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RESUMO



Desocupado, o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel vive hoje uma 
realidade discordante da história dos seus últimos quatro séculos. Classificado 
em 1950 como Imóvel de Interesse Público, é em 2016 integrado no programa 
REVIVE, um plano que através de um período pré-estabelecido de concessões, 
autoriza um investimento privado em património público. Sobre as direcções 
desta aprovação, procura-se uma solução para a conversão deste lugar num 
programa de vocação turística. 
Localizado a 48km da capital, um promontório com características únicas rom-
pe o mar. Deslocado, foi durante dezenas de anos um dos principais destinos 
das romarias da grande Lisboa, ocupado pela coroa portuguesa em algumas 
das celebrações. Actualmente, continua a receber milhares de visitantes, mas o 
seu património construído está na sua grande maioria entaipado, configurando 
exclusivamente uma realidade cénica. Através de um estudo completo onde 
temas como a geologia, o clima, as diferentes ocupações e o desenvolvimento 
morfológico foram aprofundados, é desenvolvida uma proposta que procura 
esbater o processo de ocupação privada, preservando a memória de um lugar 
que representa a reunião entre os diferentes estratos sociais. Destemidamente 
saloia, a proposta encontra numa lógica de adequação um desenho que devol-
ve ao promontório a vida outrora perdida.
De génese saloia, o novo Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, incluí 
um programa variado, com funcionalidades independentes da temática turís-
tica, que visa reavivar o complexo, recolocando-o na lista de sítios a visitar. 
Numa lógica de adequação, a proposta dota o lugar das vantagens económicas 
inerentes, e devolve ao promontório a vida outrora perdida 
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Chegamos ao fim. O presente exercício pontua o primeiro dos muitos ciclos la-
borais que compõem aquilo a que, descontraidamente, chamamos de vida. Por 
esse motivo, através de uma doutrina holística, procurou-se devolver à prática 
uma mais aprofundada componente teórica.
No extremo sul da linha costeira atlântica que delimita a península de Setúbal, 
encontramos o que foi outrora um dos maiores destinos de peregrinação do 
país, o Santuário de Nossa Senhora do Cabo. Os Círios, iniciados no séc. XV, 
atingiram o seu auge no séc. XVIII, mas nem os milhares de peregrinos que 
por ali passaram conseguiram evitar o abandono desde monumento. O esta-
do de utilização actual confirma a insuficiência das estratégias e medidas de 
salvaguarda e preservação do Santuário. Porém, apesar de escassas, ao longo 
dos últimos três séculos, existiram algumas ações de intervenção. O ano de 
1758 define o início deste ciclo com o restauro da Ermita da Memória, há data, 
“acompanhada” pelo ainda existente Forte de Nossa Senhora do Cabo. Mais 
de dois séculos separaram a primeira da segunda intervenção significativa no 
complexo. No princípio da década de 60 foram realizadas reparações urgentes 
de consolidação dos troços das fachadas que ameaçavam ruir, bem como ar-
ranjos nas coberturas e rebocos exteriores. As alterações, que tiveram início no 
ano de 1964 sobre empreitada de António da Costa Saraiva, prolongaram-se 
deste modo por mais três anos, até que em 1969, Fernando Branco de Almeida 
toma a responsabilidade da obra, com melhorias que visam qualificar os fogos 
da população que havia ocupado, e se previa manter, no Santuário. A nova 
concessão durou outros três anos, voltando, no ano de 1972, António da Costa 
Saraiva a ficar a cargo de obras de consolidação de alvenaria, substituição de 
pavimentos e coberturas do lado nascente da Ala Norte das Hospedarias, ocu-
pando-se destas e de outras tarefas até 1975. Estas intervenções alteraram os 
pavimentos e rebocos originais, e introduziram no monumento cintas e pilares 
de betão armado, bem como lajes aligeiradas de betão e tijolo, afectando a 
índole original do complexo. Mais tarde, com intervalos de aproximadamente 
uma década, efectuaram-se alguns trabalhos de conservação e restauro em 
particular na Igreja de Nossa Senhora do Cabo e na Ermida da Memória, até 
que em 2008 o Município de Sesimbra ordena o entaipamento todos os vãos 
das duas alas de hospedaria e o arranjo do Arraial. Recentemente, também 
promovido pelo Município, foi desenvolvido um trabalho de reabilitação da Casa 
da Água, inaugurada em 2017, que incluí também a recuperação do aqueduto, 
obra que se encontra actualmente em execução. As últimas obras precedem 
um concurso público que visa, através de uma política de concessão privada por 

INTRODUÇÃO
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um período de tempo determinado, requalificar o Santuário de Nossa Senhora 
do Cabo. Um programa de vocação turística ocupará as diferentes constru-
ções que compõem o complexo, promovendo a dinamização do lugar através 
de uma ocupação sazonal de qualidade elevada. Sobre as premissas anterior-
mente mencionadas, este exercício encontra no concurso um enunciado que 
tem como objectivo devolver ao sítio a dignidade que o celebrizou, através de 
um programa de cariz privado que prioriza a ocupação pública, preservando a 
memória material e imaterial do lugar. Procurando a libertação das condicio-
nantes estritamente técnicas e programáticas, são desenvolvidos, em paralelo 
com o projecto de arquitectura, um conjunto de textos, nomeados de ensaios, 
que procuram reflectir sobre temas elementares do desenho. Esses textos, 
não são mais que pensamentos ordenados em voz alta, que se encontram 
neste documento, como parte integral do processo do arquitecto que é o 
acto de se encontrar. Três ensaios principiam cada uma das três partes do 
documento: Condições, Condição e Construção. No primeiro segmento, é feito 
um estudo relativamente ao existente, analisando as competências geológi-
cas e climatéricas, as diferentes presenças e o desenvolvimento morfológico 
do complexo. Na segunda parte, são aprofundadas as especificidades deste 
exercício, através de uma pormenorização do programa onde se insere, da 
descrição da visita ao local e do estudo da arquitectura presente na região. 
Por fim, no último capítulo ilustra-se o desenvolvimento da proposta e expli-
cam-se as escolhas que conduziram ao resultado final.





Parte 1

Condições



ENSAIO 01



Uma conversa. Tudo advém de uma simples e longa conversa que o homem 
não consegue datar. Acho que é isso que me cativa. Observar a sequência de 
perguntas e respostas que vamos tendo com as coisas que cá estavam antes 
de nós, sobre as ideias que temos para o futuro.
Quando chegamos, não chegamos só.
Trazemos connosco vontades que, ora nascem ora morrem onde chegámos. 
Existem pontos dessas vontades que se repetem na grande maioria das con-
versas que vamos tendo. Perguntamos para acertar, para completar, para re-
presentar. E perguntamos de várias formas. Perguntamos em direção ao céu, 
em direção ao mar, perguntamos à sombra e perguntamos ao sol, perguntamos 
para dentro e perguntamos para fora, às vezes perguntamos de mais, e de 
quando em vez não perguntamos, à espera de uma resposta... A verdade é que 
quando chegamos, temos tudo. Vemos tudo. Escutamos tudo. Cheiramos tudo. 
Tocamos em tudo. E tudo nos é dado, de forma simples e direta, tornando fácil 
perceber que todos os dados são apenas verdades. Estáticas. Que não nos 
dizem nada mais para além da realidade.
Estas conversas existem em todo o lado. E cabe- nos a nós, jornalistas, fazer 
as perguntas certas. Para aguçar a pertinência, há que estudar bem a temática. 
Observar o todo e as partes, o geral e o particular, as diferenças e as seme-
lhanças, as continuidades e as ruturas, as diretrizes e as direções, e tudo o 
resto que não se vê, pelo menos todos os dias. Esse resto, transparente, vai 
ganhando cor à medida que nós vamos perdendo olhos. É nesse momento que 
nós vamos compreendendo que nos guiamos pelas peles. Não as nossas ou 
dos nossos, mas as delas, que mesmo sem coração têm vida. E quando falo 
delas falo das respostas e também das perguntas que vamos colocando. Tal-
vez até mais das perguntas, porque as respostas, quem as dá, não se engana. 
E vamos vendo. Vamos aproximando- nos e vamos observando. E tocamos e 
questionamos. Nem sempre a pele nos toca da maneira que nós esperávamos 
quando a tocamos.
E penso que seja aí, no toque, que vamos começando a ver a transparência dos 
restos cor de ar. Concordo quando Heidegger disse: “A boundary is not that 
at wich something stops but, as the Greeks recognized, boundary is that, from 
wich something begins its presencing.”. Só não tinha ainda refletido acerca da 
distância. A distância catalisa. E os motivos, que em tempo me pareceram co-
lagens (no sentido pejrativo do termo), surgem agora como “apenas verdades”, 
reais, que nos reportam à alma de quem já não lá está. É por esse presenciar. 
Por esse estar. Que nós jornalistas, arquitectos, ou o que quer que queiramos 
ser, nos devemos guiar. Utilizando as verdades como pontos de apoio, que nos 
vão segurando às particularidades, perguntando assim por lugares.
Existirão sempre monólogos. O século XX foi talvez o expoente máximo desse 
tipo de discurso. Mas persigamos os diálogos que nos fascinam. Persigamos 
a resposta afirmativa à última pergunta. Persigamos a pergunta que nos faz 
esperar pela resposta. Persigamos, no limite, a pergunta que nem resposta tem. 
“The existential purpose of building (...) is, to uncover the meanings potentially 
present in the given environment.” disse Norberg-Schulz. Não nos vamos privar 
de fazer perguntas, vamos fazê-las. Todas. Mas vamos ouvir as respostas. E 
fazê-las novamente, e escutar de seguida. Arquitectura é isto, é estudo, é pes-
quisa. Hoje, arquitetura é conquista.



