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INTRODUÇÃO

O livro Cartografias. Entre Lugar, Tempo e Escala está integrado 
no projeto de investigação «On Being With-it: Experiências 
Pedagógicas Sobre Território», que tem como objetivo global 
a catalogação, reflexão e divulgação da pesquisa na área de 
Cidade e Território realizada na Escola de Arquitetura da 
Universidade do Minho (EAUM). O livro seleciona cartografias 
desenvolvidas nas teses de Mestrado Integrado nesta área  
de conhecimento na EAUM: das 101 teses desenvolvidas neste  
campo desde 2009, respigaram-se conteúdos de 33 delas. 
Estas cartografias pretendem ser uma reflexão sobre formas 
e métodos de representar os lugares contemporâneos dentro  
e fora do território português, tornando assim visível a comple- 
xidade relacional que cada um desses lugares comporta na 
sua especificidade.

Seguindo esta premissa, a publicação é estruturada em 
três capítulos que correlacionam o ato de cartografar com 
conceitos interdisciplinares inerentes às temáticas trabalho 
de campo, tempo e escala. 

O primeiro capítulo, Entre o Eu e o Lugar, pretende explorar  
o primeiro passo transversal ao processo de cartografar.  
O trabalho de campo reflete-se na aproximação do corpo ao 
lugar e a sua relação com as diversas camadas existentes  
na paisagem. Estas camadas vão sendo descobertas nas viagens  
entre o eu e o lugar, que se prolongam no tempo num processo  
contínuo de ir e voltar, de estar simultaneamente dentro e fora 
do sítio: o corpo aproxima-se, afasta-se, clarifica e, consequente- 
mente, decide o que representar e a forma de o fazer.

O segundo capítulo, Entre o Tempo e o Lugar, procura 
investigar de que forma o tempo é um instrumento essencial 
para entender e mapear os lugares através da sua história, 
dos seus processos, dinâmicas, ritmos e escalas temporais. 
Este capítulo estrutura-se em duas partes: Tempo Vivido e 
Tempo Linear. O tempo vivido pretende representar dois tipos 
de experiência vivida: a experiência do eu enquanto autor do 
trabalho, articulada com as diversas dinâmicas socioespaciais, 
políticas, ambientais e económicas do lugar; e a experiência 
do eu enquanto habitante do lugar, na forma como se apropria, 
usa, modifica e interage com o lugar coletivo. O tempo linear 
procura tornar visíveis as multiplicidades de representação 
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inerentes à sequência temporal inscrita no lugar, incorporando 
escalas diacrónicas distintas e elásticas, preconizadas no 
tempo curto, no tempo longo, no tempo histórico ou geológico. 

O terceiro capítulo, Entre a Escala e o Lugar, tem como 
objetivo cartografar as infinitas escalas espaciais, sociais e 
políticas existentes no lugar, desdobrando relações visíveis 
e invisíveis. Este capítulo estrutura-se em duas partes:  
Escalas de Produção e Escalas de Intervenção. As escalas de 
produção representam matérias, artefactos e modos de fazer, 
procurando entender a forma como transformam o lugar  
a várias escalas: na micro e na macro, na proximidade e na 
distância, nos movimentos entre geografias distintas.  
Nesta rede relacional complexa, múltiplos espaços e comu-
nidades são implicados e transfigurados. As escalas de 
intervenção pretendem demonstrar o imaginário antecipado 
para o lugar-projeto cartografado através de diversas escalas 
espaciais, temporais e produtivas. Antecipam-se cenários 
flexíveis para futuros incertos. Mesclam-se escalas espaciais 
com dimensões sociais. Incorpora-se tudo o que se aprendeu 
na complexidadede relações entre a Escala, o Tempo e o Eu  
com o Lugar. 

