adolf
Loos como espaços que sugerem ser habitados, descreve sensações de conforto e de
intimidade através de uma dimensão psicológica, e revela o habitante como um objeto
de estudo, por se tornar protagonista do próprio espaço. Ao contrário da descrição dos
espaços (voltados para si mesmos) de A. Loos, o interior dos projetos de Le Corbusier
implicam um olhar de domínio sobre o mundo exterior. Ele defende a relação com
a natureza através de “la fenêtre en longueur” (Colomina, 1992, p. 112) e intitula o
habitante como um observador atento que promove a máquina de habitar. Por um
lado, na arquitetura de Le Corbusier o sujeito assume-se como um visitante que aponta
pistas e referências ao modo como a arquitetura permite fazer estas aproximações aos
espaços; por outro lado, na arquitetura de Adolf Loos existem pistas para o modo de
pensar os espaços de maior permanência. Em certos momentos seria pertinente fazer
o cruzamento das duas formas de pensar o espaço. A questão dos diferentes modos de
habitar, ou até do enquadramento com o território, se passada para além da mera casa
e aplicada a um espaço introspetivo na paisagem, podem revelar indícios sobre como
ensaiar percursos no espaço ou desvendar relações com a envolvente.
Experimentar um lugar exige um diálogo entre o espaço e o utilizador, resultado
da sensação de intimidade e de silêncio que a arquitetura nos transmite, enquanto
instrumento metafisico. Como dessemelhança, a experiência que fazemos na paisagem
expressa uma simplicidade na forma como o utilizador se insere nos demais elementos
que a compõem, pois a natureza não depende da sua presença corporal para que se
possa exprimir. No entanto, o utilizador depende da ativação fenomenológica para que
a possa interpretar.
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Figura 57: Walking Artists.
Fonte: Autoria própria a partir de Careri (Walkscapes, 2002).

Francesco Careri no livro Walkscapes: walking as an aesthetic practice (2002) faz um convite
ao “Andare a Zonzo” (Careri, 2013, p. 7)13, um convite à narrativa de percurso como
exercício experimental. O deambular transformou-se num ato simbólico alterando
a imagem da paisagem à medida que é vagueada, e constrói uma ideologia estética
através do nosso inconsciente. Se temos a possibilidade de escolher entre um caminho
linear e um caminho ignoto, este exercício permite deixar que o nosso zonzo escolha a
experiência de explorar um lugar, por nós desconhecido, através de ações e movimentos
no espaço. A paisagem (aqui) é construída através do andar, pelo qual o ato de caminhar
se relaciona, por meio de um olhar sensível, com a nova forma de experimentação e a
nova leitura aos lugares que a compõem.
“Space appears as an active, pulsating subject, an autonomous
producer of affections and relations. It is a living organism
with its own character, a counterpart with shifting moods,
with which it is possible to establish a relationship of mutual
exchange.” (Careri, 2002, p. 82).
A relação intrínseca do corpo com o lugar enaltece o campo imaterial, no sentido em
que o Homem interage com a natureza espacialmente, e a estabelece como construção
de vivências, de formas e linguagens. O relato da viagem pela New Jersey Turnpike,
por Tony Smith, é reflexo de uma experiência “on the road” (Careri, 2002, p. 119) que
define o percurso como uma narrativa física do espaço, uma construção simbólica do
território que tem em vista a problematização dessa experiência do ato de travessia
como obra de arte. Esta narração explora a consciência da experiência no espaço da
paisagem a partir do campo artístico; resulta da perceção naturalista que, em conjunto
com o deambular, remete para as práticas do movimento Land Art.
“The experience on the road was something mapped out but
not socially recognized. I thought to myself, it ought to be
clear, that’s the end of art. Most painting looks pretty pictorial
after that. There is no way you can frame it, you just have to
experience it.” (Wagstaff, 1968, p. 381).

13

Edição original de 2002.
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Figura 58: A Line Made by Walking (1967), de Richard Long.
Fonte: Careri, 2002, p. 147.

O território que suporta este estudo insinua múltiplos aspetos onde o espaço físico,
a sensibilidade e a natureza se conectam com a arquitetura e a paisagem, do mesmo
modo que ativa o relacionamento do homem com o ambiente de experimentação.
No fim dos anos 60 e início dos anos 70, as obras americanas da Land Art surgem da
transformação física do território face à intervenção humana, sob a condição renovada
de uma relação da arte com a natureza, em ambientes urbanos e naturais. São obras
que nos ajudam a ler sinais da história e de exploração, de destruição, de extração
violenta de recursos da paisagem, e tudo isto acontece com tal intensidade, nos Estados
Unidos, que se acaba por se revelar de modo, talvez, mais evidente. A contemplação
de uma obra da Land Art permite, ao visitante, a oportunidade de interagir no espaço
artístico, do ponto de vista abstrato e fenomenológico, de interação com a luz, as
sensações, a temperatura e a humanidade relativa do ar. Torna-se propícia, também,
para a apreciação física e estética do território, da mesma forma que se constrói uma
viagem pela história daquele lugar particular. Com isto enaltece-se o tempo geológico
e a história das populações nativas americanas que acabaram por ser dizimadas, ou as
histórias de exploração, tanto de minérios como de combustível; tudo isso se reflete
nas intenções destes artistas. Falemos de objetos que, simultaneamente, ajudam a
descodificar e a colonizar uma determinada paisagem, assumindo que os artistas, ou os
arquitetos, são os promotores e as suas intervenções são uma espécie de camuflagem.
Em vez de interpretarmos ou fazermos a leitura das consequências das intervenções
extrativas da paisagem, temos a oportunidade de as camuflar, e aí o trabalho do artista
e do arquiteto revela-se aliado de uma nova realidade, que vai ser apreendida sob um
ponto de vista mais abstrato e estético. Existem dois modelos de transformação do
território – um mais ativista na intervenção artística ou arquitetónica na paisagem, e
outro como complemento à própria exploração da paisagem.
Este tipo de experiência procura, por meio da sensibilidade, um envolvimento no
espaço construído sobre a morfologia da beleza natural. A Line Made by Walking
(1967), projeto de Richard Long, mostra a capacidade simbólica de uma intervenção
na paisagem onde a presença humana é o resultado performativo da sua interpretação.
Descrita como “a straight line sculpted on the ground” (Careri, 2002, p. 142), é um
cenário percetivo através da convergência de condicionantes naturalistas, onde o
vento, a luz e o nosso imaginário atuam sobre o espaço construído. Esta corrente
artística vai repensar a paisagem descrita, escavada ou até mesmo esculpida, onde
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Figura 59: The Great Pipe Monument. Fotografia: Robert Smithson.
Fonte: Smithson, 1996, p. 70.
Figura 60: The Fountain Monument: Bird’s Eye View. Fotografia: Robert Smithson.
Fonte: Smithson, 1996, p. 70.

ocorrem intervenções humanas em lugares vazios, adotando uma simbologia artística
atemporal, sob a designação de earthworks (Smithson, 1996, p. 69). Robert Smithson
realça a importância da experiência física como forma de apropriar o lugar especial, em
que a ação humana é vista como o resultado da arte, o resultado do atuar e do sentir
através do exercício da liberdade humana no território. Torna-se evidente que a arte
acabou por criar um espaço através do qual se vai manifestar uma outra realidade, um
outro olhar sobre as coisas, através da sua carga poética.
Naturalism “is replaced by non-objective sense of space.
The landscape then begins to look more like a map in three
dimensions than a rustic garden.” (Smithson, 1996, p. 116).
A experiência da viagem em territórios desconhecidos é definida por Robert Smithson
como uma “suburban Odyssey” (Smithson, 1996, p. 72), uma sequência de elementos
que revelam o convite ao percurso, por meio da nossa perceção. A narrativa que
Smithson explora ao longo das paisagens de Passaic, define uma realidade abandonada,
composta por uma paisagem habitada por significados e referências desconectadas.
Para o artista, as viagens são uma descoberta e uma experimentação daquilo que nos
rodeia, são visitas a exposições onde a natureza acolhe a arte como reforço da sua
valoração estética.
“Actually, Passaic center was no center – it was instead a
typical abyss or an ordinary void. What a great place for a
gallery! Or maybe an “outdoor sculpture show” would pep
that place up.” (Smithson, 1996, p. 72).
A procura de novas leituras de paisagem provem da interpretação que fazemos
sobre um espaço e um tempo sobreposto à necessidade instintiva da experiência. O
deambular revela-se como um instrumento indispensável à leitura sensorial do espaço,
evidencia um cenário de natureza, de sociedade e de teoria. No ensaio The Expanded
Field of Landscape Architecture (1997), Elizabeth Meyer apresenta um manifesto sobre
a nova teoria da arquitetura na paisagem, onde evidencia a experiência da visita ao
lugar e o modo como a perceção sensorial recai sobre essa compreensão. A beleza
da paisagem é contruída através da intuição temporal e da relação que temos com o
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Figura 61: Sculpture in the Expanded Field, Rosalind Krauss.
Fonte: Meyer, 1997, p. 170.
Figura 62: As Expanded Field for Landscape Architecture, Elizabeth Meyer.
Fonte: Meyer, 1997, p. 170.

ambiente, requer uma aproximação com os materiais, as emoções e as histórias; é algo
que dá resposta às questões sobre o papel da arquitetura e sobre aquilo que realmente é
fundamental para que se dê a troca de visões a uma sincronia perfeita com a paisagem.
A teoria do campo expandido, de Meyer, define as paisagens para a arquitetura14 e
reflete a importância da apreciação e consciência do Homem, para que a experiência
do habitar a paisagem seja reflexo das suas sensações físicas.
“Landscape theory must rely on the specific, not the
general; and like situational and feminist criticism landscape
architectural design and theory must be based on observation,
on what is known through experience, on the immediate and
sensory – what is known by all the senses, not only the eye.”
(Meyer, 1997, p. 167).
A abordagem experimental requer um confronto metafórico no diálogo com a
paisagem poética, para a construção de modelos percetivos à identificação do lugar
e à associação de valores experimentais, culturais e emocionais. Meyer defende que a
imagem da arquitetura se funde na beleza estética da paisagem, através das experiências
necessárias para a criação de uma interpretação persuasiva.
“As well as multiple scales, landscape embodies multiple
experiences. The growing influence of phenomenology within
the discipline highlights that every site is also a place: a locus
of human experience and meaning. So the interrelationship
between dimensional site and experiential place is also now
central to theoretical thinking in the discipline.” (Swaffield,
2002, p. 229).
A pesquisa documental tornou-se fulcral para mostrar que a paisagem é hoje suporte
de projeto em arquitetura, e que não é possível desenhar sobre o território sem a
compreensão da sua dimensão e da sua estética. Representar a imagem da paisagem
coincide com a leitura que fazemos dela, em paralelo com a relação que com ela
14
A autora refere-se a “landscapes for architecture” (Meyer, 1997, p. 169). Para facilidade de leitura
procedeu-se à tradução livre.
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Figura 63: Double Negative (1969) de Michael Heizer. Fotografia: Tiago Silva Nunes.
Fonte: Santos, 2017, p. 11.

estabelece a arquitetura na especificidade do lugar. A pertinência desta estratégia gera
uma abordagem disciplinar que articula a condição projetual e o tema teórico em estudo.
Pretende-se trabalhar com a teoria sobre a prática de projeto e, simultaneamente, tornar
prático o desempenho da teoria (Joelho, 2013, p. 220).
Podemos questionar de que modo será possível percecionar, em São Pedro de Moel,
manifestações de artistas da paisagem, em que as experiências se intensificam em
algum momento especial?
Importa aqui inserir fatores de atratividade que, simultaneamente, permitam combater
a efemeridade e a sazonalidade, e que realcem o poder potenciador do território para
estimular novas leituras, se experimentada através de redes temáticas de suporte natural.
Michael Heizer, artista da paisagem e do movimento Land Art, é uma referência nesta
investigação para o projeto, pelo cruzamento de temas que podem estimular visitas ou
experiências de descoberta. Double Negative é uma dessas obras, onde as intenções
do artista se expressam na forma como os utilizadores sentem este lugar, durante
24 horas, para poderem experimentá-lo nas diversas variações dos ventos e da luz, e
terem a oportunidade de sentir o sol a passar pela incisão no terreno, sentir o calor
do deserto e, de repente, o tombar da sombra a entrar no vale e convocar fluxos de
ar quente. A experiência que se vulgarizou fazer nestes lugares é tudo menos o que o
artista queria. Michael Heizer afirmava que a arte não se pendurava nas paredes, nem
se vendia, porque a arte é uma experiência. Para o artista, as pessoas tinham de sentir e
experienciar aquilo que para ele era a leitura da sua experiência no local, limitando-se à
experiência da ausência. Hoje, as pessoas vão para ver a obra de arte de Michael Heizer,
com intenções bem diferentes, e esta outra experiência do habitar transformou a obra
num dispositivo em que o museu passou a estar ao ar livre. Os artistas desvinculados,
aqueles que negaram a galeria de arte como um objeto de consumo, foram de certo
modo ultrapassados pela condição reconfigurada pela sociedade de consumo, que
arranjou maneira de os absorver. Neste momento, uma visita a uma obra como esta,
vale tanto como a experiência do lugar. Há modelos de distorção onde podemos
ser conduzidos a fazer duas ou mais leituras da experiência, e é isso que se pretende
proporcionar através da leitura da paisagem, múltiplas leituras através de múltiplas
experiências percecionais no mesmo lugar.
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Figura 64: Lightning Field (1977) de Walter de Maria.
Fonte: https://smarthistory.org/walter-de-maria-the-lightning-field/