18

Dele advém a primeira referência escrita à região de Sesimbra.
Nomeado na sequência de um périplo de gregos massaliotas de Cabo Cêmpsi-
co,01 o lugar onde hoje encontramos o Santuário de Nossa Senhora do Cabo, 
reteve desde cedo a atenção de quem o cruzava, quer por terra quer por mar.
Localizado no extremo Sudoeste da Área Metropolitana de Lisboa, em pleno 
Parque Natural da Serra da Arrábida, o promontório do Cabo Espichel não é 
apenas suporte, mas sim parte indissociável da experiência do Santuário. São 
inúmeros os relatos que resultam da imponência geográfica deste lugar que se 
começa a formar no Período Jurássico e Cretácico, acerca de 200 milhões de 
anos. Vários são também os relatos do seu clima. Quente, ventoso, húmido e 
seco, alguns dos adjectivos que descrevem esta finisterra coberta por vegeta-
ção mediterrânica em pleno Atlântico.
Ainda antes de chegarmos ao Cabo, é perceptível a usual sensação de isola-
mento que caracteriza este tipo de lugares. Através da única infra-estrutura 
de acesso, a estrada nacional 379, que liga Vila Nogueira de Azeitão ao Cabo 
Espichel, vamos assistindo a uma gradual diminuição de presença humana. 
Os aglomerados que se constroem habitualmente na margem da estrada vão 
desaparecendo, e mais tarde, as isoladas aldeias que avistamos de longe, tam-
bém. Restam ainda meia dúzia de ruínas, edificadas por um conhecido emprei-
teiro português, mesmo antes de nos entregarmos ao desassossego que é não 
termos mão em nada. Ladeado a Este pelo Maciço Arrábico que se estende até 
Setúbal, e a Norte pela Bacia de Tejo e Sado02 que se espraia até à Caparica, 
encontramos o Cabo Espichel, um planalto composto por arribas e enseadas, 
que se lançam sobre o mar. Observamos nessas arribas fatiadas pelo tempo, 
relatos históricos, onde o leito da ribeira da Mareta divide o período Jurássico 
Inferior do Superior, e onde podemos encontrar respectivamente calcários e 
arenitos ou conglomerados. Na baía dos Lagosteiros podemos ainda constatar 
a passagem do Jurássico ao Cretácico Inferior, evidente na extensa área de 
argilas. Estes três períodos, que balizam o conjunto de formações da era Meso-
zóica, representam a variedade geológica do sítio que recebe a cerca de 140m 
de altitude o Complexo do Cabo Espichel, composto pelo Santuário, Farol e 
Casa da Ronca. No que diz respeito ao clima, podemos identificar como princi-
pais factores de padrões térmicos a altitude e a proximidade ao mar, bem como 
o relevo aplanado. Apelidado de inóspito, o Cabo é marcado pelos dias quentes 
e secos de verão, em contraste com as noites frias e húmidas de inverno, am-
bos empurrados pelo que é o elemento de presença mais marcantee constan-
te, o vento. Contudo, analisando alguns dos mapas com estudos relativos às

01 . Câmara Municipal de Sesimbra - O tempo do Risco - Carta Arqueológica de Sesimbra, 2009, pp.33
02 . Catarina CARVALHO - “A paisagem de Sesimbra”. O tempo do Risto - Carta Arqueológica de Sesimbra, 
2009, pp. 126-127
03 . Conjunto, O clima e a vegetação da Arrábida e da Madeira, duas “ilhas” caras a Orlando Ribeiro, 2014, 
Disponível em: https://researchgate.net/publication/296701877_O_Clima_e_a_vegetacao_da_Arrabida_e_da_
Madeira_duas_ilhas_caras_a_Orlando_Ribeiro  [01/10/2019]
04 . A. Ramos-Pereira, Geografia Física e Ambiente – Diversidade do Meio Físico e Recursos Naturais, 2003, 
Disponível em:  http://slif.ulisboa.pt/uploads/1/1/8/7/11874636/livcapliv_2003_18_diversidade_meio_
recursos_naturais.pdf  [18/03/2019]
05 . Carla PEREIRA, Ricardo MENDES - “A flora da Arrábida”. O tempo do Risto - Carta Arqueológica de Sesimbra, 
2009, pp. 126-127

LUGAR
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variações de temperatura máxima e mínima,03 podemos constatar que é na 
zona do Cabo Espichel que essa diferença é menos assinalada. Apresen-
tando uma temperatura média mínima na ordem dos 11ºC, e uma tempe-
ratura média máxima de 15ºC, denotamos a importância da presença do 
mar, contribuindo para o arrefecimento durante as estações quentes e para 
o aquecimento nas estações frias. Logicamente, o clima não se compõe 
exclusivamente por um elemento, e para este, contribuem também a nortada 
(vento de grande intensidade proveniente de noroeste que caracteriza a 
costa ocidental portuguesa), em equilíbrio com o significativo nevoeiro litoral 
presente no sítio. Deve também, ser sublinhado o relevo aplanado. Graças a 
sua rugosidade inexistente, é condicionante de extrema importância, evitando 
a precipitação que deveria resultar do avançar das massas de ar atlânticas 
sobre o continente. Justificando também a habitual humidade, proveniente 
do vapor de água no ar, que dá lugar aos já assinalados nevoeiros litorais.04 
Deste modo, torna-se mais fácil compreender a presença do Cabo no topo 
da lista de áreas com menos dias de precipitação por ano na AML, bem como 
a segunda posição no que diz respeito ao volume de precipitação. Resultado 
não apenas dos reduzidos níveis de precipitação, mas especialmente da forte 
acção do vento, predomina no campo da flora uma forte e densa vegetação 
rasteira. De formas alapadas e almofadas, é possível identificar no coberto 
vegetal diversas espécies mais comuns como sabinas-da-praia, salgadeiras 
ou trevos-azedo, mas também alguns exemplos endémicos como é o caso 
dos convolvulus fernandesii e das euphorbia pedroi.05 
Agora, olhamos de outra forma.
No arraial, a materialização da vontade de um espaço de encontro alia-se há 
necessidade de abrigo do vento, evidenciado pela extensão da ala norte das 
hospedarias. Nas galerias, o contraste térmico que, quer nos dias quentes e 
secos, quer nos dias frios e húmidos, permitem o acesso à Igreja. Na cal e 
nos elementos pétreos, constatamos a continuidade geológica de génese 
cársica. Por tudo isto, e todo o mais que ficou por contar e observar, torna-se 
mais simples pensar soluções adequadas, que respeitem e perpetuem, o lugar 
onde repousa o Santuário de Nossa Senhora do Cabo. 

Condições
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Fig. 01 - Ortofoto Península de Setúbal
Fig. 02 - Ortofoto Concelho de Sesimbra

Cabo Espichel

Setúbal

Lisboa
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Santuário de Nossa Senhora do Cabo
Sesimbra

Lagoa de Albufeira
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Fig. 03 - Vista sobre a Serra de Sintra
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Fig. 03 - Vista sobre a Serra de Sintra
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Um milhão e duzentos mil anos é o vazio temporal que nos distâncía das 
primeiras ocupações associadas ao Cabo Espichel.
Durante o Período Paleolítico, os primeiros hominídeos provenientes de África, 
posicionam-se contiguamente, quer a Norte quer a Este. Este tipo de estada, 
maioritariamente sazonal, encontrava na Gruta da Ribeira do Cavalo e na Baía 
das Aguncheiras excepções, através de evidências de diferente significado 
como ossadas ou uma ponta musteirense. Mais tarde, ao longo do Período Me-
solítico, podemos encontrar na Amiera vestígios de um forte povoamento, desta 
vez associado a práticas quotidianas, que por oposição às estações litorais, se 
ligavam agora a práticas funerárias. Assim, surge pela primeira vez, a noção de 
complementaridade espacial, diferenciando labor e culto. Esta diferenciação é 
ainda mais acentuada no Período Neolítico, com uma mudança que redireccio-
nava o foco das povoações para os recursos terrestres. Existindo ainda à data 
povoações na zona litoral, encontramos maioritariamente em grutas, nas cavida-
des cársicas, objectos desconexos de finalidades utilitárias, cujo valor imaterial 
extravasa qualquer necessidade básica de sobrevivência,06 justificando o tipo 
de ocupação binária anteriormente sublinhada. Exemplo disso são as Lapas do 
Sono, do Fumo e do Bugio. Utilizadas até início da Idade do Ferro como lugares 
de rituais e celebrações, são parte de um conjunto de estações neolíticas que, 
num reduzido raio proximidade em relação ao promontório, condensam a maio-
ria dos testemunhos significantes de monumentos fúnebres. Adiante, no séc. II 
a.c., é assinalada a presença romana em Sesimbra. As evidências demostram 
uma ocupação ténue, porém um novo significado emerge no sítio que apelida-
ram de Ákra Barbarion. Em parte, devido às condições naturais do lugar, mas, 
particularmente pela existência de um enorme número de grutas – associadas 
metaforicamente ao útero da Mãe Terra -, indícios que justificam o início da 
associação do promontório ao sentido do sagrado.  Em plena Idade Média, as 
descobertas cerâmicas na Lapa do Forte do Cavalo e na Lapa do Coelho, asso-
ciando a presença de monges, relacionaram-no com o culto mariano. Contudo, 
não tendo sido a Idade Média um período que deixasse muitas amostras da sua 
presença, importa sublinhar esta ideia de continuidade no que toca à presença 
humana, fundeada na propriedade sagrada desta região.07 Sem demoras, os 
Muçulmanos chegam e marcam a área da Península de Setúbal. Desde logo 
pela toponímia. Atribuiem ao principal acidente topográfico da região o nome 
de Arrábida, derivado de ribatat ou al-râbita, que significa convento fortificado 
para guardar fronteira, bem como o nome de Azóia, proveniente de az-zawiya, 
que descreve uma comunidade organizada em função de um túmulo de um