Esta publicação aspira continuar a impulsionar o vínculo 
entre lugar, tempo e escala. Que possibilidades e potencia-
lidades presentes na investigação sobre a cartografia 
contemporânea nos propiciam renovar a ligação com os lugares  
que habitamos? De que modo a recriação de cartografias 
poderá ser um contributo científico para o mapeamento das 
paisagens e suas problemáticas? Como intersectar o conheci- 
mento parcelar das diferentes áreas científicas, tais como a 
arquitetura, o urbanismo, a história, a geologia, a geografia 
e a sociologia, através da criação de cartografias que sintetizem 
e cruzem o conhecimento recorrentemente disperso nestas 
áreas disciplinares, tornando real o conhecimento holístico 
imanente aos lugares? 

EN INTRODUCTION
 
Cartographies. Between Place, Time and Scale is a book 
integrated in the research project “On Being With-it: 
Pedagogical Experiences on Territory,” and has as its 
global objective the cataloguing, reflection and dissemi-
nation of research in the area of   City and Territory conducted 
at the School of Architecture of the University of Minho 
(EAUM). The book selects cartographies developed in 
Integrated Master theses in this field of   knowledge at 
the EAUM: contents were derived from 33 of a total of 
101 theses developed in this area since 2009. These 
cartographies aim to reflect on forms and methods of 
representing contemporary places inside and outside 
the Portuguese territory, thus making visible the relational 
complexity that each of these places bears in its specificity.

Following this premise, the publication is structured 
into three chapters that correlate the act of mapping with  
interdisciplinary concepts inherent to fieldwork, time 
and scale subject matters.

The first chapter, Between the Self and the Place, 
aims to explore the first transversal step to the process 
of mapping. The fieldwork is reflected in the body’s 
approach to the place and in its connection with the 
various layers of the landscape. These layers are 
gradually uncovered in the journeys between the self 
and the place, extending themselves across time in  
a continuous process of going back and forth, of being 
simultaneously inside and outside the site: the body 
comes closer, distances itself, clarifies and, consequently, 
decides what to represent and how to do it.

The second chapter, Between Time and Place, investi- 
gates how time is an essential tool both for understanding 
and mapping places through their history, processes, 
dynamics, rhythms, and temporal scales. This chapter 
is structured into two parts: Lived Time and Linear 
Time. Lived time aims to represent two types of lived 
experience: the experience of the self as author of the 
work, articulated with the various socio-spatial, political, 
environmental and economic dynamics of the place;  
and the experience of the self as an inhabitant of the place, 
in the way that it takes possession of the collective 
place and how it uses, modifies, and interacts with it. 
Linear time makes visible the multiplicities of repre-
sentation inherent to the temporal sequence inscribed 
in the place, by incorporating distinct and elastic 
diachronic scales, advocated both in the short and the 
long times, and in the historical or geological time.

The third chapter, Between Scale and Place, aims to 
map the infinite spatial, social, and political scales extant 
in the place, by unfolding visible and invisible relations. 
This chapter is structured into two parts: Scales of 
Production and Scales of Intervention. The scales of pro- 
duction represent materials, artefacts and ways of 
making, by trying to understand how they transform the 
place at various scales: in micro and macro, in proximity 
and at distance, in movements between different 
geographies. In this relational complex network, multiple 
spaces and communities are involved and transfigured. 
The scales of intervention intend to demonstrate the 
anticipated imagery for the project-place mapped through  
various spatial, temporal, and productive scales. Flexible 
scenarios for uncertain futures are anticipated. Space 
scales merge with social dimensions. Everything that 
has been learned is incorporated into the complexity of 
connections between Scale, Time and the Self with the Place.

This publication also aspires to continuously stimulate 
a bond between place, time and scale. What possibilities 
and potentialities present in the research on contemporary 
cartography allow us to renew the connection with the 
places we inhabit? How can cartographic reconstruction 
be a scientific contribution to landscape mapping and its 
problematics? How to intersect the fragmentary know-
ledge of different scientific areas, such as architecture, 
urbanism, history, geology, geography and sociology, 
through the creation of cartographies that synthesize 
and cross the knowledge that is recurrently dispersed  
in these disciplinary areas, and thus making real the 
holistic knowledge immanent to the places?