Para Robert Smithson, o tempo e o espaço são a imagem da arte, sabendo-se que a
experiência através da condição artística resulta da interpretação da leitura que o artista
faz da paisagem. O mesmo acontece com Richard Long, James Turrell ou Olafur
Eliasson, que são deambulantes artísticos que procuram encontrar uma arquitetura
escultórica, de relação com a paisagem, e construir lugares físicos especiais por meio
da intermediação de objetos estéticos.
Sermos capazes de compreender estas manifestações artísticas, e isso torna-se fulcral
para construir uma nova leitura da paisagem, através da sua amplitude e do caráter
intrínseco que aceita muitos destes lugares como performativos. No Novo México, a
visita à obra Lightning Field, de Walter de Maria, carece da potenciação que o artista
estabelece sobre a hipótese de se poder ver relâmpagos, e da relação que a obra de arte
encontrou, na interação das suas dimensões artística e científica com a natureza. Walter
de Maria era um artista ativista e batalhava contra a energia nuclear dos anos sessenta –
tal como Heizer –, e em consequência, transportou para a sua obra essa essencialidade
da experiência. Ter a capacidade de catalisar sobre 400 varões de aço inox as descargas
elétricas, desde as nuvens até ao solo, é uma coisa da física. Artistas que trabalham com
esta dimensão física simbólica possuem um conhecimento bastante alargado sobre a
ciência e sobre o poder de saber comunicar a essencialidade do desenho em projeto.
São experiências que começam numa visita a um lugar especial onde, eventualmente,
há uma pequena ação humana. A dúvida associa-se à possibilidade de construção de
um novo espaço físico com este enriquecimento. Como é possível obter este efeito,
com esta intensidade, noutros sítios? Provavelmente, este artista da paisagem escolheu
um lugar onde a intencionalidade é levada ao seu limite.
O estudo dos diversos tipos de experiências está associado à compreensão de uma
dimensão mais urbana e mais formativa, algo que é muito essencial e pode vir a
ganhar uma complexidade maior, onde, aparentemente, a construção de um espaço
de experiência provém da intervenção prática sobre a caracterização da paisagem
quotidiana – como na obra The Retreat, de Norman Foster. Trata-se de um lugar
esbelto sobre o qual o arquiteto posiciona uma carlinga abatida da Segunda Guerra
Mundial, que enterra parcialmente no terreno. Para Foster, é como que se de uma
cabana se tratasse, para onde se deslocava quando se queria isolar de tudo o resto.
Sentir-se como um piloto a habitar a paisagem. Este tipo de experiências obriga ao
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olhar sobre a envolvente como uma condição afetiva de projeto, em que o processo de
desenho envolve a definição e a compreensão da sua paisagem. A experiência do lugar
transforma-se em reconhecimento e análise através da paisagem construída, assumida
pelo observador atento, aquele que quer sentir tudo aquilo que o rodeia através da
reflexão sobre a experiência.
Este é o estudo da paisagem em que o projeto é o filtro para a leitura da natureza.
A investigação para o projeto revela que o tema a desenvolver responde às necessidades
em que São Pedro de Moel se encontra, um lugar em desuso que está intrinsecamente
ligado à natureza, todavia, a realidade da Land Art culmina esses novos ideais. A leitura
da sua paisagem mostra que há uma descaracterização dos lugares que podem vir a
ser potenciadores da experimentação. É necessário conhecer o lugar e interpretá-lo,
para que a recuperação da história viva se torne reflexo da imagem na paisagem. Este
lugar urbano é identificado como um destino de bem-estar e de isolamento pessoal.
Porém, há lugares sensíveis que se encontram pouco preparados para proporcionar
a experiência da valorização ambiental de um destino como este, de potenciação da
natureza. Pretende-se, portanto, repensar São Pedro de Moel através da implementação
de uma rede de lugares, que sejam ativadores da instrumentação sensorial humana, em
espaços destinados à experimentação e à interiorização dessas experiências.
A pertinência deste exercício de projeto assenta na necessidade de implementar o seu
resultado, e é, em si mesmo, o objeto da investigação e a razão de ser das arquiteturas
propostas.
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2.2.3. Arte na paisagem
A necessidade de reformular os problemas discutidos sobre o papel da arte em
conjunto com outras disciplinas, no contexto da cultura contemporânea, acrescenta
valor sobre o método e a estratégia, ao conjunto da produção artística, e à possibilidade
de conceber premissas para a obra de arquitetura. Torna-se difícil clarificar todo o
campo disciplinar entre a arquitetura, a Land Art ou o paisagismo, porque existe, ainda,
a discussão sobre o facto de que os arquitetos não reivindicam a unidade disciplinar,
enquanto que os artistas quebraram com essa reivindicação, tendo-lhes isso permitido,
inclusive, que a arte adotasse novos percursos. O artista da paisagem poderá ter-se
inscrito num contexto disciplinar que evidencia a existência de uma geografia. Talvez
esta existência, de uma geografia, recaia sobre o campo da arquitetura, de modo a que
não possa abstrair-se dessa associação disciplinar.
“Aonde é que acaba a arquitetura? E aonde é que acaba a ação
de um artista da Land Art?” (Antunes, 2020).
Para o arquiteto Carlos Antunes não acaba. Ambas funcionam em simultâneo, e
provavelmente na arquitetura existe um excesso de clarificação funcionalista, existe
sempre um propósito de intervenção e de apropriação, enquanto que, na Land Art, não
acontece necessariamente assim. A ação de um artista sobre a paisagem ou a ação de
um arquiteto sobre um qualquer território, seja ele paisagem ou cidade, “são exercícios
de síntese e de clarificação” (Antunes, 2020). Neste sentido, o propósito da exploração
da paisagem sintetiza aquilo que, para o utilizador, é essencial sobre o ponto de vista da
perceção, um exercício que é tanto de arquitetura como das artes plásticas, sabendo-se
bem que todas as operações ocorrem dentro de um espetro que melhor simplificam;
por um lado a denuncia e o ativismo, e por outro a camuflagem da própria exploração.
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Figura 65: Jardim das Ondas (1988), de João Gomes da Silva e Fernanda Fragateiro.
Fonte: Rosado, 2000, p. 112-113.

A adaptação da arte a um contexto de espaço público, serve um coletivo sensível ao
caráter imersivo da experimentação do lugar, no sentido em que essa arte possibilita o
acesso a novos públicos e isenta-a do uso da linguagem tradicionalista da galeria e do
museu. Um dos casos, em particular, onde o objetivo efémero de arte se desenvolveu
como requalificação urbanística, ocorreu no recinto para a Exposição Mundial de
Lisboa de 1998, denominado Expo’98. Uma antiga zona portuária transformou-se,
até hoje, num dos principais centros metropolitanos da cidade polinucleada de Lisboa,
onde diversas disciplinas: de caráter arquitetónico, artístico e paisagístico; interagiram
no mesmo território sob o lema “Oceanos, um Património para o Futuro”. O arquiteto
João Gomes da Silva e a artista plástica Fernanda Fragateiro, desenvolveram em
conjunto o projeto Jardim das Ondas, como um lugar de permanência que evoca uma
paisagem contemplativa e habitável sobre a margem do rio Tejo, num diálogo entre as
duas disciplinas, que resultou das experiências dos artistas da Land Art.
O Jardim da Ondas foi um projeto concebido para acolher os visitantes da Expo’98
na proximidade do plano ribeirinho, moldado sobre um terreno ondulado que se
aproxima do movimento das ondas. Para a artista Fernanda Fragateiro, saber desenhar
um espaço de liberdade implica que o seu utilizador encontre nele um meio de fuga para
o poder contemplar. E este exercício nasce sobre o esforço de imaginar o movimento
físico, “onde as formas geométricas definidas num modelo tridimensional se revelam
silenciosas, profundas e são depois ativadas pelas pessoas.” (Fragateiro, 2020). É através
destas formas onduladas que se possibilita o encontro com a paisagem.
A conexão entre as disciplinas fez com que este projeto se desenvolvesse como um
trabalho manual, levando a cabo encontros de visita à obra, ao uso da fotografia aérea
ou ao recurso a pormenores construtivos. A perceção da modelação na paisagem não
lhes foi percetível na sua totalidade, por isso, tornou-se essencial recorrer a modelos
bidimensionais para que a sua estrutura fosse compreendida. O objetivo deste projeto
cumpre a ativação sensorial que a artista e o arquiteto idealizavam, um jardim especial
“onde a relva ondula e cresce, o betão se molda, a borracha se sente quente sob o
corpo humano e as árvores se erguem e protegem. Um jardim é um lugar onde as
pessoas ativam o espaço.” (Fragateiro, 2020).
A união da arquitetura à arte, ou vice-versa, permite emparelhar uma série de modalidades
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Figura 66: O V/Nosso Futuro é Agora (2019/2021) em Serralves, Olafur Eliasson.
Fonte: Folheto Serralves.

através do cruzamento de disciplinas. Sabendo que são campos disciplinares distintos,
o que lhes importa é exatamente aquilo que relaciona as duas áreas. Existe na arte
uma liberdade que não pode ser inscrita numa obra pura de arquitetura, porém, é essa
capacidade de experimentação que a arquitetura tenta ajustar. O encontro de novos
temas em arquitetura permite, de alguma forma, redefinir limites à própria disciplina,
e esta relação com outros criativos, provém da necessidade de transmitir naquela obra
uma outra dimensão. O arquiteto João Mendes Ribeiro encara a dimensão da arte “a
partir de uma resposta ao problema”, não a vê como uma vontade inicial de elaborar
um trabalho artístico mas como uma necessidade de responder a programas. Da
mesma forma que a arte, ou as outras disciplinas, resolvem problemas com arquitetura.
Olafur Eliasson, artista plástico, desenvolveu como abordagem disciplinar a exploração
de diferentes áreas de trabalho, enriquecendo assim os seus projetos através do
compartilhamento de ideais e metodologias com outros artistas, arquitetos, engenheiros
e carpinteiros. O artista nunca deixa de ser artista por compartilhar propósitos de
outras áreas. Esta procura de novas formas de contextualização ou de interação social
são idealizadas através de um contributo paralelo, para a construção de um lugar ou
objeto especial.
“Everything I do is art first and foremost – so I feel I’m an
artist above all.” (Eliasson, 2019, p.3).
Em Serralves, Eliasson foi convidado a realizar um conjunto de instalações sobre o
tema “O V/Nosso Futuro é Agora” (2019/2021), e neste contexto, a exposição reúne
uma série de elementos escultóricos circulares para um pequeno bosque de árvores,
onde relaciona a luz, a escultura e o utilizador, através da escala, da materialidade e do
movimento corporal. Existem temas que constituem layers com os quais se adicionam
um ou dois pontos a essa complementaridade. Acima de tudo, a verbalização e a
comunicação das experiências são a base para destes exercícios. A partir do momento
em que as experiências são comunicadas e interpretadas, consoante a leitura do lugar,
sucede a otimização infraestrutural espacial. Quem experiencia este tipo de lugares
tem a oportunidade de criar uma história associada a um percurso, que através do seu
movimento físico, vai sendo ativada como uma simultaneidade de trajetórias e tempo
desvanecido.
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Figura 67: The Mediated Motion (2001) em Bregenz, Olafur Eliasson.
Fonte: https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101206/the-mediated-motion

“Space cannot be defined without including our experience
of it. And singular experiences have an impact on the shaping
of collective spheres.” (Eliasson, 2009, p. 83).
Para a exposição The Mediated Motion (2001), na Kunsthaus em Bregenz, uma das
maiores preocupações para o artista foi estabelecer o tipo de narração que o visitante
poderia criar sobre um corredor e, por consequência, sobre o seu tempo. O objetivo
era ser capaz de envolver a experiência de apreciação artística através do movimento
no espaço e, para isso, colaborou com o arquiteto paisagista Günther Vogt, por estar
ligado ao uso do espaço efémero como elemento essencialista. A exposição resultou
num conjunto atmosferas contemplativas, em que cada andar do museu tinha o seu
tipo de ambiente, propondo uma experiência particular, variava desde a simulação
de nevoeiro à plantação de cogumelos e lentilhas num jardim aquático, com cinco
centímetros de profundidade. A ponte suspensa era, para Olafur Eliasson, o objeto
em que o utilizador se tornava protagonista da peça, enquanto que o movimento físico
se traduzia numa “unpredictable social sculpture” (Eliasson, 2012, p. 39). Entre o
arquiteto paisagista, o agricultor, o carpinteiro ou o artista, quem se revela como autor
da obra é o movimento corporal, por compartilhar a intimidade com a apreciação
estética.
“This is actually not unique to art; when architecture or
design objects, for instance, are successful, they perform in
the same manner by melding aesthetic challenges with ethical
questions.” (Eliasson, 2008, p. 37).
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2.2.4. Arquitetura
A condição de leitura da paisagem assenta no olhar ativo do arquiteto, a quem compete
a promover uma multiplicidade de interpretações do território passivo. Como agente
impulsionador, a sua carga cultural funde-se na obra através da interdisciplinaridade,
e cabe-lhe a tarefa de introduzir, com a sua resposta, uma complexidade de narrativas,
para que se dê a experiência espacial absoluta. Esta definição para a construção de
“leitores de paisagem” aproxima-se da arquitetura através da questão do lugar e da
inscrição do corpo no espaço. Para o arquiteto João Mendes Ribeiro, a relação com a
paisagem surge com a “importância de experimentar o espaço a partir de um corpo
em movimento” (Ribeiro, 2020), pois é através dessa habitabilidade que o lugar se
transforma e ganha significado.
“Todos aqueles que, ainda que fugazmente, refletiram sobre
esse tema, sabem que o carácter essencial da arquitectura – o
que a distingue das outras atividades artísticas – está no facto
de agir como um vocabulário tridimensional que inclui o
homem.” (Zevi, 1996, p. 17)15.
Podemos dizer que existe uma dimensão de arte na paisagem que completa a
arquitetura? O propósito da exploração da paisagem, nestas duas disciplinas, sintetiza
aquilo que é essencial para o utilizador. Por um lado, o arquiteto João Mendes Ribeiro
refere que as intervenções artísticas dos artistas são idealizadas a partir de uma
narrativa, enquanto que, as intervenções artísticas dos arquitetos não envolvem essa
experimentação, recorrem à construção do lugar como uma descoberta do corpo. Por
outro lado, o arquiteto Carlos Antunes menciona que essa experimentação acontece
em ambas as áreas, pois “há arquitetos que estão mais interessados nessa narrativa e
15

Edição original de 1948.
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Figura 68: Ano Zero, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.
Fonte: Autoria própria, a 19 de setembro de 2020.

Figura 69: Hortus Conclusus (2019), Atelier do Corvo, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.
Fonte: Autoria própria, a 19 de setembro de 2020.
Figura 70: Campo / Contracampo (2020), José Pedro Croft, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.
Fonte: Autoria própria, a 19 de setembro de 2020.

artistas plásticos que estão mais interessados nessa experiência espacial absoluta, e o
contrário também é verdade.” (Antunes, 2020). Este arquiteto deu, inclusive, o exemplo
da intervenção Hortus Conclusus, desenvolvida para a Bienal Ano Zero de 2019, em
Coimbra, que gerou uma série de discussões com outros artistas, porque afirmavam
que aquele dispositivo era uma intervenção artística. Para o Atelier do Corvo era uma
intervenção arquitetónica e paisagística, mas admite que “também pode ser artística”
(Antunes, 2020). Ou seja, nenhum arquiteto é capaz de conseguir abarcar sozinho toda
a complexidade disciplinar, e esse é também o objetivo da arte em arquitetura, um
desafio que obriga a refletir sobre a construção de uma bagagem ou instrumentação
pessoal, e de pôr em causa as convicções próprias. A arte faz isto também, portanto, aí
aproxima-se da arquitetura, e das suas intervenções de pequena ou grande escala, ainda
que não tenha um sentido funcional associado.
O artista José Pedro Croft reforça a ideia de que “A obra de arte é um objeto de
passagem (…)” (Croft, 2001). Não lhe interessa a forma da peça mas as múltiplas
possibilidades de “movimento antecipado dos corpos em trânsito que completam
o sentido espacial das esculturas.” (Antunes, 2020). A ambição da arte é também a
de experimentar novas disciplinas e novos conceitos nunca antes trabalhados, para
que, deste modo, coordenar o percurso do utilizador seja, por consequência, uma
construção do espaço expositivo a partir da redefinição do corpo em movimento. A
discussão entre as duas disciplinas tem vindo a tornar-se num paradoxo imperfeito,
porque ambas experienciam temas comuns, temas que lhes interessam aplicar nas suas
áreas, porventura, nessa micro união que seria reflexo de uma resposta reconfigurada.
Qual o porquê de coisas tão simples não serem discutidas e adotadas em conjunto?
Aquilo que pode ser olhado por nós como uma coisa inútil, ganha função ao mesmo
tempo que transforma e recoloca questões sobre um lugar.
“E o papel da filosofia é, precisamente, revelar aos homens
a utilidade do inútil ou, se assim quisermos, ensiná-los a
distinguir entre um sentido e outro a palavra ‘útil’.” (Hadot
citado por Ordine, 2017, p. 7)16.
Ao arquiteto João Mendes Ribeiro interessa-lhe o trabalho interdisciplinar com outros
16