06 . Luís MARQUES - O paraíso no “fim do mundo”: O culto de Nossa Senhora do Cabo. Lisboa: Sextante Editora, 
2007
07 . António Rafael CARVALHO - A antiguidade tardia e a islamização na costa sesimbrense. O tempo do Risto - 
Carta Arqueológica de Sesimbra. 2009, pp. 177 
08 . Heitor BAPTISTA PATO - Nossa Senhora do Cabo: Um Culto das Terras do Fim. Lisboa: Colibri Artes 
Gráficas, 2008, pp.176

PRESENÇAS
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homem santo - localidade mais próxima do Cabo. Mas também pela sua 
relação com as restantes celebrações. Vigiados de perto, os cultos cristãos 
durante a ocupação muçulmana eram permitidos. Estes teriam, entre outras 
restrições, que ser realizados fora da cidade e ladeados por uma mesquita, 
aludindo para uma futura conversão ao islamismo. Deste modo, os futuros 
moçárabes, receberam para além de influências arquitectónicas, liberdade 
espiritual que perpetuaria pelo tempo o carácter religioso do sítio do Espichel. 
Os Mitos que outrora impulsionaram os Círios remontam ao séc. XVI, com 
a associação do lugar ao nascimento de Jesus. De absoluta e indiscutível 
veracidade, o relato que nuvens brancas brilhavam como o sol no dia 25 
de Dezembro de 3962, vale a importante reassociação da religião cristã 
ao Cabo. No que diz respeito à lenda que consumou o culto, existem várias 
versões. A mais aceite defende que dois anciões, um de Alcabideche e outra 
da Caparica, sonharam com o aparecimento de uma luz que requisitava o 
reconhecimento da mesma, e então, em passo apressado, ambos se dirigiram 
ao sítio onde encontrariam a Imagem de Nossa Senhora que na verdade, 
estaria enterrada dos olhos da ortodoxia muçulmana. Mais tarde, no terceiro 
documento relativo ao culto, é referida Nossa Senhora da Pedra da Mua. 
Reconhecida popularmente por tamanha astúcia, esta lenda relata a subida da 
Virgem pela escarpa montada numa mula. Para trás deixou a sua marca nas 
rochas, mais tarde classificadas como exemplo europeu do comportamento 
de Terópodes e Saurópodes. Existindo relatos de romarias numa carta régia 
de 1366, a fundação do culto é posterior, em honra da protecção prestada 
por Nossa Senhora do Cabo à peste que invadiu Lisboa, mas que salvou as 
regiões saloias, durante o reinado de D. João I. Daí, a importância e dimensão 
das romagens foram crescendo. Com o seu apogeu no séc XVIII recebendo 
mais de 30 000 participantes, as celebrações incluíam arquitecturas efémeras 
que através de cenografia, transformavam o arraial num espaço que juntava 
o sagrado ao profano.08 Porém, tal como a monarquia, as romarias tiveram 
um fim com a partida da corte Portuguesa para o Brasil no início do séc. XIX, 
resultado do movimento liberal proveniente da Gália. As peregrinações vão 
perdendo relevo e só com a ditadura militar em 1926, voltam a ter relevância 
na região, todavia não de muita dura. Na segunda metade do séc. XIX as hos-
pedarias são ocupadas por populares que delas fazem casas, e os projectos 
de conversão desenvolvidos nos anos 60 acabam apenas por apoiar essa 
ocupação. Actualmente, de relevância, são celebrados alguns eventos como a 
Festa do Cabo e a Temporada de Música.
Hoje, entaipado, do santuário sobra ao público o terreiro, o terreno e a igreja.
Amanhã, habitado, espera-se devolver ao público, tanto quanto possível do 
que ele mesmo construiu.
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Fig. 05 - Ermida da Memoória
Fig. 06 - Celebrações no Arrail
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E foi com dois riscos que um círculo se transformou num rectângulo.
Aquando da descoberta da imagem que nome deu ao santuário em estudo, foi 
erguido no local do achado uma Ermida. Pequena, composta por pedras soltas 
e coberta por alecrim,09 a lenda descreve assim o templo cristão que albergou 
o culto e que rapidamente se tornou inapropriado para tamanha convergência. 
Assim, no início do séc. XV, entre 1410 e 1414, data-se a construção da Ermi-
da da Memória. Junto às escarpas que ladeiam a norte o planalto do santuário, 
esta edificação pode na verdade ser precedente ao relatado. O seu traçado de 
excessivas semelhanças em desenho e proporções à cuba muçulmana, trás à 
memória o fenómeno de cristianização presente também na capela de S. João 
Baptista em Reguengos de Monsaraz, tornando possível a hipótese da data de 
construção da mesma remontar ao Séc. XII, período de ocupação muçulmana. 
No decorrer do século o número de peregrinos foi aumentando e em 1495, 
perto da Ermida da Memória, iniciasse a construção da nova Igreja de Nossa 
Senhora do Cabo. Numa zona mais centralizada e segura, a igreja anteces-
sora da actual Igreja de Nossa Senhora do Cabo, é representada num painel 
azulejar presente na Ermida, assemelhando-se às variadas igrejas e capelas 
que foram realizadas ao longo da costa portuguesa. Na mesma data, com o 
objectivo de prover água aos peregrinos, foi também edificada uma cisterna 
da qual ainda podemos reconhecer traços, mesmo a norte da igreja que existe 
actualmente. Mais tarde, com a ermida e a igreja a pontuar o sítio, a necessida-
de de pernoita desponta a vontade da edificação das primeiras estruturas de 
acomodação de peregrinos. Estas construções, financiadas pelas confrarias e 
irmandades, não comportavam em si um plano de organização prévio e assim, 
de forma natural, distribuíam-se livremente em torno do principais motivos, a 
ermida e a igreja. Desta forma, em 1550 chegamos ao promontório, guiados 
pelo arranjo de três cruzeiros que nos guiavam até ao interior do templo, onde 
encontramos o que seria um arraial de forma circular, quase fechado, resultado 
do aumento do número de hospedarias, antecedendo o actual espaço de cariz 
comunitário marcante na paisagem do complexo. O séc. XVIII acaba por ser 
o momento em que tudo acontece no lugar do Cabo Espichel. Marcado logo 
de início pela reconstrução do forte local em 1708, este equipamento militar 
construído em 1672, procura apoiar a armada portuguesa durante das batalhas 
da Restauração. Contudo, para além da vigia à frota castelhana, esta estrutura 
servia também de vigia à actividade religiosa, controlando as acções desta elite, 
e diminuindo assim as ameaças de centralização do Estado.10 Camuflando o 
que poderiam ser algumas das suas intenções, a Coroa Portuguesa apelida de