IntroductionIntrodução
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Neste capítulo, o leitor encontrará cartografias que expressam 
a prática de imersão nos lugares, recorrendo a múltiplas 
ferramentas como o registo desenhado, fotografado, sonoro, 
entre outros. Estas representações resultam de um trabalho 
de campo que é traduzido em ações recorrentes que tentam 
expor o lugar, cruzando o invisível com o visível. Esta exposição 
é mútua: do lugar e do eu. Aberta ao imprevisível e ao inesperado.

Nas próximas linhas, expõem-se ações e caminhos 
inerentes aos trabalhos nos lugares que poderão auxiliar à 
construção das suas cartografias:

DEAMBULAR PARA CAMINHAR 
Percorre o lugar sem um intuito predeterminado. Percorre-o 
simultaneamente com intenções desejadas. Perde-te. Na ação, 
descobre caminhos outros. Transpõe os limites. Diverge dos 
caminhos predefinidos no mapa. Salta muros e vedações, 
entra no espaço. A ação descobre o caminho. Sente o medo 
e supera o medo. Fala com quem encontrares nesse deambular. 
Escuta, inquieta-te e dialoga. Apropria-te e compromete-te. 
Imagina. 

RECOLHER PARA RECOMPILAR 
Recolhe o que encontras. Coisas, memórias, conversas, sons, 
imagens, texturas, matéria; o instante. Permite que o acaso 
entre neste processo. Acumula. Volta a olhar e começa a 
inventariar. Mede, encontra correspondências com o teu 
corpo e muda de escala. Relaciona e encontra uma narrativa. 
Descarta o que não faz parte. E, assim, vai recompilando, 
catalogando. Cria uma história espacial e também temporal. 
Respiga.

CIDÁLIA F. SILVA
MARTA LABASTIDA
RUTE CARLOS

Between the Self and the PlaceEntre o Eu e o Lugar



1312

SELECIONAR PARA RELACIONAR 
Escolhe uma coisa. Foca-te. Simplifica para deixar entrar a 
complexidade. Seleciona para encontrares nexos de relações. 
Representa-as. Volta ao lugar e amplia a capacidade de 
exploração, tanto em extensão como em profundidade. 
Permanece. Coloca em confronto aquilo que pensas não ter 
relação. O ambíguo e o díspar. O próximo e o distante.  
O visto e o experimentado. O casual e o apropriado. 
Relaciona o aprendido com o encontrado. Perscruta.

RECONHECER PARA APRENDER 

Explora todos os sentidos. Fecha os olhos para ver. 
Posiciona-te para reconhecer. Muda de posição. Estabelece 
uma relação crítica. Reconstrói o que entendeste. Descreve 
o que testemunhaste. E atenta nas ideias em estado de 
latência. Ensaia novos códigos de representação. Intui para 
especular. Antecipa o apreendido. Torna-o em aprendido.  

Estas cartografias são inícios, não fins. Mapeiam indícios. 
Comportam em si a incompletude. Integram saberes que a 
academia separa e visam construir inesperadas formas de 
conciliação. 

EN In this chapter, the reader will find cartographies 
that express the practice of immersing in places, by 
using multiple tools such as drawings, photos, sound 
recordings, among others. These representations result 
from a fieldwork that is translated into recurrent actions 
that try to uncover the place, by crossing the invisible 
with the visible. This uncovering is mutual: of the place 
and the self. And it is both open to the unpredictable 
and the unexpected.

In the following lines are presented the actions and 
paths inherent to the fieldwork that might help to 
construct cartographies of contemporary places:

WANDERING TO WALK
Wander through the place without a predetermined aim. 
At the same time go along it with desired intentions. 
Lose yourself. Discover other paths in that same action. 
Overcome boundaries. Diverge from the predefined 
paths on the map. Jump over walls and fences, enter in 
the space. The action uncovers the way. Feel the fear 
and overcome the fear. Talk to whomever you meet 
while your wander about. Listen, embrace restlessness 
and enter into dialogue. Take over and commit yourself. 
Imagine.