Citação sobre a inutilidade do útil retirada de Pierre Hadot (Ordine, 2017).
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Figura 71: Espetáculo Pedro e Inês (2003), Teatro Camões, Lisboa. Fotografia: Alceu Bett.
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-58218/cenografia-e-arquitetura-pedro-e-ines-joao-mendes-ribeiro
Figura 72: Casa Robalo Cordeiro (2009), Coimbra.
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/784990/casa-robalo-cordeiro-joao-mendes-ribeiro?ad_medium=gallery
Figura 73: Caixa para guardar o vazio (2005), de Fernanda Fragateiro e Aldara Bizarro. Fotografia: Carlos Fernandes.
Fonte: https://www.culturgest.pt/pt/programacao/caixa-para-guardar-o-vazio-fernanda-fragateiro/

criativos, a cenografia e a arte como complemento da sua arquitetura. Confessa que, ao
contrário da figura central, que na arquitetura deve ser o arquiteto, na cenografia esse
papel não é o do cenógrafo mas o do encenador. A área da construção do espetáculo
obriga a um trabalho conjunto entre o desenhador de luz, dos figurinos, do som;
uma parceria que introduz no espetáculo a arte de comunicação entre disciplinas. O
espetáculo “Pedro e Inês” é dos mais belos exemplos onde a arquitetura reencontra
a importância do espaço no mundo artístico. O maior desafio foi o de conseguir
adicionar elementos naturais dentro do palco, condicionando a forma de trabalho da
coreografia, enquanto que os próprios bailarinos têm necessidade de transformar os
movimentos e gestos, devido ao confronto com a água em pleno palco. Existe aqui
uma forte relação entre a proposta de cenografia e a coreografia, porque a matéria
com que se constrói o cenário é determinante para os movimentos dos intérpretes, o
que torna o cruzamento de diferentes disciplinas fundamental para a construção do
espetáculo. São estas adversidades que constroem a complexidade da resposta.
Em Coimbra, a casa Robalo Cordeiro é um projeto onde as relações de trabalho,
exploradas nas artes cénicas e artísticas, são transportadas para um trabalho de
arquitetura. Ela é reflexo de um lado mais performativo no espaço, envolvendo
necessariamente um corpo em movimento. O volume saliente na fachada posterior, em
aço corten, corresponde a uma sala de estudo revestida em madeira; inicialmente, uma
espécie de uma caixa abstrata em que as paredes, o teto e o pavimento são construídos
com o mesmo material. É a partir da ação de um corpo em movimento que este
lado mais performativo revela a relação entre o interior e o exterior, que surge com o
rebatimento de diversas portadas. Dá-se a metamorfose, que permite a transformação
do espaço em escritório, onde os movimentos inscrevem objetos de mobiliário. Para o
arquiteto, “um espaço só define as suas possibilidades de transformação a partir de um
corpo em movimento, que interage com os espaços arquitetónicos.” (Ribeiro, 2020).
Este espaço exigiu o ensaio de uma coreografia para a qual o corpo foi ensaiado, com
muita precisão, para que “o espetáculo” permita que tudo funcione no tempo certo e
pela ordem prevista, assegurando que se alcança o resultado desejado.
Em pura sincronia, a artista Fernanda Fragateiro desenvolve “A Caixa para Guardar o
Vazio”, onde traduz a ideia de que um objeto abstrato se pode transformar a partir da
dança. Trata-se de um espetáculo/performance inicialmente criado para escolas, onde
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Figura 74: Forum of the Future (2018) no Teatro Rivoli. Fotografia: José Campos.
Fonte: https://www.depa.pt/Forum-of-the-Future

os alunos assistem em torno do objeto, totalmente encerrado. São os próprios bailarinos
que o vão ativando e que permitem as extensões, entre o exterior e o interior, de tal
modo que, no final do espetáculo, a posição dos espectadores se inverteu. Quando as
caixas se expandem, são revelados múltiplos e diferentes lugares a partir dos corpos
em ação, tanto na intervenção arquitetónica, prévia, de João Mendes Ribeiro, como
na intervenção/objeto artístico de Fernanda Fragateiro; existe algo em comum nestas
duas obras, pequenos pormenores que nos induzem a fazer comparações entre as
disciplinas.
Os arquitetos sentem-se artistas quando fazem uma obra como esta?
“Para mim é muito simples, não. Eu sou arquiteto e sou sempre arquiteto.” (Ribeiro,
2020).
“Não nos sentimos artistas, sentimo-nos arquitetos. Sentimo-nos um pouco mais
artistas, mas nunca conseguimos despir esta pele.” (Crisóstomo, 2020).
Para o arquiteto João Mendes Ribeiro, na cenografia faz arquiteturas de palco, o mesmo
acontece quando projeta uma casa ou uma instalação, traduz-se sempre na construção
de um espaço de representação. Contudo,
“Eu sei que cenografia não é arquitetura.” (Ribeiro, 2020).
Este cruzamento de disciplinas transporta para a arquitetura um interesse pela liberdade
que é vivida no campo artístico, pelo facto de existir uma capacidade de experimentação
na arte que não existe num projeto arquitetónico. Em certas situações, os limites da
própria disciplina são redefinidos porque, quando surge o escritório na casa Robalo
Cordeiro, aparece essa ambiguidade, nunca deixa de ser arquitetura, apenas questiona
alguns temas da arquitetura.
O atelier DepA revela que, apesar de serem arquitetos por definição profissional, na
verdade, transportam para os projetos “tudo aquilo que nós somos” (Sobral, 2020),
da mesma forma que prevalece, na sua essência, a experiência de vida (individual).
A cenografia “Forum of the Future” é, para eles, essencialmente um trabalho de
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Figura 75: Casa no Castanheiro, em Valeflor.
Fonte: Autoria própria, a 4 de outubro de 2020.

arquitetura, um ensaio cujo tema era a antiguidade clássica e onde questionavam o tipo
de ruínas que são atualmente construídas.
“Nós achamos que as peças clássicas ou que as obras clássicas
são sempre imaculadas, com mármore ou com uma pedra
clara, algo muito monocromático. Mas sabemos que é
exatamente ao contrário, aquelas colunas tinham cor e eram
profundamente alteradas.” (Sobral, 2020).
O trabalho em palco transformou-se numa composição de pilares clássicos partidos,
estruturas em betão armado que questionam exatamente com o que é que se iria
aparentar uma ruína, num tempo indefinido, partindo daquilo que construímos hoje.
E ao levantar essa questão, o arquiteto Luís Sobral refere que “podemos dizer que
estamos próximos da arte, mas enquanto resposta ou processo de trabalho, fomos
claramente arquitetos.” (Sobral, 2020). De que modo conseguirá o arquiteto diferenciar
um lugar na paisagem, quando é construído como arquitetura, como objeto escultórico
ou como mobiliário urbano?
A Casa no Castanheiro, em Valeflor, responde a um programa funcional de pequena
escala e de forte relação com a paisagem. Um lugar refúgio rodeado por um conjunto
de carvalhos e castanheiros, com o objetivo de aliar a simplicidade arquitetónica à
introspeção pessoal. O arquiteto João Mendes Ribeiro ensaiou a experiência de
mostrar este alojamento hoteleiro a um grupo de pessoas, no final da obra, e não o
reconheceram devido à sua escala. Uma pequena construção que se tenta dissimular
na paisagem e que, no imaginário deles, não cumpria ou oferecia algumas das funções
estereotipadas, nomeadamente, a de uma sala de estar. Como resposta, o arquiteto
afirma que “a sala não existe porque a sala é a copa do castanheiro.” (Ribeiro, 2020).
Este projeto foi desenhado como espaço mínimo de habitação, e de potenciação da
construção em torno do castanheiro. É uma arquitetura de ocupação temporária com
um programa específico, para um tempo e uma estadia precisas. Esta aproximação à
paisagem revela-se instantaneamente devido à presença do castanheiro, e o conjunto
é trabalhado como se a árvore tivesse no interior da habitação. Assim, a copa do
castanheiro define, simultaneamente, o principal espaço de estar.
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Figura 76: Caixa Vicentina (1995), Teatro da Cerca de São Bernardo. Fotografia: Pedro Rodrigues.
Fonte: http://weblog.aescoladanoite.pt/tag/joao-mendes-ribeiro/page/2/
Figura 77: Púlpito (2017), Fátima.
Fonte: https://www.asbeiras.pt/2017/04/lugares-liturgicos-de-fatima-assinados-por-joao-mendes-ribeiro/

[Nesta obra] “não estou a desenhar um projeto artístico, mas
uma obra de arquitetura. Interessa-me a possibilidade de ter
a experiência nas artes cénicas, e de ter a experiência destes
trabalhos mais livres do que as respostas do quotidiano.”
(Ribeiro, 2020).
A Caixa Vicentina (1995) deu nome ao espetáculo de recitação de quatro textos de Gil
Vicente, para a companhia de teatro profissional de Coimbra. Mais uma vez, o arquiteto
João Mendes Ribeiro constrói um objeto móvel à escala do corpo, que é ativado a
partir da ação dos seus intérpretes. O objetivo desta escultura era, para o espectador,
a impossibilidade de reconhecimento de usos, um objeto completamente abstrato e
mudo, que se deixa transformar em lugares muitos distintos. Desde o espaço de alcova,
um espaço interior mínimo, a uma escada vertical que remetia para um espaço de
elevação de montanha. O teatro possibilita a criação destes pequenos dispositivos, que
incitam a uma capacidade imaginativa que nem sempre corresponde, de igual modo, de
espectador para espectador; mas tem tudo a ver com essa necessidade de construção
de um abrigo e de um espaço interior protegido. Como é que essa dialética entre o
interior e exterior pode ser tema de arquitetura?
Em Fátima, o arquiteto João Mendes Ribeiro foi desafiado a desenhar três peças de
mobiliário urbano: o ambão, o altar e as cadeiras da presidência, para o novo altar
exterior da antiga Basílica. Como é que se idealiza a leitura de uma peça num espaço
interno que está dentro de um outro grande espaço exterior? O maior desafio para o
arquiteto foi perceber como é que se desencadeia a leitura do ato litúrgico, e de como
se processa a construção do mobiliário, em material nobre, porque ao estar exposto
no exterior tem que se lhe conferir maior resistência. Destas questões, surgiu a ideia
de escultura perene. Estas peças, em bronze fundido, transformaram-se num processo
artesanal até aí desconhecido para o arquiteto – e agora, como é que se trabalha a escultura?
João Mendes Ribeiro revela que as oficinas estão treinadas para fazer esculturas e
pouco familiarizadas com a leitura dos projetos de arquitetura.
“Os artistas levam esculturas em gesso, eles não fazem a
escultura, apenas fundem o material em função do objeto em
gesso, e quem molda o gesso são os artistas.” (Ribeiro, 2020).
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O desenho destas peças não foi percebido na oficina, logo, não conseguiram fazer o
desenho da sua preparação ou entender a técnica proposta de construção. Inclusive,
o processo construtivo teve de passar por um sistema produção, desde os materiais
às instruções de montagem, que foi intermediado pela participação de um serralheiro
corrente, versado em obras de arquitetura. Houve necessidade de encontrar modos de
trabalho complementares aos da arquitetura, e também, aos da escultura.
Durante o decorrer deste conjunto de contribuições questionou-se o papel da
arquitetura na escultura, no mobiliário urbano, na paisagem e na arte. Foi curioso
conversar com o arquiteto João Mendes Ribeiro e escutar as suas convicções sobre
o facto de sermos arquitetos, o que nos permite abordar diferentes escalas, diferentes
problemas e desafios, ou seja, afirmar que não há, virtualmente, uma distinção entre
a arquitetura, escultura ou mobiliário urbano, pois são a mesma coisa. Foi também
precioso conversar com os arquitetos do atelier DepA, Luís Sobral e João Crisóstomo,
e perceber que as suas peças resolvem um problema, e que atacam a questão da eficácia
construtiva, portanto, não se trata apenas de ter uma metodologia mas de se ser capaz
de levar a conceção ao limite e de ser operativo, continuar a ter sempre presente uma
intenção conceptual importante.
Conseguirá o arquiteto trabalhar sozinho estas questões, de um modo puramente
disciplinar, ou a condição artística deve obrigá-lo a recorrer a saberes disciplinares
complementares, na filosofia, na fenomenologia da perceção e, eventualmente, nos
domínios das artes? Temos vindo a refletir sobre o facto de a contribuição de todas
estas áreas ser cada vez mais frequente. Uma obra de arte nunca será um projeto de
arquitetura, tal como um objeto arquitetónico nunca será uma obra de arte, mas, a sua
“construção final só será artística se o arquiteto recorrer a disciplinas complementares
que o ajudarão a planear, conceber e a compreender o habitar da própria obra.”
(Navarro, 2020). A arquiteta Eliana Sousa Santos questionou a pergunta formulada
acima, porque, pela forma como está construída, parece querer isolar a figura do
‘arquiteto’ para o por a trabalhar sozinho. Tendo a oportunidade de aqui reformular a
questão, diria “Conseguirá a arquitetura operar isoladamente?”. A sua resposta molda
(ainda) um conjunto de dúvidas e definições que, a longo tempo, se vão multiplicar. Da
mesma forma que a paisagem corresponde a uma multiplicidade de formas, e não a um
vazio, as minhas questões transformam-se em paisagem de ideias.
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3. INVESTIGAÇÃO PELO PROJETO
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3.1. Oportunidade de experiência - Construção do percurso
Na investigação pelo projeto emerge a necessidade do desenho para dar resposta
à identificação de locais, para o estabelecimento do percurso ou rede temática, que
engloba os dispositivos de experiência e caracteriza o modo como se potenciam
espacialmente e sensorialmente os lugares criados. O desenvolvimento da leitura da
paisagem, em São Pedro de Moel, foi o denominador comum para o definir de um
percurso pedonal como projeto estruturante e estratégico, que tem como objetivo
proporcionar uma viagem pelo território enquanto oportunidade de reflexão. São
inúmeros momentos onde o convite para o lançar de um olhar sobre a paisagem é uma
sugestão para olhar o nada, ou seja, para olhar o que estamos a ver, embarcando numa
espécie de perceção do espaço.
Ao todo, são propostas treze experiências que, de forma imersiva, caracterizam o
projeto através da ligação entre o urbano e o espaço cultural, e que são complementares
de outras por meio da relação do corpo na paisagem. Trata-se da possibilidade de
sermos confrontados com a altitude, através de uma torre de observação, bem acima
da copa das árvores, ou com um espaço de repouso rodeado por uma mancha verde
de pinheiros, ou um momento de contemplação da linha de horizonte, sobre o mar,
enquanto ouvimos o barulho do vento ou das ondas no fundo da arriba. Depois, um
lugar da escrita que homenageia a literatura e a memória de Afonso Lopes Vieira,
um percurso escavado onde somos parcialmente envolvidos pelo solo, e um objeto
espelhado junto ao ribeiro de São Pedro de Moel, preenchido com cores, luz e ecos,
camuflado no seu ambiente paisagem. Quer-se ligar a complexidade própria de cada
lugar à experiência que queremos extrair dele, com o intuito de, por exemplo, sob a ideia
de camuflagem na paisagem, procurarmos temas como a materialidade, transparência e
luz, capazes de recriar uma nova poesia em cada espaço.
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A experiência é o próprio lugar que se acentua através da arquitetura, enaltecendo a
perceção, pelo corpo em movimento, da condição da experiência na paisagem. Há
lugares que se constroem para um fim, para a observação de aves, de fauna e flora,
plantas e líquenes; e há lugares onde se pode fazer a sobreposição da experiência pessoal,
da natureza formativa e pedagógica. A lógica não é fechar o circuito na paisagem, mas
comunicar as oportunidades que o percurso gera na construção de uma ideia como a
do rizoma, construído por layers. A proposta individual apoia-se num layer de projeto
capaz de proporcionar aos utilizadores e visitantes, mesmo às pessoas que vão passar
aí apenas uma temporada, idênticas possibilidades de autodescoberta.
A proposta de percurso definiu-se a partir da sobreposição e complementaridade
com momentos já existentes, como as voltas dos 5 e dos 7, que correspondem às
pequenas rotas estabelecidas na faixa de proteção litoral do Pinhal do Rei. Esta faixa
corresponde à zona de proteção permanente onde nunca se cortaram pinheiros, a
não ser para abater os que já estão demasiado velhos e fragilizados. Deverá, contudo,
também aqui, iniciar-se urgentemente o processo da reflorestação. O reconhecimento
de lugares especiais completa o modelo de percurso com experiências sensoriais que
se associam a um conjunto de outras experiências de descoberta. A identificação dos
vários pontos corresponde a categorias de experiência coletiva e/ou individual. Do
ponto de vista da própria natureza das experiências, elas são puramente fisiológicas,
espirituais ou de descoberta. Por exemplo, quando se estimula a observação de aves,
isso corresponde a uma dimensão de experiência pragmática.
A criação de uma sequência de lugares na paisagem desafia o utilizador para a
oportunidade de experimentar, em sítios diferentes, diferentes cargas emocionais,
diferentes exposições sensoriais de perceção do território, em distância, em tempo,
em cor e em clima. A renovação das voltas dos 5 e dos 7 enriquece a experiência de
passeio, tornando-a, consequentemente, mais rica, complexa e alargada. O objetivo é
o de expandir as voltas de São Pedro de Moel, acrescentando-lhes valor como rotas de
passeio lúdico, pedagógico e/ou técnico.
Uma procura tão extrema da plenitude, nos reencontros em São Pedro de Moel, afirma
precisamente a fragilidade das coisas, num gesto deambulante. A descodificação de
lugares é revelada através do verdadeiro estímulo aos sentidos, cada “inutilidade” da
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Figura 78: Pinheiros-serpentes, localizados ao longo do cordão dunar litoral.
Fonte: Autoria própria, a 9 de julho de 2020.

carga poética nasce de um combate contra o tempo preciso e o desafio de descoberta.
Esta possibilidade de integrar uma rede de microarquiteturas em ambiente natural,
vai clarificar os lugares sensoriais, desde o Vale do Ôlho, no centro da povoação, ao
coberto ripícola, nas margens do ribeiro, onde se imiscuem espécies invasoras que
tendem a dominá-lo.
A experiência sugere que cada lugar projetado proporcione algum isolamento, um
momento de experiência individual que integra realidades distintas. Todavia, os ditos
momentos especiais requerem desvios, têm de ser intencionalmente explorados para
serem descobertos. Existem vários pontos dentro do pinhal onde há a possibilidade de
observar o arbusto da camarinheira ou o medronheiro, porém, isso não é comunicado
às pessoas, nem àquelas que procuram essas experiências. Terão que descobri-lo no
tempo certo de revelação. O enriquecer da prática é o instrumento de captação dos
públicos. As experiências adicionais são aquelas em que as pessoas são conduzidas pela
perceção e a pedagogia, dentro do imenso mar de pinheiros, e são levados a reparar que
existem quatro tipos de árvores singulares, por exemplo. Importa conseguir trabalhar
as oportunidades que a condição natural vai proporcionando, trabalhar sobre coisas
sensíveis e não ter medo de fazer delas arquitetura. Através da criação de um novo
layer de projeto, uma enorme maioria das oportunidades de experiência surge como
base para a exploração da questão sensorial e da dimensão de um percurso atrativo,
destinado a uma experiência de tipo naturalista.
A leitura da paisagem e a procura de referências concebe-se, atualmente, permitindo
uma variabilidade de experiências mais idealistas, e de outras mais pragmáticas. Ambas
fazem parte de um jogo de descoberta dos lugares. Existem desafios que têm as mesmas
referências teóricas, históricas e paisagísticas, porém, a consolidação de referências
individualiza-se, com a contribuição inadvertida e ou intencional dos utilizadores, ao
percorrerem os diferentes tipos de experiência, quer percecional, quer emocional,
agrupadas segundo as intenções de cada projeto, individualmente. Esta visão estratégica
de (re)encontro sensorialista assinala novas tendências práticas à escala do objeto,
que vêm revelar a identidade singular de cada território e, simultaneamente, lançar
respostas para a questão do lugar e para a relação com o utilizador, na possibilidade de
estabelecer, através da prática artística, noções de relação experimental e introspetiva.
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Figura 79: Roteiro Desencaminharte 2018 - Arte Aplicada ao Lugar.
Fonte: CIM, 2018.