09 . Francisco ILDEFONSO DOS SANTOS - Memorias sobre as antiguidade das Romarias . . . Manuscrito PBA. 98, 
constante do Inventário [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, pp. 26
10 . Gustavo PORTOCARRERO - Sistemas de defesa costeira na Arrábida durante a Idade Moderna: Uma visão social.
Lisboa: Colibri, 2003, pp. 71.
11 . Paulo DIAS - Santuário da Nossa Senhora do Cabo. Evolução Morfológica, 2017,  Disponível em: https://
repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/6434/sns.pdf?sequence=1&isAllowed=y  [18/08/2019]
12 . Marcação no chão com a função de ordenar o limite de construção.
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Forte de Nossa Senhora do Cabo este equipamento que desvenda parte da 
grande intimidade vivida entre Clero e Coroa neste lugar. Por desvendar fica 
a datação de uma construção singular que localiza actualmente no topo da 
ala sul das hospedarias. Sem relevantes referências, este exemplo é descrito 
como garagem para a berlinda processional, contudo o seu desenho não se 
compatibiliza absolutamente com essa finalidade. Composta por uma única 
nave e uma porta de volta perfeita, bem como a sua orientação a poente, des-
venda-se o que pode ter sido uma capela. Hoje rodeada pela extensão das 
hospedarias, é de fácil entendimento a sua antecedência em relação às mes-
mas, justificando a hipótese desenvolvida que terá sido edificada no início do 
séc. XVIII.11  Na viragem do século é também ordenada, por parte de D. Pedro 
II, a construção da actual Igreja. Com início em 1701, a nova igreja recebe em 
1707 a imagem de Nossa Senhora. Nesse mesmo ano, são reposicionados 
os três cruzeiros na localização que hoje conhecemos e é ainda edificado 
um casarão de apoio ao apeamento dos peregrinos à entrada do santuário. 
A segunda década do século principia-se com a marcação do risco12, que 
cinco anos mais tarde serviria de guia para o início da construção das alas, 
primeiro a norte. Depois de desmanteladas as antigas hospedarias, o material 
é reutilizado, e são levantadas as lojas e sobrados, fronteadas pela ainda curta 
arcaria. Contudo, a forma que hoje encontramos constrói-se por mais cinco 
fases. Em 1744, é edificada a Casa dos Festeiros, configurando pela primeira 
vez a imagem de templo centralizado como hoje constatamos. Seguindo-se 
até 1760, a construção de mais oito módulos de hospedarias nas alas norte 
e sul. Mais tarde, em 1765, justificado pelo aumento de afluência ao sítio, 
podemos verificar o investimento em programas lúdicos, com a construção de 
um pequeno teatro (Casa da Ópera), bem como a Casa das Pratas e ainda 
dois módulos a norte. Cinco anos depois, em 1770, através da Casa que 
sobre o seu nome se baptizou, recebemos água. Por meio de um aqueduto 
que liga o santuário à aldeia da Azoia, esta intervenção corou o complexo na 
extremidade oposta à igreja com um refrescante jardim murado. Por fim, em 
1794 encontramos concluídos os dois últimos módulos que encabeçam a ala 
norte e conferem ao complexo as formas que hoje conhecemos. 
Até hoje, as alterações exteriores não são por demais significativas, excepto 
em relação às instalações sanitárias colocadas na fachada sul da ala sul. 
Contudo o interior encontra-se demasiado alterado e descaracterizado. 
Como descrito previamente em relação ao anterior e actual arraial, podemos 
identificar como resultado disto que é o tempo, os ciclos que repetem as 
mesmas vontades de diferentes formas. E podemos ver também que, tal como 
nós, o santuário é um ser vivo, em constante crescimento, ao qual não deve 
ser imposto um fim, mas sim uma finalidade.
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Fig. 07 - Proposta de evolução morfológica do Santuário de Nossa Senhora do Cabo desenvolvida por Paulo Dias
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Fig. 07 - Proposta de evolução morfológica do Santuário de Nossa Senhora do Cabo desenvolvida por Paulo Dias
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Fig. 08 - Vista Nascente do Santuário
Fig. 09 - Vista Poente do Santuário em 1962
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Fig. 08 - Vista Nascente do Santuário
Fig. 09 - Vista Poente do Santuário em 1962
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Numa publicação da Fundação Calouste Gulbenkian em 1964, acerca do San-
tuário da Nossa Senhora no Cabo Espichel, podemos ler: “Há em Portugal, é 
claro, edificações de outro vulto, de outra riqueza, de outra erudição estilística. 
Mas não são tão nossas, tão enraizadas nas realidades físicas e espirituais 
inerentes a uma região, à gente que nela vive e que no seu contacto diário se 
afeiçoou, dando-lhe feição.”. É difícil utilizar outras palavras que não estas, para 
descrever este fenómeno que é ter pessoas onde já só existem paredes.
Despistando particularidades de lugares, como o exemplo citado no parágrafo 
anterior, quando entrevimos sobre algo, entrevimos também sobre alguém. Esta 
ação, que pretende alterar a realidade do objeto em questão deve, logicamen-
te, ter por conta não apenas o existente formal do lugar, mas também toda a 
substância humana que existe em seu redor. Esse conteúdo de carácter volátil 
e infeccioso, que pode surgir de uma vivência ou apenas de uma conversa, não 
tem que necessariamente ser uma recordação experienciada. É nada mais que 
a memória que temos de algo, um fenómeno que resulta de uma partilha em 
grupo, nomeada por Maurice Halbwachs de Memória Colectiva. Hoje, olho para 
as duas alas de hospedarias, seladas, e imagino no seu interior um chão que 
nada é. Feito de terra. Resultado de uma descrição partilhada por um amigo. 
Amigo esse que, perdido na sua cabeça, tem um relato de um familiar que há 
muito esse pó pisou... Uma verdade que nunca vimos.
Estes testemunhos, que vão esculpindo a nossa mente de certezas que não 
conhecemos, são produto de descrições concretas que encerram lugares que 
o homem vivenciou. Lugares que não são construídos apenas de matéria, mas 
que, segundo um olhar objectivista, acabam por perfazer espaços. O ato, ao 
qual chamamos de reabilitação, visa, habitualmente, satisfazer uma necessida-
de que nem sempre segue um linha co-habitacional coerente com as atividades 
antecedentes.
Esse estudo, que compreende a compatibilidade de funções do passado com 
as funções do futuro, é de extrema importância e responsabilidade. Não deve-
mos fugir dele. Não devemos deixar que ideias fundeadas em vontades eco-
nómicas ou políticas ultrapassem as vontades espaciais. Façamos perceber a 
quem não o quer, que por vezes nem a criatividade é mais forte do que já se 
construiu.
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Depois de viajar por diferentes entidades, de cedências que comportavam re-
qualificações que não aconteceram, de um par de propostas que nunca saíram 
do papel, e de tantas vontades que não passaram disso, volta a haver esperan-
ça para o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel. 
Classificado desde o ano de 1950 como Imóvel de Interesse Público, o com-
plexo atravessou diversos acordos falhados de reabilitação. A jornada começa 
em 1995 com o decreto que autoriza a Confraria de Nossa Senhora do Cabo 
Espichel a doar ao Estado a Ala Norte das Hospedarias tendo em vista a re-
conversão do conjunto para uma pousada Enatur. Cinco anos mais tarde, é 
feita a escritura de doação que confirma o acordo de conversão do santuário a 
unidade turística. Essa reabilitação deveria abranger a Ala Norte, e ainda a Ala 
Sul. Contudo, e não obstante os esforços desenvolvidos pela Confraria, pelo 
Estado e também pelo Município, tal nunca viria a acontecer. Assim, seguiu-se 
um longo período de mais de quinze anos, durante o qual, apesar de discussões 
e planos, não foi possível acertar acordo entre as partes. Até que, no final do 
ano de 2016, o Santuário surge como um dos trinta monumentos integrados 
no programa REVIVE13. Esta integração decorre no seguimento do interesse 
por parte do Município em adquirir a Ala Norte ao Estado, e ainda do espectável 
acordo com Confraria para a inclusão da Ala Sul na solução de dinamização. 
Assim, seis meses mais tarde, é oficializado o documento de adjudicação da 
Ala Norte por parte Direcção-Geral de Tesouro e Finanças à Câmara Munici-
pal de Sesimbra, e já em 2018 é assinado o protocolo de cooperação entre 
a Confraria de Nossa Senhora do Cabo e o Município, celebrando o acordo 
de cedência durante um período de 40 anos de cerca de metade da Ala Sul 
do Santuário. Especulações apontam para breve o lançamento do concurso 
público de concessão do complexo, contudo não está ainda disponível docu-
mentação que esclareça as condicionantes programáticas e construtivas desta 
intervenção. Assim, para uma mais sensata aproximação ao exercício, utilizando 
como referência o Caderno de Encargos relativo ao concurso para concessão 
da Quinta do Paço de Valverde em Évora14, integrada igualmente no programa 
REVIVE, foi elaborado um hipotético enunciado programático, descrito segui-
damente. Sugere-se, através de uma intervenção que permita a valorização e 
recuperação das áreas significativas ao lugar, a instalação de um estabeleci-
mento hoteleiro de qualidade elevada, em ambiente costeiro, dignificando as-
sim o imóvel em questão. Resultado da ampla e isolada área de intervenção, as 
propostas devem comportar diversidade programática em contrapartida à lógi-
ca de dormitório, contribuindo para uma resposta mais variada, potencializando