COLLECTING TO RECOMPILE 
Collect what you find. Things, memories, conversations, 
sounds, images, textures, matter; the very instant. 
Allow chance into this process. Accumulate. Look again 
and start to make an inventory. Measure, find matches 
with your own body and change the scale. Connect and 
find a narrative. Discard what is not part to it. And in so 
doing you are recompiling, cataloguing. You create both 
a spatial history and a temporal one. Glean.

SELECTING TO CONNECT 
Choose one item. Focus on it. Simplify in order to let 
complexity in. Select in order to find nexus of 
connections. Represent them. Go back to the place and 
expand your capacity of exploration, as much in 
extension as in depth. Remain there. Confront what you 
think is unrelated. The ambiguous and the dissimilar. 
What is close and what is distant. What is seen and 
what is experienced. The casual and the appropriate. 
Relate what you have learned with what you have found. 
Scrutinize.

RECOGNIZING TO LEARN 
Explore all your senses. Close your eyes in order to see. 
Position yourself in order to recognize. Change your 
position. Establish a critical connection. Rebuild what 
you have understood. Describe what you have 
witnessed. And pay due heed to any ideas in a state of 
latency. Try out new representation codes. Intuit in 
order to speculate. Anticipate what has been grasped. 
Turn it into something learned.

These cartographies are beginnings, not ends. They 
map clues. They carry incompleteness in themselves. 
They integrate knowledge that the academy separates 
and aim to construct unexpected forms of conciliation.

Between the Self and the PlaceEntre o Eu e o Lugar
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Neste capítulo, o leitor encontrará diversas práticas de 
compreender, reconhecer e representar o tempo. O tempo 
revela-se através do lugar. O lugar revela-se através do 
tempo. Partindo desta correspondência, constroem-se carto- 
grafias que cruzam múltiplas escalas com relações espaciais, 
sociais e pessoais que definem a espessura temporal. Estas 
cartografias revelam a capacidade processual e operativa  
do tempo, demonstrando a sua sucessão e transformação, 
mas também a sua incerteza e instabilidade. O tempo é, 
simultaneamente, operador e operativo.

O capítulo está estruturado em duas partes: o Tempo 
Vivido e o Tempo Linear. Por tempo vivido, entende-se a 
experiência próxima do eu enquanto autor do trabalho, do  
eu enquanto habitante do lugar e que dele se apropria e o faz 
seu. É na interação entre estes tempos vividos que o tempo 
coletivo se desdobra. Por tempo linear, entende-se o tempo 
diacrónico que se desenrola em sucessão. O tempo linear 
integra distintas escalas temporais, desde a cronologia da 
história ao tempo geológico, desde o tempo curto ao tempo 
longo. Assistimos recorrentemente a linhas temporais 
sobrepostas, que se cruzam e interferem umas nas outras. 
Na estrutura desenhada entre tempo vivido e tempo linear, 
escondem-se dimensões complexas do tempo que exprimem 
a sua infinita multiplicidade: 

I  Sobreposições de tempos que recolhem dados e factos 
de distintos campos disciplinares. 

II  Sequências que desenham a continuidade, mas também 
o tempo interrompido.  

III  Cronologias que mapeiam a evolução e ordenam 
acontecimentos, integrando a matéria histórica com  
a matéria física e a matéria social. 

IV  Processos temporais descritos a partir de atividades 
humanas e naturais, que manifestam as transformações 
lentas do lugar. 

V  Evoluções e regressões temporais que se enraízam  
nas forças tectónicas. 

VI  Compilações das memórias coletivas, individuais  
e partilhadas. 