Figura 80: “A Paisagem é”, intervenção da artista Fernanda Fragateiro, em Sistelo.
Fonte: Autoria própria, a 12 de agosto de 2020.

O projeto Desencaminharte 2018 apresentou uma rede de dez lugares, no Alto
Minho, onde a concentração de genius loci (Norberg-Schulz, 1991)17 estimula as várias
intervenções na paisagem, desenvolvidas por artistas e por arquitetos, partindo dos
conceitos de identidade natural. Este programa foi promovido pela Comunidade
Intermunicipal do Alto Minho, com o tema Arte aplicada ao Lugar. Dez concelhos,
dez autores, dez intervenções. O resultado adivinha-se com a sinalização de uma rede
que estimula a exploração entre os dez municípios da região, como se de um guião
se tratasse. Um guião que conduz à teatralidade da paisagem e que permite aos seus
leitores, um envolvimento ativo nas intervenções permanentes e uma variabilidade de
perceções que, até ao momento, jamais tinham sido expressas com o mesmo valor.
Será que, no conjunto das dez intervenções – cinco objetos desenhados por arquitetos
e cinco por artistas – temos a perceção clara das suas diferenças? O arquiteto João
Crisóstomo refere que a presença do corpo na experiência dos “cinco desenhos de
arquitetura é, se calhar, mais intensa e mais física do que nos outros cinco” (Crisóstomo,
2020).
A incessante procura das propostas inscritas nos espaços leva-nos à descoberta de
encantos naturais por novos caminhos, pouco ou nada revelados, onde o protagonista
deve encarar esta prática como uma experiência no campo estético da paisagem. Esta
esfera de ideais menciona as ideologias da Land Art, desde o percurso persuasivo como
disciplina critica à transformação simbólica no território, por meio da “theatricality of
objecthood” (Careri, 2002, p. 124).
Na localidade de Sistelo a artista Fernanda Fragateiro marcou a paisagem integrando
nela uma simbologia cultural, que se fica a dever à colocação de seis bandeiras onde
se inscreveram frases retiradas de poemas. De modo conceptual, elas atuam como
símbolos que unem um traçado no território, mas, principalmente, definem a paisagem
pelo seu teor emotivo. A imagem desta aldeia rural carrega uma história (ainda) viva,
marcada pela agricultura e a pecuária, com um conjunto de espigueiros e estábulos de
gado. Esta paisagem fez com que a artista assinalasse um trajeto com seis pontos de
paragem, para que os seus visitantes reconheçam pequenos “espaços de liberdade”
(CIM, 2018, p. 148).
17

Edição original de 1979.
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Figura 81: Visita de campo à intervenção “Sulco” do Atelier DepA, em Melgaço.
Fonte: Autoria própria, a 30 de junho de 2020.

“Direito ao tempo e direito ao espaço (que não são senão
dois modos de declinar os nomes da liberdade).” (CIM, 2018,
p. 148).
Na Porta de Lamas de Mouro, em Melgaço, houve uma intervenção que absorve todos
os elementos em volta, que introduz o utilizador num ambiente próximo, propício
da experiência contemplativa. Os arquitetos DepA identificaram uma “charca, entre
musgos, seixos e juncos” (CIM, 2018, p. 160) e introduziram nela um sulco, para que
o utilizador pudesse interagir diretamente com o solo e com a água, através de uma
perspetiva que confronta o poder do conhecimento com a natureza. Foram identificados
três momentos – a pradaria, a floresta e a montanha –, de relação entre o papel do lugar
e o projeto de arquitetura, objetos que constroem paisagem no tempo de utilização da
peça, cujo modo como são desenhados vai sublinhar. As relações percepcionadas, por
quem experiencia os momentos sequenciais da intervenção, revelam o poder furtivo e
latente inscrito na paisagem, a partir da capacidade que a peça tem de libertar esse poder,
fazendo reverter com toda a intensidade a mensagem daquela geografia. Reposiciona-se o corpo em perspetiva com a escala do lugar e a dimensão da montanha, que é
apontada como destino visível, enquadrado pela “moldura” cénica que a precede. A
arquitetura, como instrumento complementar, transforma-se num elemento indireto
de representação. São os dois elementos verticais – que conformam a moldura – que
vão direcionar o utilizador para um percurso pedestre na montanha, que, apesar de
estar gravado no solo, os arquitetos entenderam sublinhar, revelando o seu início.
Mais uma vez, a intervenção na paisagem surge em formato de mensagem àqueles
que procuram este tipo de experiências relacionais e de descoberta. São peças que se
tornam reflexo, em menor ou maior escala, do genius loci (Norberg-Schulz, 1991)18, e
que lhe acrescentam dimensões percecionais, estabelecendo uma relação direta com a
ideia de lugar na paisagem.
Esta peça, enquanto elemento de interpretação do lugar, é reflexo da sua leitura. Os
arquitetos procuraram estabelecer o confronto, pela proximidade do poder da natureza
e pelo distanciamento, que intencionalmente introduziram, ao edifício Visitor Center –
Parque Natural da Peneda-Gerês. Luís Sobral afirma que este último “é o elemento mais
estranho que [nós] encontramos nas imediações e que propõe também uma viagem
18

Edição original de 1979.
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Figura 82: Visitor Center - Parque Natural da Peneda-Gerês.
Fonte: Autoria própria, a 30 de junho de 2020.
Figura 83: “Sulco”, intervenção do Atelier DepA, em Melgaço.
Fonte: Autoria própria, a 30 de junho de 2020.

estranha ao território.” (Sobral, 2020). Um museu ou centro de interpretação deste tipo,
propõe uma viagem entre quatro paredes, para grupos de visitantes, mas é uma viagem
que distancia as pessoas do lugar e lhes conta uma história a partir do conhecimento e
documentos, ignorando a realidade vizinha. Portanto, aqui, os arquitetos desenham o
inverso, idealizam o contacto e a interpretação do lugar pela sua experiência e, inclusive,
propõem-na em diversos tempos e em coisas muito pequenas, como a rampa. Ao
longo de 15m o utilizador é conduzido para uma imersão lenta no solo, possibilitando
a observação rasante da charca, que o projeta para outra experiência. Depois, dá-se a
aceleração com a saída rápida, subindo alguns degraus, que lhes redireciona o olhar e
o movimento, para a segunda peça, vertical, um pouco distante. Só a partir de agora
se conduz o utilizador para a montanha e, portanto, a continuada ação de descoberta
é ativada, pelos percursos já marcados e existentes naquele território. Interessa-lhes
esta diferença na leitura do lugar, a forma como interpretamos a descoberta sensorial
através da experiência direta, que se constitui a partir de um gritante contraste com a
experiência proposta no centro de interpretação.
Trata-se também de induzir a medição de forças entre quem constrói uma mensagem,
e quem desenha o acolhimento de um leitor de paisagem como este, entre o artificial
e o natural. Entre o modo como, daqui a 10, 20 ou 30 anos, se experienciará este tipo
de intervenção, e o propósito da sua inscrição no lugar. Qual o poder do tempo sobre
a peça e qual a sua capacidade de se fazer valer? Como olhar a experiência no tempo
longo, do processo de apropriação e degradação que, os elementos da natureza, sobre
ela irão produzir?
Os arquitetos confessam que “a construção foi penosa nesta obra” (Sobral, 2020),
desde logo, porque o desenho teve a transposição direta para a realidade, um gesto
artificial que agride o terreno. O objetivo desta intervenção passava por não se
confundir com a natureza e que marcasse, em todos os momentos, a sua construção.
Apesar das condicionantes e da luta contra a natureza, os arquitetos assumiram, em
projeto, que a peça fosse camuflada na paisagem e que fosse desgastada pelo tempo.
“Nós realmente ambicionamos que esta peça seja absorvida
pelo tempo, que se transforme, que se manche, que o soalho
empene e que fique manchado. Isto é a ambição da peça.”
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Figura 84: “Barca”, intervenção do arquiteto Pablo Pita, em Ponte da Barca.
Fonte: Autoria própria, a 12 de agosto de 2020.

Figura 85: “Barca”, intervenção do arquiteto Pablo Pita, em Ponte da Barca.
Fonte: Autoria própria, a 12 de agosto de 2020.
Figura 86: “Rasgo no solo do parque de lazer do Castelinho”, intervenção da artista Gabriela Albergaria, em Vila
Nova da Cerveira.
Fonte: Autoria própria, a 12 de agosto de 2020.
Figura 87: “Abrigo”, intervenção dos arquitetos FAHR 021.3, em Caminha.
Fonte: Autoria própria, a 12 de agosto de 2020.

(Sobral, 2020).
Uma questão quase ética. A idealização de uma peça que não tem essa impermeabilidade,
porque tem de ou deve desparecer na paisagem, aí contraria-se em parte o programa
deste projeto. Se daqui a 10 ou 30 anos a peça não estiver no lugar, ela “cumpriu o seu
propósito e deixa espaço para que outras coisas aconteçam.” (Sobral, 2020).
A certa altura, questionou-se a relação de escala dos vários dispositivos a propor
para São Pedro de Moel. Os treze objetos arquitetónicos aproximavam-se uns dos
outros; a mesma relação física, a mesma materialidade, o mesmo contacto com o solo.
Paradoxalmente, também o projeto Desencaminharte 2018, pode ser caracterizado
desse modo, e, também por isso, as suas peças aproximam se do corpo físico. Desse
modo, uma das questões desta investigação pelo projeto obtinha a sua resposta. A
resposta advém quando, em cada lugar, o seu propósito for a aproximação do Homem
à paisagem. Então, aí, o conjunto de momentos com escalas muito próximas passa a
fazer todo o sentido.
Uma coisa é a justificação do percurso; outra coisa é o que já existe, aquilo que
pode enriquecê-lo; e ainda uma outra coisa é o trabalhar, caso a caso, cada uma das
experiências.
O objetivo da leitura prévia da paisagem é: preparar o mapeamento dos lugares
propícios às experiências coletivas e ou individuais, e das experiências sensoriais, para
identificar quais os sentidos e aonde ativá-los; pensar experiências imersivas e em que
tipo de ambiente se pode construir ou suscitar, facilmente, essa sensação de imersão;
poder intuir como a atmosfera variável, que vai variar ao longo dos ciclos do tempo,
pode enriquecer as descobertas pessoais. Pretende-se realçar essas diferenças e, para
que isso aconteça, é necessário conhecer bem o estrato matricial, paisagista, para poder
trabalhar formalmente e espacialmente cada um desses lugares.
Há experiências sensoriais que, provavelmente, são mais ativas ou intensas no escuro,
ou de olhos fechados – como a audição, que é especialmente ativada pelo ruído, pelos
sons, perante a ausência do reconhecimento da fonte sonora, visualmente inacessível –,
ou quando estamos deitados – reduzida a pressão da gravidade e o esforço do equilíbrio
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Figura 88: Observação do pôr do sol na arriba, em São Pedro de Moel.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.

–, ou em tensão e movimento – beneficiando do clima de alerta e da necessidade de
concentração que o movimento despoleta. Os desafios colocam-se de modo diverso, na
exata medida em que somos desafiados a experimentar o vento, enfrentando-o de modo
estático, ou em movimento. Tenciona-se induzir a possibilidade de experimentação
destes lugares em horas e momentos precisos, sem contudo inibir ou condicionar a
possibilidade de uma surpresa insuspeita, que só uma ocorrência momentânea ou
fortuita, de modo inesperado, poderá suplantar. As pessoas escolhem as arribas e a
frente de mar para a observação do pôr do sol. Estamos perante a experiência de ver –
literalmente, pela deslocação da fonte de luz – o tempo cronológico, o cromatismo e a
luminosidade variarem, sobre um espaço de reflexão por excelência, o oceano. Isto pode
acontecer com todos os sentidos e em todos os ambientes. Infelizmente, não estamos
treinados para ouvir ou sentir o vento, e ainda menos de forma aprazível, assim como
não estamos treinados para a variabilidade lenta do tempo, que não nos apraz medir
com o cronógrafo/relógio, mas que podemos apreciar acompanhando o desabrochar
de uma flor, ou a chegada atarefada de um insecto que se alimenta ao alvorecer. O ser
humano observa o pôr do sol, o decurso do ocaso, porque é uma ação de duração
muito variável que pode demorar, na nossa latitude, cerca de oito minutos. Na prática,
podemos interrogar-nos sobre o número de pessoas que vão ver o pôr do sol com uma
antecipação de duas horas? Provavelmente, já se encontravam no local, e ficaram para
usufruir dessa experiência. Ou prepararam-na apenas com a antecipação indispensável
para a poder medir visualmente. Quantas vezes terão perdido o verdadeiro ocaso ao
abandonar o local, por confundir a possibilidade lenta e rica da experiência que inclui
o tempo lento da transição cromática e o lusco-fusco, até ao escurecer, com a realidade
elementar da perda visual da fonte de luz?
A geografia proporciona os locais e os pretextos que a paisagem valoriza, mas a
arquitetura acrescenta-lhes a intencionalidade, a mensagem narrativa, como a arte, e a
possibilidade de reconhecimento espacial pelo corpo.
Este entendimento permite-nos interrogar se, deste modo, São Pedro de Moel
pode proporcionar lugares de fruição estética e paisagística como os dos artistas da
paisagem? Queremos pensar como é que um Michael Heizer, um Richard Long ou um
Walter de Maria trabalhariam este lugar urbano, onde a experiência na paisagem duraria
mais de 24 horas, como em Double Negative, onde o desafio emerge com o “sentir
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do pôr do sol” e da intensificação das variações térmicas, no limiar da meseta que
ativa as correntes de ar. Será que pensar os momentos de São Pedro de Moel, a partir
dessa densidade, em que a experiência se intensifica em algum momento, marcando
especialmente a perceção pela reação do corpo, poderá ser programa de projeto de
arquitetura? Será que precisamos mesmo da arquitetura para tornar única a experiência,
em qualquer hora ou em qualquer dia, no verão ou no inverno, ou para ter dois ou cinco
momentos do ano em que vale a pena lá voltar, porque as cores das árvores mudaram?
Existe uma dimensão poética na paisagem que ultrapassa a dimensão pura da perceção,
mas, provavelmente, só funciona para aquelas pessoas que estão disponíveis para
realizar a experiência, sentindo-a. A arquitetura pode, seguramente, ativar esse desejo
ou disponibilidade, agregando-lhe a narrativa. Depois, cada pessoa se deslumbrará
com coisas diferentes, provavelmente, até no mesmo lugar e em tempo síncrono. Uma
pessoa pode fazer uma experiência percecional que a outra não concebe, ou nunca
chegará a experienciar do mesmo modo. O papel deste percurso é, exatamente, o de
intensificar a disponibilidade para a sensibilização humana em presença do ambiente
natural. Aqui, entra a dimensão infraestrutural, que juntamente com as condicionantes
do som, da luz e da água a correr, entre tantas outras, pode acrescentar valor ao
momento especial. Trata-se de olhar a natureza negando a atitude passiva e analisando-a
dinamicamente, para lhe poder acrescentar uma densidade cultural, fenomenológica e
estética, antropizando cada lugar sensível como um exercício de urbanidade, própria
dos consumos contemporâneos, mas sem a predação e sem reducionismos naturalistas,
que a arquitetura não se pretende inferior à natureza.
Na próxima etapa, do exercício individual, serão concebidas as condições espaciais
infraestruturais, para que algumas destas experiências, ativadoras dos momentos,
ocorram em lugares tão profundamente urbanizados ou estabelecidos como o
miradouro no parque do ribeiro. A torre terá de ser mais do que um objeto que é aí
pousado, obrigando-se a transmitir a sua dimensão e toda a sua carga poética a partir da
paisagem. Mas, paradoxalmente, haverá uma idêntica carga de urbanidade em qualquer
outro destes leitores de paisagem, mesmo em plena mata nacional, não os isentando da
sua própria carga poética, pois ela não depende apenas do genius loci (Norberg-Schulz,
1991)19, e não reside exclusivamente nas condições endógenas do lugar.