13 . Programa Revive: iniciativa da administração central que pretende recuperar um conjunto de imóveis de enorme valor  
patrimonial por via de investimentos privados, em regime de concessão.
14 .REVIVE, Caderno de Encargos Quinta de Valverde - Évora, 2017, Disponível em: https://revive.turismodeportugal.pt/ 
sites/default/files/Qtq_paco_Estudo_DGPC_TOTAL_Termos_de_referencia_para_o_projeto_0.pdf  [12/03/2019]
15 . Referencial estratégico para o Turismo de Portugal na década de 2017-2027
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investimento e o usufruto de todo o público. Assim, propõem-se alguns 
núcleos programáticos. Área reservada a alojamento, composta por quartos, 
espaços sociais e de serviços de apoio, bem como zonas lúdicas. Área reser-
vada a restauração, de preferência acessível tanto a hospedes do estabele-
cimento como ao público em geral. Área de Lazer e Bem-Estar, associada ao 
hotel ou não, sugere-se o desenvolvimento de um programa lúdico aberto ao 
público. Espaço multiusos, que possibilite ocasionalmente receber diferen-
tes actividades como seminários e outros eventos de promoção pública ou 
privada. Relativamente aos espaços disponíveis para intervenção, demarca-
-se apenas deste grupo a igreja, o arraial e a metade poente da Ala Sul das 
Hospedarias, por razões obvias e anteriormente enunciadas. As condicionan-
tes de intervenção organizam-se em quatro níveis. No primeiro nível existe a 
obrigatoriedade da reabilitação das estruturas existentes, e a impossibilidade 
de alteração de volumetrias. Neste nível insere-se a fachada norte da Ala Sul, 
e a fachada Sul da Ala Norte, frentes que configuram a imagem global do 
arraial e que por esse motivo não devem em nada ser alteradas. No segundo 
nível de conservação será autorizada a demolição de paredes não estruturais, 
alteração de vão de forma controlada, mas não se autoriza a alteração de 
volumetrias. Neste nível encontramos a grande maioria do santuário excepto 
a zona de ruínas a poente da Ala Norte das Hospedarias, e a zona de ruínas 
a nascente da Ala Sul. No terceiro nível de protecção são incluídas as cons-
truções que se recomenda manter, mas onde não existe qualquer tipo de res-
trições. Encontram-se assim nesta categoria as ruínas a poente da Ala Norte 
das Hospedarias, e as ruínas a nascente da Ala Sul. No quarto e último nível 
identificam-se elementos dissonantes que devem ser removidos, porém nada 
foi classificado como tal. Por fim, é também espectável que seja pensado uma 
área de estacionamento que assegure o número de lugares suficientes para o 
estabelecimento hoteleiro, bem como um plano de acessos, viário e pedonal, 
aos diferentes programas propostos, que inclua zonas reservadas a cargas e 
descargas.
Digerida toda a turbulência que foi a entrada no séc. XXI, as alterações 
sociais e económicas, foi no início da segunda década que chegou uma das 
mais assombrosas crises económicas do nosso país. Quinhentos anos depois 
os descobridores encontram no Turismo e no Investimento Imobiliário o novo 
“Ouro do Brasil”. Agora que começamos a avistar terra novamente, surgem 
as primeiras impressões à problemática turística. Constatamos no Turismo 
202715 preocupações, ideias e estratégias, mas vemos também ambição, 
talvez em demasia. 
Seremos Pobres ou Loucos Ricos?
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Fig. 09 - Colagem de notícias relacionadas com o Santuário de Nossa Senhora do Cabo
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Fig. 09 - Colagem de notícias relacionadas com o Santuário de Nossa Senhora do Cabo
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VISITA

A Visita será sempre o mais importante dos desenhos que o Arquitecto 
poderá fazer. Com ela, conheceremos pela primeira vez o lugar que iremos 
questionar. Mesmo que por lá, já tenhamos estado. 
Sentados, seguimos sobre rodas, na estrada que nos entrega ao Espichel. Atra-
vessamos o primeiro cruzeiro, perto do que foi anteriormente a escola local. 
Como é sabido, daí em diante, as casas passam a ser uma raridade, e os con-
tornos brancos que habitualmente criam, de um lado e de outro da estrada, são 
substituídos por uma linha uniforme. O horizonte começa a ganhar espaço, e 
nem os postes que levam luz ao Cabo, interrompem a imagem nivelada, plana, 
paralela ao céu, e ao chão. Instala-se um sentimento de distanciamento, e len-
tamente, começamos a ouvir o silêncio. A vegetação diminui, denunciando as 
rajadas fortes que por ali sopram, e o aqueduto surge, intervaladamente, como 
guia e parte desta composição ensolarada ou húmida, dependendo da fase do 
ano. Em pouco tempo, o Farol emerge a Sul, e o que resta do segundo cruzeiro 
anuncia, do topo de um planalto, a chegada ao complexo. Os elementos natu-
rais, que foram alegrando descontroladamente as planícies que cruzamos, en-
contram agora um adversário. Um lugar. Os muros que delimitam a reabilitada 
Casa da Água ficam para trás, e parqueamos o carro perto de uma roulotte que 
vende óleo, em forma de churros. Sobre os nossos pés, deslocamo-nos em di-
recção ao Arraial. Numa realidade de organização barroca, construída por mãos 
saloias, podemos verificar uma monumentalização do chão, através de uma 
composição longa e centralizada, com duas humildes saídas que parecem ter 
sido feitas com uma agulha. O terreiro com 155 metros de profundidade, ladea-
do por duas galerias, protege-nos do vento, do sol e da chuva, e os arcos que 
as caracterizam, repetem-se infinitamente no sentido do seu elemento gerador, 
que ao contrário do usual, orienta o altar a Este, evidenciando o seu teor predo-
minantemente colectivo. Uma arquitectura despida de luxo, humaniza o traçado 
imponente. Através de uma construção aparentemente regrada e assente na 
repetição, vamos desvendando, um a um, a singularidade de cada componente, 
único, e diferente do anterior. Como homens, cada parte deste todo faz-se à 
sua própria dimensão. Colunas maiores, sucedem outras mais estreitas, e arcos 
também eles oscilantes encontram sobre si cantarias que configuram janelas, 
ou não. A sua construção, de génese calcária de onde se distingue, para além 
dos elementos pétreos, as paredes caiadas, são encerradas por coberturas 
ocres de origem argilosas. E as galerias, suavizando a relação entre o Arraial e 
as Lojas que compõem o nível térreo das duas Alas de Hospedarias, guiam-nos 
para poente, seguindo a rota do sol em direcção ao mar. 
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Em oposição ao que presenciámos no Arraial, o exterior devolve-nos ao 
mundo. Intensificada pelas estreitas passagens que unem e contrastam estes 
dois espaços, o desaparecimento de condicionadores espaciais trás consigo 
a nossa real magnitude. Deste lado, ouvem-se os gritos do oceano, as rajadas 
que conseguem segurar o nosso corpo, e a visão tem novamente a liberdade 
de avistar tudo, sobre um promontório invade as águas. O terreno acidentado 
termina em escarpa, onde outrora já terminaram muitos outros. Experimen-
tamos a noção de isolamento e afastamento, e percebemos a importância 
de ter nas nossas costas protecção, segurança e colectividade. Caminhamos 
por um trilho, rumo à Ermida. O único elemento construído ao qual acedemos 
fora do terreiro. O interior está fechado, e pouco podemos ver através de um 
rasgo horizontal que resulta do desencontro dos dois planos de chapa que 
compõem a porta deste templo. O pátio exterior debruça-se sobre a baía dos 
Lagosteiros, e nas nossas costas, talvez pela primeira vez, avistamos a ruína 
do que foi uma sala que durante décadas celebrou a mais completa das artes. 
Em seu redor, paredes cegas diferenciam de forma abruta a destinta relação 
que o edificado estabelece com o interior e o exterior do santuário. A pouca 
fenestração das alvenarias de pedra ordinária que se viram ao mar, contras-
tam com os inúmeros vãos de geometria quadrada que se abrem para o gran-
de espaço comum interior. A relação com o Arraial é privilegiada, oferecendo 
uma maior permeabilidade, protecção e encontro, por oposição, a relação com 
o exterior é associada a uma estada reflexiva e introspectiva, evidenciando 
a importância da presença de ambas, para um lugar mais significativo. No 
regresso, vamos observando o intricado de paredes que se escondem por 
detrás das hospedarias, e cruzamos as ruínas das antigas cavalariças reais. 
As pedras, tal como a monarquia, caíram. Como peregrinos, contornamos as 
traseiras da igreja, e acedemos novamente ao principal espaço de encontro. 
Agora, em sentido inverso, a Casa da Água encabeça o centro do arranjo, mas 
o vazio entre o fim das hospedarias e os muros que cercam o antigo outeiro, 
dá-nos liberdade, e devolve-nos a tudo que existe, para lá do Cabo.
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Fig. 10 - Interior do Arraial
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Fig. 10 - Interior do Arraial
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Fig. 11 - Ermida da Memória
Fig. 12 - Ruínas das Cavalariças Reais
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Fig. 11 - Ermida da Memória
Fig. 12 - Ruínas das Cavalariças Reais
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Fig. 13 - Cal
Fig. 14 - Gravilha e Terra
Fig. 15 - Calcário
Fig. 16 - Barro
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Fig. 13 - Cal
Fig. 14 - Gravilha e Terra
Fig. 15 - Calcário
Fig. 16 - Barro
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Fig. 17 - Detalhe Candeeiro
Fig. 18 - Alçado Interior da Ala Sul das Hospedarias
Fig. 19 - Alçado Interior da Ala Norte das Hospedarias
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Fig. 17 - Detalhe Candeeiro
Fig. 18 - Alçado Interior da Ala Sul das Hospedarias
Fig. 19 - Alçado Interior da Ala Norte das Hospedarias
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SALOIO