CIDÁLIA F. SILVA
MARTA LABASTIDA
RUTE CARLOS
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EN In this chapter, the reader will find various 
practices of understanding, recognizing, and 
representing time. Time reveals itself through the 
place. The place reveals itself through time. 
Starting from this correspondence, cartographies 
are constructed that cross multiple scales with 
spatial, social and personal relations that define the 
temporal thickness. These cartographies reveal the 
procedural and operational capacity of time, by 
demonstrating its succession and transformation, 
but also its uncertainty and instability. Time is both 
operator and operative.

This chapter is structured into two parts: Lived 
Time and Linear Time. By lived time, we mean the 
close experience of the self as the author of the 
work, of the self as inhabitant of the place who 
proceeds to take possession of it and makes it its 
own. It is in the interaction between these lived 
times that the collective time unfolds itself. By linear 
time, we mean the diachronic time that takes place 
in succession. Linear time integrates distinct time 
scales, from the chronology of history to geological 
time, from short to long time. We recurrently watch 
overlapping temporal lines, which intersect and 
interfere with each other. In the structure drawn 
between lived time and linear time are hidden 
complex dimensions of time that express their 
infinite multiplicity:

I  Time overlappings that gather data and facts 
from different disciplinary fields.

II  Sequences that draw continuity, but also the 
interrupted time.

III  Chronologies that map evolution and arrange 
events, by integrating historical matter with 
physical and social matters.

IV  Temporal processes described out of human 
and natural activities, which manifest the 
slow transformations of the place.

V  Evolutions and temporal regressions that are 
rooted in the tectonic forces.

VI  Compilations of collective, individual and 
shared memories.

VII  Inventories of different appropriations 
occurred in the place.

VIII  Speculations and collecting of narratives, 
between history and personal story; 
anticipation of untold stories.

IX  Paths that repeat themselves as a measure of 
time and as a mediator of experience.

X  Dialogues with what you hear, touch and feel.
XI  Daily life practices in the act of exploring the 

place: the ordinary, the ephemeral, the 
informal and the fragile.

XII  Cycles that represent recurrences and their 
variables.

XIII  Trajectories that cross time scales, between 
geological time and lived time, between the 
diachronic and the synchronic, between 
progression and entropy.

XIV  Dynamics that reveal hints and traces of what 
appeared to be erased.

XV  What exists now, but ceases to exist in the 
next instant. The becoming beyond what  
is seen. You have to claim time. Time is not 
scarce.

VII  Inventários das diferentes apropriações ocorridas  
no lugar. 

VIII  Especulações e recolha de narrativas, entre a história  
e a estória pessoal; antecipação de histórias não contadas.

IX  Percursos que se repetem como uma medida do tempo 
e um mediador da experiência. 

X Diálogos com aquilo que se ouve, toca e sente. 
XI  Práticas do quotidiano no reconhecimento do lugar:  

o ordinário, o efémero, o informal e o frágil.
XII  Ciclos que representam as recorrências e as suas variáveis. 
XIII  Trajetórias que cruzam escalas de tempo, entre o 

tempo geológico e o tempo vivido, entre o diacrónico  
e o sincrónico, entre a progressão e a entropia. 

XIV  Dinâmicas que revelam indícios e vestígios do que 
parecia estar apagado. 

XV  O que existe agora, mas deixa de existir no instante 
seguinte. O devir para além do visto. Há que reclamar  
o tempo. O tempo não é escasso.

Between the Self and the PlaceEntre o Tempo e o Lugar
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Estes abrigos podiam ser 
encontrados ao longo da costa 
pois serviram durante bastante 
tempo os propósitos da sargação, 
funcionando como armazém de 
utensílios. Com a cessação desta 
atividade, os abrigos deixaram  
de ter um propósito e podem, 
atualmente, ser encontrados a 
debaterem-se contra a intempérie  
e contra a vegetação selvagem que 
vai ocupando as parcelas.  
O facto de se implantarem na veiga, 
embora muito próximos da costa, 
demonstram como pesca e 
agricultura, mar e terra, faziam 
parte da mesma lógica de 
apropriação.