19

Edição original de 1979.
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Será que a criação destas experiências em lugares urbanos, considerados
descaraterizados e paupérrimos, alcança o mesmo valor sensorial? A ambição deste
conjunto de experiências é a de fazer a fusão dos desafios, para saltar de um objeto
como o miradouro, que é profundamente urbano, para um qualquer outro objeto que
interaja com a urbanidade, e com as formas mais intensas com que preenchemos os
espaços que habitamos, e recordamos que pretendemos habitar, intensamente, todos
estes lugares. Só dessa maneira o percurso na paisagem, juntamente com as arquiteturas
para São Pedro de Moel e os “objetos da natureza” – as suas inúmeras e diversas
morfologias naturais –, se irá completar, promovendo uma vida urbana que acrescenta
valor às vivências autónomas e essencialistas, da condição natural falseada pelos usos.
A ambição de conseguir trabalhar da mesma forma uma realidade muito concreta
como a torre urbana, no contexto central de São Pedro de Moel, e os outros leitores de
paisagem, reside no princípio da criação de momentos que almejam por serem urbanos,
e que, ao mesmo tempo, são o salto da libertação da urbanidade, sem perderem a
artificialidade – a artialisation, ou artialização, de Alan Roger (Roger, 1997). Este é o
gozo do projeto, criar espaços urbanizados de descoberta e de perceção que se libertam
da sua condição original. Atualmente, parece que apenas existem duas maneiras de se
viver, ou somos urbanos ou somos naturalistas. Não poderá um cidadão, que vive
convictamente um modo de vida urbano, gozar da mesma forma a essencialidade
de coabitar sereno a natureza, de descobrir e ouvir os pássaros, de sentir o vento?
Pretende-se conceber lugares, em São Pedro de Moel, que possam esbater fronteiras
e que sejam reflexo da experiência essencialista, promovendo a possibilidade de
acrescentar valores de leitura sensorial e dimensões pedagógicas, ou de entretinimento,
para serem explorados coletiva ou individualmente.

Figura 89: Ponto Novo - Leitor de paisagem.
Fonte: Autoria própria.

3.2. Leitores de paisagem
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“Passavam pelo ar aves repentinas,
O cheiro da terra era fundo e amargo,
E ao longe as cavalgadas do mar largo
Sacudiam na areia as suas crinas.” (Andersen, 2013, p. 54).
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01 Camuflagem
São Pedro de Moel é um lugar marcante envolvido pela ancestralidade do Pinhal do
Rei, símbolo de um repositório onde se acolhem todas as simbologias que lhe estão
associadas. Entre pinheiros serpenteia um ribeiro que “leva um pouco da terra interior,
da agricultura e do ferro para o mar” (Lameiro, 2020), onde, quase à chegada, se
transforma em lagoa para divertimento dos mais novos.
Ao longo desta zona ribeirinha contemplamos uma poética extrema, onde cada lugar,
com as suas plumagens, é motivo de exploração. A observação de aves, fauna e flora,
plantas e líquenes, é uma atividade que desperta um interesse crescente, e zonas como
o ribeiro de São Pedro de Moel e a margem do rio Lis são locais especiais para este
tipo de experiência. A procura de uma intensificação desta experiência, com sensações,
pretende ser reflexo de um lugar onde se pode fazer a sobreposição da experiência
pessoal e, ao mesmo tempo, uma experiência formativa e pedagógica na e sobre esta
esplendorosa natureza.
Localizada no talhão 248, junto ao ribeiro e a 100m do parque de merendas, destaca-se uma caixa espelhada camuflada na paisagem, possibilitando uma comunhão com
o meio envolvente, que nela se reflete. A leitura da paisagem envolvente transmite ao
utilizador um estímulo aos sentidos, entre a observação das várias espécies que por
ali passam, procurando sítios de reprodução ou de invernada, abrigo e alimentação.
O correr da água e o olhar, que recai sobre a outra margem do ribeiro, completam o
enquadramento.
Este dispositivo desenha a quebra do arrife 20, através da adição de um percurso
ligeiramente elevado do solo, em betão armado, que direciona o olhar do utilizador
para uma abertura na chapa polida de aço inox. Uma janela oferece-se como remate
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Figura 90: Esquiço Camuflagem.
Fonte: Autoria própria.

e como paragem obrigatória, para se olhar um medronheiro no meio de pinheiros.
A importância da reintrodução do medronheiro, enquanto cultura autóctone e
tradicional, insere-se no papel da pedagogia social sobre o assunto das culturas regionais
e das policulturas, em silvicultura e floresta. Neste lugar isolado, a peça possibilita
experiências bem diversas. A sua apropriação física, quando o utilizador decide ocupar
a peça, preenche por completo aquela paisagem. O alçado norte do cubo (2,8 x 2,8
x 2,8 m) proporciona ao utilizador a paragem temporária para o descanso, composto
pelo negativo da moldura em aço. Nesse momento, subindo um degrau em betão
armado, o utilizador pode começar a apropriar-se da peça, contemplando o interior do
Pinhal e espreitando atrevidamente o interior da caixa, até porque, essa observação só
lhe é permitida através da modelação do ripado que se revela na intimidade da concha.
No interior da caixa espelhada, a sua dimensão pretende estabelecer a relação do corpo
físico com a visão intimista do local. Nesta experiência, até dois utilizadores podem
experimentar o conforto de uma conversadeira, em formato Chaise Longue, e ao mesmo
tempo, perceber como se pode estar totalmente camuflado na paisagem, podendo ver
e não ser visto. A perceção do contraste de materiais transmite ao utilizador diferentes
sensações, em ambientes compostos por um interior revestido e modelado em ripado
de madeira de pinho (3,6 x 3,6 cm) e um exterior camuflado em chapa de aço inox
polida. Um segundo momento faz o convite àquelas pessoas que pretendem estabelecer
o contacto visual com o céu, observando a passagem repentina dos pássaros. Para
este efeito, o utilizador precisa apenas de se reclinar ou deitar, sobre a cama moldada
em ripado. Só assim perceberá o rasgo aberto na cobertura, e poderá compreender o
ambiente, ensurdecedor, vivido nas copas dos pinheiros e eucaliptos. Tal como a caixa
espelhada, o utilizador passa a estar camuflado neste ambiente, ativando os sentidos de
leitor de paisagem.
Um segundo percurso, perpendicular ao arrife, direciona o utilizador até ao nível da
água corrente do ribeiro. A madeira reflete a mesma linguagem presente no interior da
caixa, numa espécie de revelação exterior que termina num falso tanque. Esse outro
momento induz no utilizador uma ideia falsa de retenção e estabilização da pressão da
água circundante. A submersão do corpo, mesmo que apenas parcial, repõe a verdade
a partir do estrado de assento, que paira sobre as águas, deixando em aberto a hipótese
de um efetivo banho no ribeiro. É um momento de pausa que, por entre as tábuas de
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Figura 91: Piscina na Chamusca da Beira (2013), do arquiteto João Mendes Ribeiro. Fotografia: do mal o menos.
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/788342/piscina-na-chamusca-da-beira-joao-mendes-ribeiro

madeira, acentua a concentração de seixos, de forma a que o utilizador, aqui sentado
contacte a natureza onde se refugia.
Este será, porventura, um conjunto de experiências diferentes, conectadas entre a
terra, o céu e a água.
Para este momento da Camuflagem, a escolha de materiais foi definida em programa,
ao abrigo de um ambiente rodeado pela multiplicidade de troncos, folhagem e um
ribeiro. O tema dos espelhos explica, pela distorção, uma nova realidade no lugar. Foi
colocado numa zona com características espaciais e sensoriais muito distintas das do
parque de merendas, frequentado com alguma frequência pelos moradores, mas perto
da pressão do ribeiro que, com frequência muda de aspeto de estação para estação.
O exterior, apesar procurar a camuflagem, seja com a floresta verde seja com a água
que por ali corre, protege um interior bem diferente, que não deixa de esconder um
ambiente confortável, propício à permanência. São várias as experiências possíveis,
ainda assim, complementam-se.
Com a mesma intenção projetual, a piscina na Chamusca da Beira, caracteriza-se
por ser um pavilhão espelhado, com o propósito de resolver a relação da casa com o
jardim. Um antigo espaço hortícola surgiu por necessidade e, mais tarde, um programa
complementar de apoio à piscina, obrigou ao exercício. Para dar resposta a este projeto,
o arquiteto João Mendes Ribeiro recorre à ideia de que, às vezes, a arte acaba por
resolver problemas de arquitetura. A partir da instalação da artista Fernanda Fragateiro,
na Casa da Cerca em Almada, assume a arte como um projeto e instala uma arquitetura
ausente, na “tentativa de dar resposta a este problema anulando a própria arquitetura”
(Ribeiro, 2020). Com o tema da desmaterialização, a artista recorre ao revestimento
de um conjunto de elementos arquitetónicos, nomeadamente escadas, para conseguir
anular a sua presença. No pavilhão de apoio à piscina acontece exatamente o mesmo,
uma arquitetura ausente, que apesar da sua escala e da sua forma, não é percetível. O
arquiteto explica que:
“Encontrei uma relação muito clara com a arte, não que o
pavilhão seja um projeto artístico, mas se não tivesse visitado
a instalação da Fernanda Fragateiro não me tinha ocorrido
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Figura 92: Parque de merendas junto ao ribeiro de São Pedro.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.

esta possibilidade.” (Ribeiro, 2020).
A referência projetual é aqui apenas material, não tem a ver com a forma. O arquiteto
compreendeu que através do material, o aço inox polido, obteria o efeito de espelho.
Ambas as intenções de projeto têm como objetivo refletir toda a envolvente para anular
o projeto arquitetónico, e isto cruza-se também com o tema da habitabilidade mínima,
explorado em peças cenográficas, por exemplo. Era importante manter a imagem da
paisagem e encontrar, de alguma forma, uma solução arquitetónica que se anulasse,
mas que desse resposta a novas necessidades. Um programa mínimo num vasto espaço
verde.
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“O caminho é de âmbito maior
Que a aparência visível do que está fora,
Excede de todos nós o exterior,
Não para como as coisas, nem tem hora.” (Pessoa, 1990, p. 95).
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02 Caminhar sobre (as copas dos) pinheiros
O local suscitou, desde logo, um interesse simbólico pela paisagem enquanto estratégia
de perceção, permitindo a compreensão, quase total, da área verde que absorve São
Pedro de Moel. A existência de um caminho escondido, em terra batida, faz a união dos
arrifes 17 e 18, e transporta o utilizador para um dos pontos mais elevados do pinhal.
Rodeados por uma mancha de monumentos verdejantes, olhar a paisagem afasta-nos
do campo semântico, porque promove o absoluto descontrolo do horizonte espacial.
Localizado à cota 88, esta experiência interrompe o caminho pré-existente, com a
instalação de uma espécie de passadiço que, em travessas de madeira, dá a indicação
de um momento de projeção sobre alguma coisa. E essa coisa só é verdadeiramente
desvendada quando o utilizador decide efetuar a experiência de contemplar o território.
Ao longo de 15 metros, as sensações multiplicam-se, o utilizador tem a possibilidade
de estar sentado num banco cravado na guarda, e de sentir o cheiro e a seiva húmida
dos pinheiros. Ao percorrer a peça, que encaminha o utilizador para sul, a folhagem
abre-se para permitir a observação estratégica do ponto de vigia, no lado oposto
do vale, conhecido como Ponto Novo. É agora que, de repente, a peça assume
plenamente a sua titularidade Caminhar sobre (as copas dos) pinheiros, quando o utilizador
se apercebe da mudança de piso, para uma grelha metálica. Nesse momento final, de
pausa, de contemplação, a vertigem projeta para baixo o olhar que recai sobre as copas
das árvores, enraizadas muito abaixo, que envolvem a peça como um chão virtual.
Também o desenho da guarda, em barrotes de madeira, permite que pelos intervalos
da construção a natureza penetre e se deixe absorver pelo espaço interior da peça, e
que, num tempo mais longo, a alcance, para que a experiência de imersão possa ser
totalmente experimentada.
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Figura 93: Esquiço Caminhar sobre (as copas dos) pinheiros.
Fonte: Autoria própria.
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“Em todo o meu pensamento
Ser pensar a dormitar.
Mas que há para lá do sonhar?” (Ferreira, 2012).

197

03 Pequeno bosque
No talhão 246, a má acessibilidade entre a Ponte Nova e a Praia Velha era, ainda em
meados do século XX, uma condicionante. Deu-se, mais tarde, a construção da estrada
florestal e, ao longo do trajeto, foram plantadas novas experiências de embelezamento
verdejante. Inclusive, um conjunto de eucaliptos que está classificado como árvores de
interesse público, desde 199720.
Junto à Ponte Nova, ao aproximar-se do conjunto de eucaliptos, o utilizador irá
aperceber-se de um caminho em betão armado descofrado, que pouco sobressai
do percurso existente, em terra batida recoberta pela caruma. Com o desnivelar do
terreno, a cota deste ressalto transforma-o num pequeno muro de 50 cm de altura, que
também pode ser banco. Esta experiência pretende ser um percurso linear construído,
que obriga o utilizador a percorrer a peça sendo obrigado a um desvio, um gesto que
desenha uma reentrância, para envolver um excepcional exemplar de eucalipto, com
mais de 50 m de altura.
O Pequeno Bosque é uma peça que, ironizando entre a singularidade excepcional do
exemplar arbóreo e a multiplicidade inerente à ideia de bosque que a intitula, se
manifesta através do lado performativo do utilizador, como modo de habitar o lugar.
Obriga a sentar e contemplar o eucalipto de grande porte, a partir de baixo, exaltando
a sua altura, desde um lado; ou a permanecer e olhar para o ribeiro de São Pedro de
Moel, do outro. O desenho instala a peça paralela e longitudinalmente em relação ao
ribeiro, criando um jogo de proximidade entre um momento de paisagem cultural e um
momento de acompanhamento do curso de água, que percorre naturalmente o vale.
Esta experiência faz o convite a permanecer na paisagem, idealmente de usufruto –
num espaço de deleite e prazer –, como se convergisse ou se fundisse nela.
20

D.R. nº 32 II Série de 07 de fevereiro de 1997.
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Figura 94: Esquiço Pequeno bosque.
Fonte: Autoria própria.
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“Paisagens… Recordações,
Porque até o que se vê
Com primeiras impressões
Algures foi o que é,
No ciclo das sensações.” (Pessoa, 1955, p. 35).
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04 Parque de merendas
Na primeira visita ao local compreendemos que, à medida que nos afastamos da
mancha entristecida de pinheiros, encontramos outros residentes verdejantes,
pontuando casualmente algumas zonas singulares por entre as faixas “lavradas” dos
aceiros e arrifes. Foi numa viagem à descoberta que se procurou agarrar o limite da
experimentação, para que, através do acentuar da perceção, pudéssemos conceber um
espaço livre e alcançável.
Dentro da vasta oferta de parques de merenda há nas matas pelo menos um que se
destaca, pelo seu simbolismo, mas também pela imagem que se converte em absorção.
Localizado no talhão 268, é facilmente identificado como um lugar especial que, bem
dentro da mancha de pinheiros, está completamente rodeado por carvalhos. O parque
de merendas é, por definição, considerado um espaço de paragem e estadia. Por isso
parece ser relevante equipar e adequar o mobiliário urbano neste lugar. A instalação
ordenada de um conjunto de mesas compridas proporciona encontros especiais entre
famílias. Para apoio a estes encontros, ou a simples passeios no Pinhal, recolocaram se
caixotes do lixo, bebedouros e, no seu centro, uma ampla churrasqueira.
Muitas vezes não é preciso conceber objetos ou transformar a realidade da paisagem
numa outra coisa qualquer, porque esta realidade “inútil” já promove continuamente a
leitura subtil do espaço. O seu simbolismo será, em diferentes tempos cíclicos, crucial
para a intensificação do sentir, como a queda da folhagem ou a colheita de bolotas, que
conferem um significado acrescido ao parque. Um conjunto de experiências coletivas
abre contornos para a observação de esquilos-vermelhos face à presença abundante
do seu alimento preferido nas árvores. Da mesma forma que, a cada quinta-feira de
Ascensão, se dá o colher da espiga de trigo em São Pedro de Moel, poderá consagrar-se
neste parque uma nova tradição, da apanha da bolota?
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Figura 95: Casa no Castanheiro, em Valeflor.
Fonte: Autoria própria, a 4 de outubro de 2020.
Figura 96: Parque de merendas, em São Pedro de Moel.
Fonte: Autoria própria, a 27 de fevereiro de 2020.