Desconcertante e harmoniosa. Torna-se peculiar utilizar dois antónimos para 
descrever o que se encontra em nós quando olhamos a igreja, ladeada pelas 
arcarias das hospedarias, numa composição barroca materializada de forma 
tão ordinária. Esta forma, que se constrói por mãos desconhecidas, guiadas por 
regras eruditas, lança-nos questões sobre a cultura que estará por detrás das 
alvenarias caiadas.
A ocupação árabe na Península Ibérica, encontra na ala atlântica do Vale do 
Tejo uma das mais interessantes variantes da cultura islâmica. Começando pelo 
valor etimológico, David Lopes16 defende que o termo “çaloio”, de origem ára-
be, significa habitante do campo. Utilizado pelas gentes da cidade no sentido 
pejorativo, este nome que deriva do adjectivo “çahroi”, refere-se ao deserto do 
Saara para descrever a imagem de planície deserta. Esta significância explica a 
distribuição da população Saloia, nos arredores de Lisboa, numa vida ligada ao 
trabalho do solo, que se estendia entre Mafra e Sesimbra. Esta região era, em 
parte, delimitada pelos lugares de peregrinação. Ladeado a Norte por Nossa 
Senhora da Nazaré e a Sul por Nossa Senhora do Cabo, as romarias acabavam 
por balizar a área de implementação das gentes que encontravam nesses sítios 
limites da distinção entre o sagrado e o profano. No que toca à sua arquitectura, 
a influência islâmica mistura-se com a casa medieval cristã. Periférica, a casa 
saloia apresenta-se habitualmente isolada e independente, em continuidade 
com a ideia muçulmana de superiorização da casa em relação à rua. Contudo, 
a sua distribuição espacial aproxima-se mais da casa medieval cristã, repetindo 
a noção sequencial de espaços elementares. Em relação à sua espacialidade, a 
ligação com os seus antecessores islâmicos volta a ganhar destaque. A utiliza-
ção da geometria quadrada, representação da forma perfeita, é parte intrínseca 
da Arquitectura Saloia conformando o espaço e os contornos da fenestragem. 
Porém, enquanto que a casa árabe encontrava no centro da sua arquitectura o 
pátio de forma quadrada, na realidade Saloia esse elemento articulador passa 
a ser interior. A Casa Saloia desenha-se assim como um somatório de espaços 
puros, articulados de forma directa e de configuração unitária, ou seja, de pro-
porções iguais, habitualmente com apenas uma fenestração por repartição. Es-
tes módulos tangentes, de espacialidade semelhante, formam as três divisões 
que compõem a Arquitectura Saloia: Casa-de-Fora, Cozinha e Quarto. Habitual 
espaço de entrada, a Casa-de-Fora recebia e distribuía. Mais ou menos abona-
da de acordo com as classes socioeconómicas, esta divisão era utilizada como 
espaço de recepção, e desempenhava a importante função de articulador entre 
as outras duas divisões, através de passagens

16 .  Célebre Professor e Períto de língua Árabe.
17 . José Manuel FERNANDES e Maria de Lurdes JANEIRO - Arquitectura Vernácula da Região Saloia: Enquadramento 
na área Atlântica. Lisboa: Ministério da Educação. Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, 1990, pp.40-42
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directas no caso das tipologias térreas, ou de uma escada interior de tiro no 
caso das tipologias torreadas. Contudo, o sentido de estada era ocupado 
pela Cozinha, compondo assim o núcleo social da casa. Aqui, cozinhava-se, 
comia-se e vivia-se. Comunicando com a Casa-de-Fora e por vezes com o 
exterior, esta divisão era particularizada pela presença da boca do forno, que 
se adoçava exteriormente à mesma, e constituía assim, o principal espaço 
social da casa, justificando o importante significado tipológico que representa 
na Arquitectura Saloia. No sentido oposto, o Quarto ocupava a noção mais 
privada da casa. Localizado num nível superior ou na extremidade oposta à 
Cozinha, era utilizado na sua funcionalidade mais primária de repouso. Assim, 
as divisões descritas anteriormente, podem organizar-se no espaço de formas 
destintas, configurando três tipologias: Casa Térrea, Casa Torreada e Casa 
Sobradada. Na Casa Térrea os módulos habitacionais distribuem-se em 
profundidade, transversalmente ao acesso, na Casa Torreada a Casa-de-Fora 
articula-se verticalmente com o Quarto e horizontalmente com a Cozinha, e 
na Casa Sobradada verificamos um volume único que corresponde à união 
de dois volumes torreados.17 Em relação à sua materialização, a Arquitectura 
Saloia constrói-se, como tantas outras, do seu entorno. As cantarias que 
emolduram os diminutos vãos são calcarias, tal como a última das camadas 
que se sobrepõe ao reboco, que uniformiza a alvenaria de pedra irregular, que 
constrói a parede. As telhas em canudo, proveem das terras argilosas que 
pintam de ocre o boné que em quatro águas, por norma, unifica os limites 
destas construções.
Em jeito de síntese, poderemos apelidar de crus e simplistas, os volumes 
brancos que pousam de forma imprevisível nas margens de Lisboa. A sua 
funcionalidade fragmentária inspira vontades ao combate do seu óbito mas, 
contabilizando pelos dedos de uma mãos os seus poucos mas belos exem-
plos de colectividade, como o Convento da Nossa Senhora da Arrábida ou o 
Bairro dos Ilhéus, será possível recriar uma noção de vivência comum numa 
cultura tão independente como esta?
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Fig. 20 - Alçado e Plantas de Casa Torreada da Região Saloia 
Fig. 21 - Vista Exterior de Casa Torreada da Região Saloia 
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Fig. 20 - Alçado e Plantas de Casa Torreada da Região Saloia 
Fig. 21 - Vista Exterior de Casa Torreada da Região Saloia 
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Fig. 22 - Vista Interior de uma Casa Torreada da Região Saloia
Fig. 23 - Vista Exterior de uma Casa Térrea em Sesimbra 
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Fig. 22 - Vista Interior de uma Casa Torreada da Região Saloia
Fig. 23 - Vista Exterior de uma Casa Térrea em Sesimbra 
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ENSAIO 03



Abrimos a última das portas. E como em qualquer procura, estas palavras resul-
tam de dúvidas. Verdade construtiva.
Bauen. Hegel relaciona a etimologia da palavra construção com o conceito 
de ser. Ich bin. E é de algum modo desinteressante, mas ao mesmo tempo 
divertida, a coincidência de nomear da mesma forma ideias com fundamentos 
tão distintos. Posso dizer que também vejo construção como um ser. Saíndo 
desde já, de todo o que pode ser o campo da discussão filosófica em torno do 
significado de ser, posso assumir, segurando-me sobre toda a ingenuidade que 
tenho a liberdade de deter, que é ser o que comunica. E a construção comunica.
A construção, constrói-se, como resposta última à primeira das necessidades: 
o conforto. 
Apesar de encerrar todo o longo processo de reflexão que uma proposta ar-
quitectónica abarca, condensa em si o peso de todo o caminho. Resultado 
de uma natural continuidade com o que se planeou nas anteriores fases de 
projecto, a materialização de ideias pode surgir por diversas técnicas. Soluções 
em absoluto, onde encontramos apenas um tipo de matéria, como a construção 
em pedra maciça ou a utilização de terra pisada, ou soluções por conjunto, são 
combinados diferentes materiais e técnicas, como os painéis compostos ou o 
betão armado. Exemplos de diferentes técnicas que, mono ou multimatérica-
mente, conseguem satisfazer uma grande variedade formal e funcional. Não 
obstante, a verdade construtiva não passa pela pureza ou pela transparência 
tecnológica aparente das soluções escolhidas, trespassando o campo da reali-
dade puramente sensorial das coisas, mas sim, do jeito como a comunicamos.
Observamos, por exemplo, uma parede. Ou pelo menos uma ideia de parede. 
Um obstáculo. Branco. Só podemos concluir com alguma certeza dois factores: 
a sua presença enquanto massa, e a sua pigmentação. Mas com esses dois 
dados, dos quais temos relativa certeza, há uma variedade imensa de soluções 
que satisfazem esta discrição. A mesma parede. Branca. Encontra-se agora 
mesclada num entrelaçado de paredes brancas, todas elas com as mesmas 
características construtivas e pré-existentes relativamente à parede em estudo. 
À distância, apenas habilitados com o olho, é impossível diferenciá-las, mesmo 
que elas apresentem soluções construtivas distintas. Contudo, se tivermos a 
liberdade de tocar, escutar ou cheirar, facilmente perceberemos que existem 
diferenças, pois observamos técnicas desiguais. Porém, técnicas dstintas, que 
procuram mimetizar o mesmo, não são suficientes para descreditar de verdade 
qualquer uma das soluções. Se assim fosse, a creditação de verdade estaria 
dependente exclusivamente da nossa percepção multissensorial e da técnica 
construtiva predominante em cada situação, que pode variar logicamente, de 
pessoa para pessoa.
Giorgio Grassi defende que “Só é possível fazer com verdade e autenticidade 
quando “o velho” se mantenha intacto para tentar mostrar as suas vicissitudes 
(...). e onde o “novo” não renuncia a ser antes de tudo ele mesmo”. Concordo. Na 
construção, a Verdade resulta exclusivamente da ética com que é comunicada.
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PREMISSAS TIPOLÓGICAS