Não deixa de ser irónico que a sala de estar da Casa no Castanheiro, do arquiteto João
Mendes Ribeiro, em Valeflor, seja a copa do próprio castanheiro; podemos afirmar com
convicção que o conforto, neste parque de merendas, torna-o também sala de estar do
Pinhal do Rei. A identificação e valorização deste momento implica apenas um jogo de
contacto com a natureza, como se o utilizador descobrisse, neste lugar, um esconderijo
dentro do pinhal. Um espaço que se revela diferente pelas suas características, torna-se
refúgio de bem-estar.
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“Ó marinheiros pinheiros,
Gageiros da tempestade!
Náufragos arrojados
À duna! Cristos pregados
Na areia que vos tem crucificados:
- Fazeis-me dor e saudade, a saudade de mim, a mais cruel,
Meus pinheiros de Moel!” (Vieira, 1940).
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05 Lugar da escrita
O percurso pela orla marítima do pinhal é a fronteira desta paisagem e, ao contrário
dos outros lugares do projeto, este não trata apenas de um cenário natural. Terá este,
em tempos, um lugar de permanência do poeta Afonso Lopes Vieira, que procurou
retomar a memória dessa relação sensorial no livro Onde a terra acaba e o mar começa
(1940), num poema dedicado aos pinheiros das dunas. Pela subtileza dos materiais
ou pela vertigem provocada pelo movimento descendente, nas dunas arenosas, são
ativados modos de perceção aos quais, o poeta atribuiu um significado especial.
A 9 de julho de 2020, na última visita a São Pedro de Moel, fomos à descoberta e
experienciámos o mais emblemático pinheiro-serpente, junto à praia das Pedras Negras.
Questionou-se o porquê do momento Lugar da escrita não ser recolocado neste lugar.
Porém, Afonso Lopes Vieira refugiava-se entre os pinheiros, e nem todos eram especiais,
porque era essa densidade que lhe proporcionava uma oportunidade de diálogo e uma
perspetiva ímpar sobre a sua natureza, ancorada na história contada por Camões, que
tanto apreciava. Além disso, hoje, a localização deste excecional exemplar de pinheiro
rastejante ombreia com o acesso a um incompreensível parque de estacionamento da
praia; exponenciar qualquer confronto ruidoso, que não provenha dos ventos ou do
mar, com o momento intimista de proximidade e criatividade pessoal, não é de todo o
objetivo deste leitor de paisagem.
A intervenção apoia-se nesta premissa, define o espaço como elemento de reflexão
e homenagem à literatura, enaltecendo a perceção natural entre quem o interpreta e
quem o acolhe. Junto ao arrife 22, na última parcela da mata, é posicionado o Lugar da
escrita, com visão sobre o mar e relação com pinheiros-serpentes.
A peça encontra-se semienterrada na duna, e cria um momento que reflete um
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Figura 97: Esquiço Lugar da escrita.
Fonte: Autoria própria.

sentimento de grande intimidade, para que o utilizador se aproxime do meio envolvente,
e os pinheiros rastejantes o possam envolver de forma progressiva. Quase insinuando
que, eventualmente, a vegetação pudesse acontecer mesmo lá dentro. Ao descer os
degraus, em betão descofrado, revela-se a menção ao escritório, a mesa de trabalho do
escritor, orientada para o vão que comtempla as suas musas verdejantes, tendo como
pano de fundo o oceano, e na retaguarda a bancada onde repousaria, acompanhando-o,
a sua esposa.
Um primeiro momento é reflexo da imaginação e introspeção pessoal, um banco
comprido em chapa de aço galvanizado, com acabamento do assento em madeira, é
posicionado sob um rasgo na cobertura. Um segundo momento é o da escrita, inscrito
num caixote construído em sólidas peças de madeira, reaproveitada das sulipas em
que, em tempos, assentaram os carris do “comboio de lata” das matas, que correu ali
bem perto. A caixa, quase pousada na duna, interseta diagonalmente o betão, e abre
um vão que inscreve convictamente esse segundo volume, que se integra no contexto
pelo confronto material. O utilizador, ao espreitar pelo vão em madeira, habita a duna
e são os pinheiros-serpentes que o acolhem, enquanto interpreta o papel de Afonso
Lopes Vieira. Habitar este lugar é ser-se capaz de encarnar a pele do poeta local e
assumir o seu lado lírico. Através do estudo pelo desenho, percebemos que este objeto
conquista dimensões percecionais como o dramatismo contrastante da luz, a reflexão
do som que ali ecoa, o vento que o atravessa transversalmente e provoca turbulência,
que a entrada sinuosa acentua, e, por fim, a natureza invade-o, os ramos dos pinheiros
penetram-no descobrindo as aberturas perpetradas nos muros.
A interpretação dos poemas, de Afonso Lopes Vieira, ofereceu-nos pistas para que
este momento justificasse o lugar, o tempo preciso e necessário para o completar
da experiência e o seu simbolismo. A dimensão da arte foi encarada a partir de um
complemento, literário, como uma pista para encontrar as respostas. Se, porventura,
não houvesse este desiderato literário, a peça não cumpriria o seu requisito.
No projeto Desencaminharte 2018, a intervenção Janela, em Deocriste, é definida
pelo cruzamento de duas disciplinas, a literatura e a arquitetura. A relação com outros
criativos, neste caso os da poesia – que assume uma simples “estrofe técnica” –, derivou
de uma necessidade posterior, de resolver problemas construtivos, filosóficos e de
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Figura 98: “Janela”, intervenção do arquiteto João Mendes Ribeiro, em Deocriste.
Fonte: CIM, 2018, p. 66.
Figura 99: “Janela”, intervenção do arquiteto João Mendes Ribeiro, em Deocriste.
Fonte: CIM, 2018, p. 68.

escassez material, para dar outra dimensão à obra. O arquiteto João Mendes Ribeiro
começou por reorganizar elementos existentes, com um orçamento limitado, e colocou
dois bancos metálicos junto à pendente do miradouro, para uma melhor relação com
a paisagem. O arquiteto confessa que:
“Não fiz propriamente um projeto de arquitetura nem um
caderno de encargos propriamente tradicional.” (Ribeiro,
2020).
Os muros definiam o espaço do miradouro da Capela de Nossa Senhora do Crasto, e
rebocá-los, uma vez que haviam sido descaracterizados, iria ultrapassar o orçamento
estabelecido. Para resolver essa impossibilidade, o arquiteto resolveu rebocar apenas
um metro linear de muro e inscrever aí uma frase técnica, o “artigo” do caderno de
encargos inexistente, onde se expressa a vontade daquilo que ele achava que podia e
devia ser feito. A Janela cruza o tema habitar o espaço através da inscrição de dois
bancos namoradeiros que, de alguma forma, esta fronteira de interior/exterior revela
num espaço interno imaginário, destinado à contemplação da paisagem.
A arquitetura e a produção artística utilizam, também aqui, a escrita para responder a
dois propósitos distintos – a questão técnica e a questão poética – de relação intrínseca
da arte com a paisagem. Cabe à inscrição de versos retirados do poema “Pescador”,
de Sophia de Mello Breyner, o reforço da relação da terra com mar e do lugar com a
paisagem.
“Faltava uma dimensão que, eventualmente, não conseguia
dar na arquitetura senão fosse a literatura.” (Ribeiro, 2020).
A experiência que fazemos no Lugar da escrita, ou na Janela, correspondem à pura reflexão
da paisagem que nos absorve por meio da experiência cultural. A compreensão destas
intervenções deve ser lida através do seu todo, daí, a marcação de lugares diferenciados
espacialmente no território. A ideia de criar um momento especial, em homenagem
à literatura, deve-se à vontade de os escritores integrarem, através do olhar, todos
os recantos da natureza. Afonso Lopes Vieira é considerado um leitor do mar e da
paisagem em São Pedro de Moel, criador de poemas memoráveis que transmitem o
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pulsar dos seus sentimentos e das suas vivências neste lugar urbano. A ideia de usar
frases retiradas de poemas para completar a ideia projetual intensifica-se com o facto
dos escritores e/ou poetas serem alguns dos principais protagonistas na leitura de
ambientes sensíveis. Os poemas são um complemento dessa leitura, da mesma forma
que, o músico Paulo Lameiro, fez quando realizou o Festival das Artes, integrando
a presença da música. São interpretações que a paisagem nos transmite e permite
enquanto veículo cultural.
Ainda assim, em Deocriste, será que aquele miradouro faria sentido sem a mensagem do
poema “Pescador” de Sophia de Mello Breyner? Se calhar a intervenção arquitetónica
até faria, mas a mensagem que o arquiteto João Mendes Ribeiro escolheu, com a adição
da cultura, provoca e pretende alcançar no utilizador, um tipo de experiência emotiva
e pedagógica, num diálogo com a paisagem que não existiria sem este complemento.
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“Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, havia em certo lugar
da Dinamarca, no extremo Norte do país, perto do mar, uma grande
floresta de pinheiros, tílias, abetos e carvalhos. Nessa floresta morava
com a sua família um Cavaleiro. Viviam numa casa construída numa
clareira rodeada de bétulas. E em frente da porta da casa havia um
grande pinheiro que era a árvore mais alta da floresta.” (Andersen,
2014, p. 3).
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06 Gruta
07 Clareira
Será que os contos de fadas podem ir além da mera imaginação? Uma simples história
pode converter-se em lugar arquitetónico?
Um novo olhar e uma nova compressão sobre a construção da paisagem, com a
redefinição de estratégias de expressão física, de outras formas experimentais e de
virtude fenomenológica. A necessidade de dispor num ambiente qualidades de
admiração e desejo, reflete sobre a plenitude do espaço construído, o confronto entre
o corpo e a autodescoberta. A paisagem está ligada a um conjunto de ferramentas
experimentais que se convertem no território, de forma a induzir no utilizador aspetos
significativos, convertendo-o em algo mais do que um mero observador. Nos anos
70, os artistas da paisagem trabalham sobre o campo natural a presença da ação física,
convertendo-a num processo de metamorfose, como lugar de simbolismos entre o uso
e a razão.
“Land Art has transformed the sculpture-object into
construction of the territory through an expansion in the
landscape and in architecture. This Artscape is a through,
which through a system of actions and reactions of different
kinds connects itself to a specific place. The artwork, like the
object, loses meaning as construction of the territory, but
takes on value because it redefines a lost space, re-becoming
architecture.” (Galofaro, 2003, p. 127).
Uma clareira contém a experiência naturalista mais pura, a experiência do vazio na
natureza, e da relação com a luz e a projeção em altura do céu. Uma intervenção que
trabalha sobre coisas sensíveis, que se fundamentam e se intensificam junto de outras,
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Figura 100: Esquiço Gruta.
Fonte: Autoria própria.

comunicando-lhes aquilo que as pessoas podem vir a descobrir aos poucos. A questão
destas experiências surge na plenitude das ações do próprio utilizador. Como é que
uma clareira pode ser um lugar, apesar de tudo, controlado e seguro? E qual o impacto
desta experiência para um idoso e para uma criança? Provavelmente, um protege-se
da sombra e do vento, da exposição extrema, e o outro corre no vazio conquistando
liberdade.
“To lay my eyes on that work of art again would more than
suffice. No words or questions will be necessary. I’ll just sit
quietly with my legs crossed, a thoughtful hand on my chin,
and admire her. Of course, I don’t expect she’ll grant this
request. Indeed, after taking me this far, why ruin a moment
of aesthetic perfection?” (Knowles, 2000. p. 22).
Um momento que é um percurso no interior do pinhal, onde a experiência se torna
estratégia ou puzzle de estímulos, e na qual se concentram múltiplas apropriações no
espaço. A alta densidade de um meandro do bosque intocado pelos incêndios insinua
um vazio preenchido pela subtração aparente dos ventos, das chuvas e da luz, capaz
de induzir nele um isolamento e a concentração absoluta nos fenómenos da natureza.
Por sua vez, a leitura percecional nestes ambientes explora um esforço imediato, o do
falso silêncio que é pulsar da vida em condição não urbana. É através dele que temos a
possibilidade de entrar num estado de autodescoberta pessoal, absorvendo tudo aquilo
que se passa à nossa volta.
No talhão 286, desenhou-se um percurso, um atalho em terra batida que o divide
em duas metades. A escolha deste lugar, afastado do meio urbano, reflete como
objetivo a procura de isolamento pessoal. O utilizador, numa primeira fase, apercebese da mudança de material no solo, que se vai repetir, quando o percurso coberto de
caruma passa a cobrir, sobrepondo-se, a um calcetado em cascalho de pedra calcária,
direcionando-o para um momento especial.
No terreno, uma súbita descida emparedada induz o utilizador a curvar-se perante a
entrada de um esconderijo de luz difusa, contrastante; dá-se a chegada à gruta. Este
momento proporciona uma aproximação e uma envolvência ímpar ao corpo; convida
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Figura 101: Esquiço Gruta.
Fonte: Autoria própria.
Figura 102: Esquiço Clareira.
Fonte: Autoria própria.

depois a sentar nos limites côncavos, e a olhar a luz difusa que penetra a abóbada
que a cobre, desde o óculo que configura uma auréola superior. Mas o utilizador não
está perante uma gruta natural ou tradicional, o desenho deste momento retrata a
passagem de um espaço progressivamente compressivo para uma clareira. Ao passar
do bosque ao rasgo descendente, e depois à gruta, atravessando a passagem baixa,
vai-se progressivamente sentindo essa tensão. Ao percorrer a gruta de betão armado
descofrado e acabamento texturado, o utilizador vai-se apercebendo das paredes
interiores abobadas com textura superficial em caruma de pinheiro. Um desenho que
remete à história deste Pinhal, sobretudo, à quantidade de pinheiros que se foram
perdendo para os fogos, e para o avassalador incêndio de outubro de 2017. Esta
construção potência uma antecipação da memória, ainda bem viva, para sempre
marcada na imagem deste Pinhal, que está em absoluta continuidade com a paisagem.
Depois, cruzando uma outra abertura, igualmente exigente e compressora, o utilizador
regressa ao exterior, sendo conduzido a um segundo momento, de verdadeira clareira.
No bosque abriu-se um “vazio”. A mudança de ambientes é aqui retratada como uma
sequência de espaços introspetivos, e promove uma multiplicidade de sensações, onde
a luz se movimenta e se altera consoante o correr cíclico dos dias, primeiro, sob a copa
dos pinheiros, depois, sobre as paredes abobadadas de betão, e, por fim, invadindo um
espaço que é totalmente aberto e memorável. Esse banho de luz, mais do que nomear
a razão da clareira, ilumina intensamente o solo atapetado por uma caixa de areia
onde foi assentado um “calcetado”, em seções cilíndricas assentes ao alto, de troncos
de pinheiros queimados. A recente devastação de 86% do Pinhal do Rei encontra,
neste lugar, espaço para que as memórias antigas e a sua trágica história recente sejam
relembradas. A multiplicidade de vazios desta paisagem é sinónimo do perseverante
esforço percecional, para que a arte e a natureza sejam elementos imersos no tempo, e
assumam a relevância das memórias.
Diversas formas de uso dos materiais e diversas interpretações sensoriais remetem
ainda para a delapidação ou perda de recursos naturais e para a importância de os
reutilizar. Na verdade, é um espaço construído onde a experiência se intensifica com
a adição de elementos naturais, mesmo que submetidos a tensões, e calcinados pelo
tempo. E um projeto que enaltece o interior ausente do pinhal, ilustrando uma história
dramática, que pode sublinhar o advento de outras histórias.
225

235

“(…) a vida podia ser apenas estar sentado na erva, segurar um
malmequer e não lhe arrancar as pétalas, por serem já sabidas as
respostas, ou por serem estas de tão pouca importância, que
descobri-las não valeria a vida duma flor.” (Saramago, 1982, p. 272).

08 Um jardim dentro do Pinhal
No talhão 285, justaposto ao exercício Lugar Produtivo, a desenvolver pelo aluno
Alberto Gomes, a intervenção na paisagem tem como propósito fazer o utilizador
experienciar, mais uma vez dentro da faixa de proteção do pinhal, um Lugar-Jardim.
Assume um modelo organizacional que é refém da matriz ortogonal das matas,
percecionando-se o cruzamento de um arrife com um aceiro.
Aliado ao projeto indispensável de reflorestação, o lugar proposto é um lugar de
fronteira, definido pela reestruturação do uso do solo e pela reintegração de diversas
culturas autóctones. A dimensão do momento Um jardim dentro do Pinhal corresponde a
1/12 do talhão e é, ainda, subdivido a partir do cruzamento do aceiro Q com o arrife
19, em 4 parcelas. Um jardim que é suportado pela reação entre duas condições – a
dimensão espacial e a dimensão sensorial. Estando rodeado por pinheiros-bravos, este
lugar tem presente a água, os arbustos da camarinheira, os medronheiros, o eucalipto, o
carvalho e o pinheiro-manso, em suma, os frutos e as flores silvestres. A cultura regional
integra aqui um forte papel da pedagogia social, e agro-florestal, onde o utilizador é
capaz de compreender a reapropriação da paisagem através da reinterpretação natural,
onde se cria espaço para que o pinhal assuma uma identidade própria.
Mas, o grosso da experiência intensifica-se com a leitura do fruto e da flor, com mais
intensidade durante as estações do ano em que estas e aqueles se oferecem ao desfrute,
do qual o que o utilizador pode beneficiar, experienciando vários tipos de sensações
no mesmo lugar.
A produção das camarinhas, dos medronhos e do pinhão, ou mesmo dos cogumelos
selvagens, não são mais do que os reflexos de um viveiro ativo, como tantos outros
espalhados pelas matas. Mas neste será possível testar a capacidade para perenizar,
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artificialmente, uma biodiversidade adversa da produção, em monocultura, da madeira
que deu vida à principal atividade económica da coroa portuguesa, ao longo de séculos.
O estímulo e convite à visita pelos homens é também completado pela presença das
bolotas de eucalipto e carvalho, capazes de atrair os esquilos e javalis, entre outros
animais. Os limites físicos do jardim, tão artificiais como os do talhonamento, ficam
inscritos no solo e marcadas as suas portas, para que o jardim se complete como
morfologia clássica do verde urbano, enquanto espaço natural. Também aqui, mas
numa escala profundamente diferente, alguns apontamentos arquitetónicos, sublinham
a experiência da passagem interior/exterior, com uma ponte sobre um canal, duas
portas /pórtico ou um tanque de armazenagem de água para rega.
Será que um jardim entre pinheiros constitui uma anomalia absoluta? Um jardim especial
que se assume protagonista da condição cultural, em espaço recetivo à experimentação
e à liberdade, como diria a artista Fernanda Fragateiro. O utilizador tem, neste espaço, a
possibilidade de construir uma narrativa pessoal sob influência do tempo cíclico, e isso
faz-se através da envolvência, e não só da permanência ou da espera. A compreensão
das coisas no espaço altera-se, (elas) vão ser diferentes noutro dia qualquer do ano, tal
como, a compreensão do utilizador pelas coisas. Mais do que um mero jardim, é um
espaço de encontro pessoal que varia com o tempo, num espaço que também se altera,
pois o jardim é sempre uma arquitetura viva, como a natureza que integra.
“Proceso artístico que transforma y embellece la naturaleza,
ya sea directamente (in situ) o ya sea indirectamente (de visu)
a través de modelos perceptivos.” (Colafranceschi, 2007, p.
26).
Pode ativar-se aqui a descoberta dos frutos selvagens, e raros, que a extinção e
desaparecimento das espécies faz perigar. O paladar é o modo de provar, literalmente,
os sabores, depois da espera pelo momento da maturação adequada. Assim, será um
lugar para a experiência do tempo cíclico, das estações do ano. E, também, para se
escrutinar a possibilidade de reintrodução das espécies, de forma articulada, produtiva
e pedagógica. Será ao mesmo tempo um viveiro-experimental e um pinhal-jardim,
onde se pode fazer a descoberta e iniciação sobre uma mata alternativa.
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“Linha severa da longínqua costa –
Quando a nau se aproxima ergue-se a encosta
Em árvores onde o Longe nada tinha;
Mais perto, abre-se a terra em sons e cores:
E, no desembarcar, há aves, flores,
Onde era só, de longe a abstracta linha.” (Pessoa, 1972, p. 58).
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09 Torre urbana
O desenho das treze experiências, na paisagem, mostra que cada ponto é específico,
cada lugar tem a sua experiência específica. O posicionamento de uma torre no vale do
Ribeiro do Ôlho, no centro de São Pedro de Moel, é um tipo de experiência de alcance
do horizonte, de longa distância visual. Este dispositivo transmite uma carga visual
e uma impressão sensorial mais urbana. A questão surge na dúvida da exaltação da
experiência que se quer infraestruturar. Será mais impactante o efeito visual da torre ou
o efeito sensorial que, um miradouro elevado, proporciona e transmite ao utilizador,
com a possibilidade de ouvir o mar e observar a essência do lugar urbano? A resposta
torna-se objetiva quando a torre permite conquistar e apropria o impacto maior da
urbanização, que se oferece como vista de postal ilustrado, e que aqui revela a sua
dimensão quase total. Imediatamente, outra interrogação advém: porque é que aquela
torre acrescenta sensações que não temos de outra forma? Construir a torre certa para
o sítio certo é difícil. Todavia, neste lugar e com este objeto, a experiência visual ganha
uma relevância que justifica a sua presença. O utilizador tem a possibilidade de ver São
Pedro de Moel. É uma torre de observação para interpretação da dimensão urbana,
não é pensada ou desenhada como uma torre para a observar aves, ou a natureza.
Da mesma maneira, a partir dela, podemos observar como algumas arquiteturas
especiais se imiscuem e escondem entre os pinheiros que, mesmo aqui à volta, cobrem
as dunas que conformam os lotes habitados.
Neste lugar conseguimos olhar o núcleo histórico, o contexto e a envolvência verde
que, de repente, dá espaço para acontecerem experiências diversas. E são outras, bem
urbanas, as que revelam as intenções de projeto desenvolvidas pela turma. Não faz
sentido pensar esta torre sem se pensar que algo vai mudar em São Pedro de Moel.
Também é para revelar essas mudanças que ela existe, e integra o reinventar da povoação,
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Figura 103: Esquiço Torre urbana.
Fonte: Autoria própria.

que se quer inscrita no milénio novo. O facto de ainda se poder questionar todo o
desenho projetual e o seu detalhe, que o olhar próximo expõe, torna a experiência
única e mais espectável à partida.
Localizada no Vale do Ôlho, a Torre urbana é caracterizada pela sua transparência
construtiva, composta por uma estrutura e uma subestrutura em barrotes de madeira,
hierarquizadas, que são revestidas por um ripado apenas interrompido em portas ou
balcões de observação. Deixa-se camuflar entre os pinheiros, permitindo inclusive que
a mancha verde a penetre, pontualmente, e colonize, permanecendo no interior deste
objeto. É reflexo do meio ambiente onde se insere.
O acesso norte à torre faz-se a partir da rua Pôr do Sol, através de um atalho existente,
que liga a cota da rua ao velho lavadouro existente no parque urbano. Os pavimentos
usam caminhos traçados há muito, que são apenas delimitados com uma guia lateral
de pavimento, em madeira, com 20 cm de altura, sinalizando o percurso. Ao longo
da descida acentuada, o utilizador tem a perceção de outros corpos, em passeio,
outros visitantes a percorrer a torre e a tocar entre o esqueleto e os pinheiros. Quem
percorre linearmente este percurso entra automática e obrigatoriamente no interior da
intervenção, porque, devido ao posicionamento da torre, o seu trajeto é interrompido.
O utilizador tem a possibilidade de descer um nível de escadas e continuar o atalho,
ou então, subir para se camuflar numa experiência contemplativa entre os troncos dos
pinheiros.
A torre apresenta-se com uma forma paralelepipédica, que agrega três caixas salientes,
permitindo diferentes ângulos para revelação do exterior. A primeira experiência é de
encontro com o céu e as copas dos pinheiros. O utilizador entra num espaço mínimo
envolvido por um ripado de barrotes verticais com 2,90 m de altura, posicionados num
intervalo de 10 cm. Já a abertura exposta a sul, a meia altura, está estrategicamente
posicionada de modo a que o utilizador compreenda e possa observar um anfiteatro
próximo, ao ar-livre, desenhado sob o tema Lugar de Cultura em Ambiente Natural,
pela aluna Bárbara Machado. Na retaguarda revela-se a segunda fase do crescimento
urbano, respeitando a expansão do Plano de Lima Franco.
Pretende-se associar novos campos de descoberta, de aprendizagem e de atividade
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Figura 104: Esquiço Torre urbana.
Fonte: Autoria própria.

social, através de experiências em ambiente de natureza, no espaço urbano. A sensação
de estar ou perceber múltiplos lugares, quando se está, apenas, num único lugar,
potencia a construção dos nós da rede rizomática em sítios precisos. A uma altura de
21,4 m do solo, o terceiro momento enquadra o núcleo urbano, permitindo a paragem
e a contemplação da sua dimensão total. Acima, a cobertura da torre é composta por
uma grelha em madeira capaz de atrair os pássaros, que a poderão colonizar.
Enquanto residente, Fernanda Oliveira considera que a perceção de São Pedro de
Moel é “repleta de infindáveis detalhes, de particularidades únicas, de apontamentos
curiosos” (Oliveira, 2020), que de entre a sua simplicidade “existe sempre algo novo
para admirar” (Oliveira, 2020).
São experiências de vertente cultural e de exploração ambiental que, ao mesmo tempo,
cruzam uma rede de destinos pouco preparados, mas capazes de proporcionar lugares
especiais e de os articular segundo um fio condutor.
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“No alto mar
A luz escorre
Lisa sobre a água.
Planície infinita
Que ninguém habita.” (Andersen, 2013, p. 59).
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Figura 105: Complexo de Piscinas da Promoel.
Fonte: Autoria própria, a 15 de outubro de 2019.

10 Miradouro
11 Dentro da arriba
O encontro da Av. José Nobre Marques com a Av. das Piscinas, no limite sul de São
Pedro de Moel, onde as matas se encontram de novo com o oceano, proporciona
ao utilizador um espaço amplo, bem pavimentado, de paragem e de contemplação,
sobranceiro sobre as praias. O olhar recai imediatamente sobre o Complexo de Piscinas
da Promoel, a norte e um pouco abaixo, muito degradado, vandalizado; é a referência
de um tempo outro, de grande dinamismo. O projeto da aluna Ana Afonso ambiciona
revitalizar estes espaços instalando aí um Centro de bem-estar e Talassoterapia,
associado à recuperação dos tanques e à instalação de alguns serviços clínicos.
Hoje, o enorme parque de estacionamento serve sobretudo as autocaravanas que aqui
parqueiam, explorando o segundo plano, onde uma vista de cartão postal sobre o
núcleo antigo da povoação, é intermediada pela praia da baía. O parque é de facto um
imenso miradouro, mas é demasiado grande e desconfortável para ser vivido, para
poder ser apreciado. No entanto, a sua localização é excelente, proporcionando um
bom apoio à praia em época balnear. Contudo, a experiência que poderia proporcionar
é francamente diminuída pela desmesura e o tratamento indiferente.
A pragmática função que dá razão de ser ao lugar poderia ser melhorada, adaptada,
por exemplo, com a instalação de postos de carregamento para veículos elétricos,
justificando a utilização do espaço e os tempos de espera, com momentos especiais
de fruição da paisagem, mas nada disso acontece, apesar de partir daqui um caminho
para sul, em direção à Praia das Valeiras, percorrendo locais de extraordinária beleza.
A possibilidade de seguir a pé, marchando sobre a orla da arriba ao longo dos talhões
litorais das matas, assegura o local como uma confluência de destinos e percursos
vários, mais ou menos urbanos.
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Figura 106: Esquiço Dentro da arriba.
Fonte: Autoria própria.

A intervenção projetada, bem próxima, do aluno João Costa, para o arranque da Av.
das Piscinas, tem como objetivo instalar um programa edificado capaz de acolher um
lugar favorável ao envelhecimento ativo.
São assim múltiplas as razões que justificam o posicionamento de um leitor de
paisagem naquele lugar. Além disso, a sua grande acessibilidade torna-o praticável
a todos os tipos de utilizadores, independentemente do tempo disponível e da sua
capacidade física, democratizando a experiência, que se pretende rica, no limiar da
fronteira natural-artificial, do encontro da urbanidade com as matas. Na verdade, esta
experiência individual integra realidades distintas. Todavia, os ditos momentos especiais
requerem desvios, têm de ser explorados para serem descobertos. Existem vários
pontos possibilidades de observar o núcleo urbano, e pode penetrar-se uma escavação
e entrar em níveis do subsolo, para ser simplesmente embebido pelo marulhar das
ondas do mar, porém, nada disso é comunicado às pessoas, àquelas que procuram estas
experiências.
A partir do final da placa do passeio central do parque de estacionamento, o projeto
propõe ao utilizador o acesso a dois momentos, que se desenham transversalmente –
são percursos escavados e um pequeno Miradouro, voltado a norte e à vila, ligeiramente
desnivelado. Rebaixado cerca de 1m, o desnível de acesso a este Miradouro faz-se por
um pequeno lanço de escadas, onde o utilizador é convidado a entrar numa peça alta e
estreita em betão armado, que enquadra São Pedro de Moel, mas que, principalmente,
centra o seu Farol, no plano mais distante, em retaguarda. Podem sentir se os dois
extremos, distantes, da área urbana. A observação é uma experiência estática que
introduz, ainda, o sentido de ligação suave ao centro, pois este momento debruça-se
sobre um caminho sobre o qual está balançado, que se dirige ao Complexo das Piscinas,
que depois atravessa. Podemos falar de uma outra dimensão imersiva, na condição
construída, como parte da experiência urbana. Mas o caminho não é acessível a partir
daqui. O seu início não se revela ainda.
O segundo momento encontra-se seguindo a direção axial da placa central do
estacionamento, onde se abre o acesso a um percurso escavado. Entra-se numa “mina”
e penetra-se o solo, seguindo em direção ao mar. A luz mediada, que acompanha o
aventureiro, encandeia-o no final do percurso. O utilizador reencontra o horizonte
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Figura 107: Esquiço Dentro da arriba.
Fonte: Autoria própria.

sobre o mar, e também a construção já anteriormente percebida do caminho. Trata-se de um passadiço em betão que se desenha transversalmente. A partir daqui está
acessível, e estabelece a obrigação de tomar uma decisão, de fazer o utilizador escolher
a sua próxima etapa: pode caminhar ao longo de 80 m, para norte, para reencontrar o
Miradouro, o momento panorâmico sobre o Complexo das Piscinas, que surge agora
sobranceiro, elevado e inacessível, antes de o caminho dobrar, pela segunda vez, em
direção ao Complexo das Piscinas renovado; já cerca de 100 m adiante, mas em direção
a sul, há um outro momento, Dentro da arriba. Este terceiro lugar, inscrito na paisagem
de modo aparentemente orgânico e quase sem desenho, é escavado na orla da arriba,
e é acedido lateralmente, a partir de um trecho de caminho de pé posto, mais antigo.
No seu final, um outro caminho vai penetrando a rocha. O utilizador é, novamente,
conduzido para um percurso escavado que lhe transmite, desde logo, um sentido de
compreensão que o corpo experimenta ao ser engolido no solo. Também importa a
escala do lugar, o seu baixo pé-direito, face à amplitude do horizonte e à elevação do
lugar sobre a rebentação. Este lugar especial revela-se à chegada ao miradouro escavado
na arriba, onde o utilizador é assoberbado pela espuma das ondas e o marulhar do mar
a afagar as rochas. O encontro com o infinito pode ser também o reencontro com o
eu, uma experiência de reflexão pessoal.
Pode também associar-se a este lugar um conjunto de outras experiências coletivas,
que complementam a da autodescoberta.
Esta reflexão conduz o utilizador, enquanto visitante ou morador, a uma experiência
simbólica. Recordamos um momento em que, a certa altura, se questionou a importância
do papel da memória e da identidade de São Pedro de Moel. Então, o arquiteto João
Serejo respondeu:
“Porque é que nos deliciamos e detemos a olhar o mar, uma e
outra vez? As ondas vão variando, mas sabemos que a água é
a mesma, e sabemos que as ondas se irão sempre manifestar
nessa água. Quando o procuramos, sabemos exactamente o
que vamos encontrar, mesmo que desconheçamos a variante
com que ele se vai vestir e apresentar. É por sabermos
precisamente que vamos encontrar exatamente o mesmo, que
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Figura 108: Esquiço Dentro da arriba.
Fonte: Autoria própria.