Fig. 24 - Esquema conceptual relativo às hierarquias tipológicas 
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Em continuidade com os temas estudados nos capítulos anteriores, a propos-
ta de conversão do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel para uma 
unidade de vocação turística, procura controlar as mais relevantes hierarquias 
ocupacionais existentes no lugar, adaptando o novo programa ao patrimó-
nio existente. Composto por diversas regras que organizam o complexo, 
sublinham-se três, que constituirão as premissas tipológicas programáticas. 
Primeiro, a preservação do Arraial como o espaço identitário do conjunto. Em 
complementaridade com o seu significado simbólico e espacial, o terreiro con-
tinua a ser o elemento catalisador, configurando a principal zona de encontro, 
bem como o carácter articulador entre os diversos programas do conjunto. 
Segundo, a defesa das galerias como elementos distributivos. Comportando 
as arcarias das duas alas do santuário um papel bastante significativo da 
identidade do complexo, procura-se tirar partido das mesmas, na sua com-
ponente funcional distributiva. Restringindo as comunicações internas entre 
espaços, incentiva-se a utilização dos dois corredores, procurando restabele-
cer uma utilização abrangente de todo o espaço, afastando a noção restritiva 
de utilização das mesmas como espaço mediador de privacidade. Terceira, 
a realidade introspetiva do Santuário. Como descrito no subcapítulo Visita, 
encontramos no complexo uma realidade dicotómica que fragmenta a relação 
entre o interior e o exterior do Santuário. Essa prática é também de vital im-
portância para a ocupação do promontório, contudo, o programa que ocupará 
os maciços brancos deste planalto abarca vontades que entram em desacor-
do com esta condicionante, despoletando a necessidade de uma solução de 
mediação. Assim, através de um processo de adequação, é introduzida uma 
nova realidade tipológica, intensionalmente em directa desarticulação com o 
Arraial, que acrescenta ao lugar espaços de relação com o exterior.
A distribuição programática organiza-se de forma simples, adaptando as 
diferentes necessidades funcionais às características espaciais de cada 
construção. Desde modo, as duas Alas das Hospederias ficam reservadas, na 
sua maioria, à acomodação dos hóspedes, enquanto que as zonas de serviço 
e lúdicas ocupam as construções adjacentes. Relativamente ao programa 
turístico, no topo nascente da Ala Sul, para além da expansão da área de 
parqueamento, encontraremos uma zona de serviços, acessível pelo perímetro 
exterior sul do edificado. Acessível pelo Arraial, teremos acesso às áreas 
comuns e administrativas, conservando um importante distânciamento em 
relação à Igreja. Quanto aos espaços de cariz público, a antiga Casa da Ópera 
albergará o espaço polivalente requerido, enquanto que as antigas cozinhas 
manterão a sua função com uma zona de refeições no segundo nível, e o topo 
será reservado a um programa museológico, preservando a regra de acessibi-
lidade por visitantes e serviços enumeradas anteriormente.

Fig. 24 - Esquema conceptual relativo às hierarquias tipológicas 
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Fig. 25 - Esquema conceptual relativo ao Arraial 
Fig. 26 - Arraial como espaço catalisador



67

Fig. 25 - Esquema conceptual relativo ao Arraial 
Fig. 26 - Arraial como espaço catalisador
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Fig. 27 - Galeria na segunda metade do séc.XX
Fig. 28 - Galeria em 2019
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Fig. 27 - Galeria na segunda metade do séc.XX
Fig. 28 - Galeria em 2019
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Fig. 29 - Vista interior sobre Arraial
Fig. 30 - Vista interior sobre exterior
Fig. 31 - Alçado Norte da Ala Sul
Fig. 31 - Alçado Sul da Ala Sul
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Fig. 29 - Vista interior sobre Arraial
Fig. 30 - Vista interior sobre exterior
Fig. 31 - Alçado Norte da Ala Sul
Fig. 31 - Alçado Sul da Ala Sul
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Fig. 32 - Fórum Pompeii, séc. I a.C., Pompeia
Fig. 33 - Galerias Uffizi, traçado de Giorgo Vasari, 1580, Florença
Fig. 34 - Climat de France, Fernand Pouillon, 1957, Alger
Fig. 35 - Escola Superior de Educação, Álvaro Siza Viera, 1994, Setúbal
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Fig. 32 - Fórum Pompeii, séc. I a.C., Pompeia
Fig. 33 - Galerias Uffizi, traçado de Giorgo Vasari, 1580, Florença
Fig. 34 - Climat de France, Fernand Pouillon, 1957, Alger
Fig. 35 - Escola Superior de Educação, Álvaro Siza Viera, 1994, Setúbal
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Fig. 36 - Colagem de organização público/privado
Fig. 37 - Diagrama explicativo de organização programática
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Fig. 36 - Colagem de organização público/privado
Fig. 37 - Diagrama explicativo de organização programática

01
Posto Turismo
02
Zonas comuns + Serviços
03
Espaço Polivalente
04
Zona de Serviços
05
Restaurante
06
Zona Museológica
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OCUPAÇÃO TURÍSTICA

Fig. 38 - Estudos de articulação espacial



77

Salvaguardando as premissas referidas no último subcapítulo, procurou-se 
evitar o argumento do património como justificação para uma fragmentada 
ou desacertada organização funcional do programa. Foram estudados alguns 
exemplos, onde monumentos como mosteiros ou conventos foram converti-
dos a programas hoteleiros, compreendendo os principais eixos de articulação 
e os elementos notáveis destas operações. 
Com o programa turístico condensado na sua quase totalidade no topo 
nascente da Ala Sul, configuram-se os tradicionais dois tipos de acessos: pú-
blico e de serviços. O primeiro, acessível do arraial, segue uma sequência de 
espaços organizada por módulos, que correspondem as lojas existentes, com 
diferentes funcionalidades. Primeiramente encontramos um posto de turismo 
que recebe os visitantes do Santuário, ao qual se segue um módulo adminis-
trativo, uma sala de refeições e por fim temos acesso à recepção. No interior, 
a sala de recepção articula-se com a sala de refeições e com a sala comum, 
que aproveita um forno pré-existente para aquecer as frias noites de inverno. 
Nesta sala temos acesso a uma zona de instalações sanitárias, bem como à 
zona exterior lúdica, composta por um conjunto de instalações endémicas, 
que tira proveito dos componentes do lugar para criar plataformas de diversão 
para os mais novos bem como uma zona sombreada para os menos novos. O 
segundo acesso, de serviços, distingue-se, sendo feito pelo alçado sul da Ala 
Sul. Após entrarmos, teremos acesso a balneários para os funcionários, zona 
de controlo, armazém, cozinha e sala de resíduos. 
Os quartos, que ocupam a grande maioria das lojas e sobrados que compõem 
as duas Alas do complexo adaptam-se as particularidades espaciais desta 
construção de génese biológica. Através de uma estratégia que oferece uma 
variedade tipológica, são sugeridos 11 quartos individuais, 6 quartos duplos, 
17 quartos casal e 9 suítes, perfazendo um total de 43 acomodações, onde o 
19m2 e 76m2 são as áreas do menor e maior quarto respectivamente.
Espacialmente, a proposta procura preservar a génese Saloia através de 
espaços puros articulados directamente, devolvendo à galeria exterior o cariz 
distributivo, e a escolha dos materiais reflecte a pesquisa realizada em relação 
a complexos com idêntico grau de afastamento. Neste grupo foi verificado 
uma doutrina de homogeneização, onde um conjunto restrito de soluções 
constrói todo o edificado, conferindo-lhe um carácter unitário que fortalece 
a imagem do conjunto. Assim, utiliza-se a palete existente composta pelos 
revestimentos pétreos, acabamento de base calcária e coberturas cerâmicas.

Fig. 38 - Estudos de articulação espacial
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Fig. 39 - Planta Nível 0 
Fig. 40 - Planta Nível 1
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Fig. 39 - Planta Nível 0 
Fig. 40 - Planta Nível 1
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Fig. 41 - Mosteiro Basgo, 1680, Basgo
Fig. 42 - Acropole de Atenas, 450 a.C., Atenas
Fig. 43 - Convento Nossa Senhora da Arrábida, 1538, Setúbal
Fig. 44 - Mosteiro de São Nikolaus, séc. XIV, Meteora
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Fig. 41 - Mosteiro Basgo, 1680, Basgo
Fig. 42 - Acropole de Atenas, 450 a.C., Atenas
Fig. 43 - Convento Nossa Senhora da Arrábida, 1538, Setúbal
Fig. 44 - Mosteiro de São Nikolaus, séc. XIV, Meteora
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Fig. 45 - Vista aérea Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel
Fig. 46 - Colagem de estudo
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Fig. 45 - Vista aérea Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel
Fig. 46 - Colagem de estudo
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OCUPAÇÃO PÚBLICA

Fig. 47 - Ruína das cavalariças reais
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A ocupação de património público por parte de entidades privadas é uma 
realidade. 
A proposta de instalação de um equipamento turístico no Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel incluí a criação de três programas de utilização 
pública: uma sala polivalente, um restaurante e um museu. O espaço per-
formativo polivalente ocupará a antiga Casa da Ópera, e desenha-se como 
o terceiro palco do complexo, preenchendo as limitações dos outros dois, 
Arraial e Igreja de Nossa Senhora do Cabo. Procurando um equilíbrio entre 
a reverberante nave da Igreja e o descoberto Arraial, a ocupação traduz-se 
numa infraestruturação da ruína existente, tirando partido das alvenarias de 
pedra expostas, combinado com a introdução de um sistema de escoramen-
to sobre o qual assentarão elementos têxteis que, desta forma, conferem 
uma maior estabilidade acústica ao espaço. E ainda, para além de uma nova 
cobertura, é adicionado um segundo nível em parte da ruína existente que 
recebe os espaços de apoio à performance como camarins, sala comum, 
espaço exterior e régie. Adjacente, ficará o restaurante. Com a cozinha e os 
respectivos espaços de serviços no nível térreo, a zona de refeições, que se 
organiza de acordo com a implantação das suas diferentes coberturas, sobre-
leva-se, tira partido do distanciamento à cota térrea e de uma relação com o 
seu entorno mais ampla. Em continuidade com os dois espaços anteriores, no 
extremo poente da Ala Norte das Hospedarias, surge por fim, o novo núcleo 
museológico do conjunto. Sendo este o elemento mais dissonante de toda 
a proposta, era exigido uma escolha de máxima pertinência, que em mesma 
medida, não recaísse sobre os temas de ligação directa ao Santuário ou ao 
lugar, com medo de errar. Pedia-se conexão e independência, de modo a 
que a instalação da unidade turística não fosse apenas um ponto de viragem 
para o turismo local, mas também um marco para toda a população e para 
os habitantes de Sesimbra em particular. Nesse sentido é proposto a criação 
do Núcleo Museológico do NECA – Núcleo de Espeologia da Costa Azul. 
Interesse pela preservação e desenvolvimento do património natural, relação 
directa entre as motivações transcendentais que levaram à ocupação deste 
lugar e as habituais cavidades de trabalho, conveniência geográfica para futu-
ros casos de estudo e partilha de cultura afecta a todos, são apenas algumas 
das razões que poderiam justificar esta escolha. Assim, o NMN organiza-se 
com um programa variado e flexível que oferece ao visitante uma pequena 
biblioteca, três salas de exposição e acesso à cobertura. No percurso até ao 
novo miradouro do Espichel, podemos observar os trabalhos que decorrem na 
sala prática, que juntamente com uma sala teórica, uma copa e uma zona de 
balneário apoiam a equipa de espeleólogos, que no mês de Junho do último 
mês, integraram a edição da revista National Geographic Portugal.  