é forte a vontade de voltar junto a ele, e é total a capacidade
que a sua presença tem de nos fazer abrandar e atentar. É uma
certeza, como a nossa casa…” (Serejo, 2020).
Isto só acontece num lugar em que o seu caráter urbano comunica diretamente com
os sentidos.
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“Sopra o vento, sopra o vento,
Sopra alto o vento lá fora;
Mas também meu pensamento
Tem um vento que o devora.” (Pessoa, 1955, p. 133).

12 Caixa dos ventos
Posicionada junto ao parque de estacionamento da Praia das Valeiras, a Caixa dos ventos
faz o remate do aceiro R, sendo uma peça com acesso direto. É mais um estrato desta
paisagem construída que se aproxima do mar, e que expõe o utilizador aos limites da
sua perceção.
Neste lugar o artificialismo é o acesso, no sentido em que se agrega à microarquitetura
e à componente vegetal. Construir diferentes momentos sobre a mesma experiência,
da presença do mar e do confronto com a sua geografia litoral, implica uma sequência
de modos diferentes de sentir a mesma coisa: a contemplação do oceano, a perceção
da dimensão da falésia, o ruído, por vezes ensurdecedor, e a dimensão sonora diversa,
dos ventos. Este é um dispositivo que desafia o utilizador a ouvir a composição
sonora do mar e do vento, ao mesmo tempo que observa o infinito, ou as linhas que
sucessivamente se desenham no mar, ao encontro da costa.
Para quem realiza um percurso na paisagem ou para quem visita a praia de automóvel,
é entre os talhões 304/319 que, de repente, o dispositivo integra o contexto. Ganha
sentido quando o utilizador decide instalar-se no limite da arriba, para um concerto, em
que a composição é quase musical. Trata-se de um abrigo de madeira, com 5,5m de altura,
desenhado apenas para a experiência individual, que se intensifica quando o utilizador,
ao penetrá-lo, desce um pequeno lanço de escalas e se posiciona, estrategicamente
sentado num banco corrido em betão armado. Sabendo que o vento predominante
provem de NW (noroeste), cabe ao utilizador, dentro desta caixa acústica, compreender
o sentido giratório do vento que opera a “flauta”. Para que esta experiência de corrente
musical se intensifique, introduziram-se fios metálicos na abertura que, na cobertura,
permite a exaustão, promovendo a vibração sonora que estimula os sentidos.
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Figura 109: Esquiço Caixa dos ventos.
Fonte: Autoria própria.

Tal como Fernando Pessoa, no poema “Sopra o vento, sopra o vento” (1955), a
experiência individual, de forma mais ou menos consciente, procura agarrar as
características endógenas do lugar e acentuá-las, projetando-as num movimento
ascendente.

275

277

279

“Eu não tenho filosofia: tenho sentidos…
Se falo na Natureza não é porque saiba o
Que ela é.
Mas porque a amo, e amo-a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem por que ama, nem o que é amar…” (Pessoa, 1946, p. 24).

13 Refúgio
Depois da experiência na Caixa dos Ventos, seguindo ao longo do aceiro R, o utilizador
afasta-se do mar e do lugar urbano, e procura novas relações de apropriação na
paisagem, no ambiente natural. No talhão 318, junto à estrada para a Nazaré, deverá
aperceber-se da existência de um caminho transversal ao aceiro, desenhado e sinalizado
com guias em madeira cravadas no pavimento, que cintam a terra batida. Direciona
para um outro momento especial.
O Refúgio é um dispositivo construído que cumpre uma exigente dimensão conceptual.
E ela só se completa através da narrativa pessoal, pois oferece espaço para a apropriação
e interpretação de cada utilizador. Trata-se mais uma vez de uma caixa, com um exterior
em madeira e betão, que de imediato dá pistas para as múltiplas experiências que nela
se podem desenvolver, densificando a sua dimensão simbólica.
Ao circundar a peça, o utilizador vai encontrar umas escadas, no alçado norte, que
convidam ao reencontro com a paisagem; pretende-se estabelecer uma ligação direta
com o lado performativo de quem habita esta peça e de quem a observa. A partir
do interior, uma gaveta em betão armado convida à permanência e à contemplação
exterior. Para esta experiência, o utilizador necessita de se deitar na peça para entrar na
tal gaveta, que o envolve enquanto lhe permite espreitar o céu exterior. Desenha-se um
cenário insólito, visualmente quase iconográfico.
Também a partir do interior, outras escadas permitem o acesso a uma varanda elevada
que, pela sua dimensão mínima, constrói uma abstração desafiante à imaginação do
utilizador. Face a um medronheiro plantado estrategicamente, o utilizador permite-se alcançar os ramos, para experimentar os frutos e sentir o seu travo singular. É
uma natureza autónoma mas condicionada, a desta árvore singela de médio porte, que
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Figura 110: Esquiço Refúgio.
Fonte: Autoria própria.

integra a arquitetura como se dela fizesse parte.
Esta intervenção suporta ainda mais uma experiência corporal, de dimensão
igualmente simbólica: a terceira dimensão ocorre no alçado oeste. Perante a presença
do medronheiro, o utilizador é convidado a baixar-se, ao encontro do nível do solo,
que verá de uma perspetiva rasante, sentado num banco em mármore, construindo
uma perspetiva ímpar do terreno. Se os medronhos são, aqui, a ativação do paladar,
ao contemplar o chão coberto de caruma, o utilizador permite-se delimitar a área de
influência dos pinheiros, e a presença da peça que a interrompe, para permitir mais uma
experiência temporal, que a sombra, ou a deriva das nuvens no céu, assinalam. Importa
questionar qual é a arquitetura, o suporte físico construído, ou a espécie autóctone, que
com ela ombreia, em diálogo cúmplice.
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Rizoma de projeto
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3.3. Considerações finais
O papel do desenho teve uma crescente influência no caminho percorrido ao
longo desta investigação, desde a leitura de projetos de referência à produção de
pensamento em desenho, como processo disciplinar. Crer que o desenho tem apenas
um lado expositivo é considerar que só existem desenhos exibicionistas – destinados
à comunicação pública, em modo expositivo. A inutilidade do desenho passa a ser
considerada útil quando, em arquitetura, a base da artisticidade conjuga, e se conjuga,
no processo de trabalho. No livro Desenhar em projecto: sete percursos (2020) podem
perceber-se diferentes interpretações – de desígnio –, por diferentes autores, daquilo
que é a sua crença ou confiança no desenho, daquilo que os motiva enquanto método
disciplinar. A arquiteta Désirée Pedro, por exemplo, retrata o desenho como uma
interpretação poética do espaço, que carece de ferramentas essenciais, específicas, para
que nele se dê a construção da síntese espacial. Este conjunto de práticas traduz-se
como “desenho a muitas mãos” (Pedro, 2020, p. 45), onde a projeção da luz ou do
vazio são igualmente medidos e idealizados sobre o papel. Mas, de algum modo, a
interrogação do arquiteto António Bettencourt sobre o porquê de desenhar, realça
uma utilidade do desenho muito pragmática e objetiva. A simples resposta “Desenho
porque projecto” (Bettencourt, 2020, p. 58) traduz-se na procura de um meio para dar
respostas a um corpo arquitetónico, inserido num lugar específico sob condicionantes
específicas.
Acima de tudo, desenha-se para que o espaço se torne lugar, para que quem o representa,
o conheça e o possa habitar.
O lugar identificado nesta dissertação – que é o objeto de estudo – representa um
conjunto de conjeturas sobre as condicionantes de transformação, ou as possibilidades
para estabelecer relações, entre o contexto existente e a sua história. São Pedro de
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Moel é considerado um lugar urbano, mas, acima de tudo, é um lugar habitado por
uma família especial de residentes, que se revela muito sensível às suas paisagens, e
que transmite intensamente essas sensibilidades. Podemos falar de uma sociedade
paisagista, como nos ensinou Augustin Berque, mas intuímos que a própria natureza
geográfica do lugar condiciona essa prévia condição cultural.
Por sua vez, a conjugação do lugar com a experiência física de o reconhecer ou com
ele interagir, problematiza a investigação que se quer desenvolver em e para o projeto.
A perceção sensorial, que se revela através da experiência do corpo e se desenvolve,
confronta-nos com um enredo de momentos significativos capazes de evidenciarem
o genius loci (Norberg-Schulz, 1991)21 – o espírito do lugar –, que é por isso, também,
construção cultural, como a paisagem.
“… el lugar ha aparecido como un singular contenido del
conocimiento arquitectónico, contenido especialmente ligado
al proceso de refundación del proyecto. La propia idea de
lugar, como fuente y como objetivo, incorpora en sí misma
esa referencia al proyecto.” (Rivas, 1992, p. 16).
Perante o confronto interpretativo ou experimental, este lugar retém na paisagem
uma amplitude de estímulos ativadores da perceção sensorial, que nos submerge, e
enquanto elementos ativos, participantes, tornamo-nos agentes libertadores, desse
esforço modelador disciplinar de desenho.
A leitura da paisagem, traduzida ou convertida em rede de lugares de experiência,
identifica um tipo de sensações e emoções que lhe são inerentes, e que não temos
noutro lugar, e nunca, seguramente, da mesma maneira. São arquiteturas denominadas
de leitores de paisagem, porque reforçam e intensificam a experiência sensível prévia,
de reconhecimento de um lugar particular. Este processo dá-se através do lado
performativo do utilizador que, agregado às condicionantes da experiência, acaba por
ser intensificado no tempo cíclico e na hora certa.
Tal como o conceito de lugar, as treze experiências não são independentes; o caráter
21

Edição original de 1979.
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intrínseco do sítio e a ação corporal, são clarificadores da reconstrução de gestos e
movimentos que, acumulados, estabelecem aquilo que é a perceção do conhecimento
e do objeto. Importa fazer a síntese da compreensão da paisagem, ao mesmo tempo
que se permite explorar o desenho, detalhado, da arquitetura moderna em confronto
com o linear da folhagem verde que a rodeia.
Esta narrativa projeta-se sobre um lugar envolto no esquecimento. A ideia não é
construir paisagens mas, apenas, identificá-las e ativá-las, através da instalação de
microarquiteturas, cuja função é valorizar e reaproveitar tudo aquilo que São Pedro
de Moel pode oferecer, no seu contexto territorial. Para que tal aconteça, o corpo é
premissa necessária para ativar o espaço enquanto lugar, e a experiência deambulatória
e sensorial, enquanto construtoras de paisagens. A arquiteta Joana Navarro afirma que:
“O Homem é um construtor de paisagem! É o único elemento
apto e capaz de transformar a natureza numa experiência
estética. Portanto, se existe paisagem, existe uma construção.”
(Navarro, 2020).
A redescoberta da paisagem pelas artes, a partir do final dos anos 60, como um
conjunto de fenómenos imersos, embebidos na condição própria dos territórios, mas
indissociáveis das leituras que sobre eles são estabelecidas, transformou o modo de
compreender e incorporar a experiência de habitar o lugar. A investigação para o projeto
procurou estabelecer, articulando, um diálogo comum entre a cultura contemporânea,
a arte e a arquitetura, aplicadas à paisagem e ao território. Em resposta ao desfasamento
encontrado entre os seus valores específicos, exploraram-se, através de um conjunto
de participações obtidas em modo de comunicação pessoal e direta, as oportunidades
multidisciplinares e as ferramentas teóricas no campo expandido. Procurou-se tornar
prática a teoria como área de experimentação, e aprender a sintetizar valores da
paisagem por meio da resposta artística, fazendo a transposição dessas experiências de
aprendizagem para a arquitetura.
No programa “Primeira Pessoa” do canal rtp1, Fátima Campos Ferreira interroga o
arquiteto Eduardo Souto Moura sobre uma eventual intenção, por parte da obra de
arquitetura, de se querer posicionar no mundo artístico. Entre os socalcos e as vinhas
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do Douro, o arquiteto afirma que a piscina da Quinta do Crasto, em Gouvinhas, é
apenas arquitetura, porque tem uma função explícita. Afirma ainda que a arquitetura:
“Não pode ser independente, como a arte deve ser. A arte é
ela própria, não deve nada a ninguém, não quer dizer nada a
ninguém. O que não quer dizer que, mais tarde, [a arquitetura]
não possa ser arte.” (Moura, E. 2020).
A proposta concretizada como projeto para um conjunto de intervenções, singulares,
de pequena escala, possivelmente – pelo menos parte delas – efémeras, deve ser
vista como um exercício de arquitetura, embora não existam estereótipos ou regras
base. O que eventualmente poderia conduzir a um resultado no domínio da “obra de
arte”, seria a interação e aplicação de saberes próprios de disciplinas complementares.
Pudemos concluir que apenas desse modo a arquitetura concebe a construção artística.
Relativamente à construção da paisagem e à potenciação das suas leituras e mensagens,
cabe à arquitetura como às artes a responsabilidade de contribuir contínua, intencional
e conscientemente, quer como promotoras de instrumentos de descodificação e
leitura, como de modeladoras dos espaços e geometrias das suas formas. As ações
de artialisation (Roger, 1997) dos espaços e elementos naturais, são combinadas com
os artefactos, que se acrescentam às geografias de suporte, proporcionando relações
de comunicação e diálogo. A dimensão simbólica será, nesse processo, indistinta da
experimentação sensorial, quando conjuntamente se constituem como experiência.
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ANEXOS
Análise de São Pedro de Moel, realizada em Atelier de Projeto II
Painel final de 1º semestre
Fotografias da maquete e exposição, inaugurada a 21 de junho de 2020
Fotografias do projeto Desencaminharte 2018
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Maquete à escala 1: 2.000, exposta no Posto de Turismo.
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Cidália Ferreira, Presidente de Câmara da Marinha Grande, na abertura da exposição no Posto de Turismo.

Maquete à escala 1: 2.000, exposta no Posto de Turismo.

Exposição pública dos resultados do primeiro semestre, a 21 de julho de 2020.
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Exposição pública dos resultados do primeiro semestre, a 21 de julho de 2020.

Bruno Ferreira da empresa Drone - Voa aky.

João Beltrão.
Arquiteto João Serejo.
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“A Torre”, intervenção do atelier STILL urban, em Monção.
Fonte: Afonso, 2020.

“Porta-Caça do Mosteiro de Sanfins”, intervenção do arquiteto Barão-Hutter, em Sanfins.
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Que tipo de experiência(s) proporciona este lugar?

3
individual

visual
auditiva

verão
inverno

dia

pedagogia

esc. 1.50

esc. 1.20

esc. 1.50

esc. 1.20

5
individual

visual

verão
outono

dia
noite

pedagogia

experiência criativa
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