Fig. 47 - Ruína das cavalariças reais
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Fig. 48 - Planta Nível 0 
Fig. 49 - Planta Nível 1
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Fig. 48 - Planta Nível 0 
Fig. 49 - Planta Nível 1
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Fig. 50 - Casa da Ópera
Fig. 51 - Teatro Thalia, Gonçalo Byrne, Patricia Barbas e Diogo Seixas Lopes, 2008, Lisboa
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Fig. 50 - Casa da Ópera
Fig. 51 - Teatro Thalia, Gonçalo Byrne, Patricia Barbas e Diogo Seixas Lopes, 2008, Lisboa
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Fig. 52 - Desenhos de estudo
Fig. 53 - Maquetes de estudo
Fig. 54 - Ambientes de estudo
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Fig. 52 - Desenhos de estudo
Fig. 53 - Maquetes de estudo
Fig. 54 - Ambientes de estudo
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Fig. 55 - Ambientes de estudo
Fig. 56 - Ambientes de estudo
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Fig. 55 - Ambientes de estudo
Fig. 56 - Ambientes de estudo
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Fig. 57 - Desenhos de estudo organizacional
Fig. 58 - Vista interior das coberturas originais
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Fig. 57 - Desenhos de estudo organizacional
Fig. 58 - Vista interior das coberturas originais
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Fig. 59 - Colagem da zona reservada ao NMN
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Fig. 59 - Colagem da zona reservada ao NMN
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Fig. 60 - Desenho estudo volumetrias exterior 
Fig. 61 - Desenho estudo interior
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Fig. 60 - Desenho estudo volumetrias exterior 
Fig. 61 - Desenho estudo interior
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Fig. 62 - Maquete estudo volumetrias 
Fig. 63 - Maquete estudo volumetrias
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Fig. 62 - Maquete estudo volumetrias 
Fig. 63 - Maquete estudo volumetrias
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Fig. 64 - Maquete estudo ambientes
Fig. 65 - Maquete estudo ambientes
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Fig. 64 - Maquete estudo ambientes
Fig. 65 - Maquete estudo ambientes
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QUARTO DE HOTEL SALOIO

Fig. 66 - Celebrações no Arraial
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Fig. 66 - Celebrações no Arraial

No Santuário, as lojas e os sobrados serão quartos, mas essa transformação 
não é simples.  Poderíamos reflectir sobre as suas propriedades espaciais, as 
lojas de áreas reduzidas ou os sobrados demasiadamente desafogados. Po-
deríamos analisar o comportamento técnico ou o avançado estado de degra-
dação do património existente. Poderíamos até, começar por pensar em algo 
tão simples quanto, o resultado da partilha de uma galeria entre visitantes e 
clientes. Não obestante, mais do que uma sucessão de soluções, o objectivo 
desta proposta é o de desenhar um quarto saloio. 
Não é extensa a lista de património saloio. E para além do Bairro dos Ilhéus 
ou do Convento da Arrábida, são inexistentes os exemplares de colectivi-
dades saloias. Neste sentido, a singularidade do Complexo torna pertinente 
dedicar algumas horas ao estudo da habitação saloia. Elemento de síntese 
entre muçulmanos e cristão que habitavam em torno de Lisboa, a casa saloia 
apresenta-se tipologicamente como uma agregação de módulos puros, comu-
mente de forma quadrada, que configuram os principais componentes da casa 
bem como a articulação directa entre as mesmas. Estes módulos eram habi-
tualmente três: a casa-de-fora, a cozinha e o quarto. A primeira, vista como o 
tradicional espaço de entrada, era muitas vezes o espaço central, celebrando 
a sua importância como o espaço articulador entre as outras duas divisões. 
Por vezes especialmente decorada, não substituía o sentido de estada que 
assinalava a cozinha. Caracterizada por uma das excepcionalidades da casa 
saloia, a cozinha contava com o forno familiar integrado na lareira, e era o ha-
bitual espaço de encontro da família. O quarto adquiria o carácter mais privado 
da casa, ocupando muitas vezes a posição oposto em relação à cozinha.
Assim, através de uma divisão leve e flexível e reinterpretando a condição 
saloia, o desenho das lojas e sobrados, distribui por quatro, o espaço unitário 
que constitui cada um dos quartos. A “sala-de-fora” que recebe mobiliário 
de apoio à acomodação dos pertences dos clientes, faz a articulação entre 
a “cozinha”, espaço de estar sobre o qual se abre uma lareira, e o “quarto”, 
zona reservada ao descanso que por fim se articula com a área de banho. 
Esta reorganização devolve ao Santuário a presença dos têxteis, que em 
tempos esperaram à janela pelos rituais celebrativos e que hoje organização 
os quartos.

Construção



106

Fig. 67 - Desenhos de estudo tipológicos
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Fig. 67 - Desenhos de estudo tipológicos
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Fig. 68 - Desenho espacialidade interior 
Fig. 69 - Colagem
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Fig. 68 - Desenho espacialidade interior 
Fig. 69 - Colagem
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Fig. 70 - New Watercolours, Joachim Bandau
Fig. 71 - Natura Morta, Giorgio Morandi
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Fig. 70 - New Watercolours, Joachim Bandau
Fig. 71 - Natura Morta, Giorgio Morandi



112

Fig. 72 - Maquete de estudo  
Fig. 73 - Maquete de estudo
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Fig. 72 - Maquete de estudo  
Fig. 73 - Maquete de estudo
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Fig. 74 - Maquete de ambientes 
Fig. 75 - Maquete de ambientes
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Fig. 74 - Maquete de ambientes 
Fig. 75 - Maquete de ambientes
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Fig. 76 - Maquete de ambientes 
Fig. 77 - Maquete de ambientes
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Fig. 76 - Maquete de ambientes 
Fig. 77 - Maquete de ambientes
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Fig. 78 - Planta Nível 0 
Fig. 79 - Planta Nível 1
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Fig. 78 - Planta Nível 0 
Fig. 79 - Planta Nível 1
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Fig. 80 - Corte Longitudinal 
Fig. 81 - Corte Transversal
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Fig. 80 - Corte Longitudinal 
Fig. 81 - Corte Transversal
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Fig. 82 - Execução de uma viga de coroamento
Fig. 83 - Goteira original
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Fig. 82 - Execução de uma viga de coroamento
Fig. 83 - Goteira original
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21. Portadas interiores em madeira pintadas de branco

20. Vidro duplo 6x12x6mm

19. Caixilho em inox

18. Compribanda

17. Cantaria original em pedra

16. Argamassa regularisadora em cal e areia

15. Viga de coroamento em betão armado
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13. Telha em Canudo

12. Fixador de telha em madeira

11. Tela Impermeabilizante em membranas betuminosas 

10. Painel em OSB 15mm

9. Caleira de chapa em zinco
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Fig. 84 - Corte Construtivo
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Fig. 84 - Corte Construtivo
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Fig. 85 - Maquete Final vista Sul
Fig. 86 - Maquete Final vista Norte
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Fig. 85 - Maquete Final vista Sul
Fig. 86 - Maquete Final vista Norte
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Fig. 87 - Maquete Final vista Nascente
Fig. 88 - Maquete Final vista Poente
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Fig. 87 - Maquete Final vista Nascente
Fig. 88 - Maquete Final vista Poente
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CONCLUSÃO



131

Todos nós escrevemos inúmeras conclusões, eu não serei excepção.
Contudo, esta torna-se especialmente difícil, com certeza pela omissão da 
sensação de dever cumprido.
Um projecto nunca acaba é certo, contudo obrigo-me a concluir que este 
necessitava de mais. Mais tempo. Mais disponibilidade. Mais trabalho. Mais 
horas. Mais maquetes. Mais noites. Mesmo estando satisfeito com a com-
ponente holística, a primeira das vontades que justificou a escolha de um 
trabalho prático, não seria verdadeiro para comigo e para quem me lê, se 
despejasse no último dos textos, um conjunto de conclusões graciosas sobre 
a proposta, que à minha vida acrescentasse apenas desperdício de papel. A 
abordagem totalizante à qual me propus fez-se, e não faria sentido terminar o 
meu percurso académico sem tentar combinar numa só intervenção reflexões 
teóricas e práticas, com rigor e conteúdo. Contudo, termino com a sensação 
que o projecto ainda agora começou.
Concluindo: Nós crescemos assim. Com o erro, repetição e olhar crítico.

Começaremos agora.
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