André Correia (2013:82, volume I)

These shelters could be found along 
the coast because for quite some 
time they were used for storing gulf 
weed harvests and also served as a 
warehouse for work utensils. When 
this activity was discontinued, the 
shelters no longer served a specific 
purpose and nowadays struggle 
against exposition to the elements 
and the wild vegetation that gradually 
occupies the land plots. In spite of 
being very close to the coast, the fact 
that these shelters are implanted in the  
tilled plain demonstrates how fishing 
and agriculture, sea and land, were 
part of the same appropriation logic.

II.1  FOLHA DE CONTACTO, 
 FEVEREIRO 2013 
 
CONTACT SHEET,  
FEBRUARY 2013



4948 Between the Self and the Place Lived TimeEntre o Eu e o Lugar Tempo Vivido

Nas sucessivas visitas ao lugar e 
percursos pela orla inquietou-nos  
o facto de os seus espaços serem 
marcados pela presença pontual  
de lixos e resíduos depositados na 
proximidade ao mar ou no mato das 
parcelas agrícolas que marginam  
a orla. Por um lado, conseguimos 
identificar que muitos dos resíduos 
que encontrámos eram depositados 
pelo próprio mar e que são resíduos 
provenientes das atividades 
costeiras; por outro, percebemos 
também que os resíduos 
depositados nos matos são de um 
contexto exterior às atividades 
piscatórias, tendo sido 
propositadamente despejados.

André Correia (2013:84, volume I)

During the consecutive visits to the 
place and routes along the waterfront 
we were struck by the fact that these 
spaces are marked by occasional 
heaps of rubbish and waste deposited 
close to the sea or in the middle of 
thickets in agricultural parcels close 
to the coastal edge.  
On the one hand, we successfully 
identified that a large part of the waste 
that we found had been deposited 
ashore by the sea and consists of 
waste from coastal activities; on the 
other hand, we also concluded that 
the residues deposited in the middle 
of thickets had been deliberately 
discarded and result from a context 
external to the fishing industry.

II.2  FOLHA DE CONTACTO, 
MARÇO 2012 
 
CONTACT SHEET,  
MARCH 2012
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II.4  TOPOGRAFIA DO RUÍDO N.º 3  
E DIAGRAMA DOS SONS 
 
TOPOGRAPHY OF NOISE NO.3  
AND SOUND DIAGRAM

II.3  FOLHA DE CONTACTO, 
ABRIL  2012 
 
CONTACT SHEET,  
MARCH 2012

Esta topografia do ruído foi realizada 
num sábado de feira, durante as 
suas horas de maior intensidade, 
ou seja, a meio da manhã. No 
entanto, fora uma manhã muito 
ventosa e com chuva ocasional, 
logo havia pouca atividade na feira 
e poucas pessoas. Ainda assim, 
consegue-se perceber na topografia 
do ruído que no espaço do campo 
da feira só se registaram ruídos 
decorrentes de atividades da feira, 
como, por exemplo, pessoas a falar, 
música das tendas de CD, ruídos 
dos animais que são vendidos na 
feira, etc. O ruído dentro deste 
espaço é intenso, eliminando à 
partida a possibilidade de perceção 
da porosidade sonora, limitando a 
experiência auditiva ao tipo ouvir. 
Na zona dos campos agrícolas 
regista-se novamente a existência 
de porosidade sonora, havendo 
relação com sons mais distantes, 
nomeadamente os sinos da igreja  
e os animais domésticos das 
habitações desta zona – temos 
aqui uma experiência auditiva  
do tipo escutar.

João Maia (2013:52)

This topography of noise was 
conducted in the context of a 
Saturday street market during its 
most intense hours, that is, in the 
middle of the morning. But it was a 
very windy morning with occasional 
rain showers, and therefore there was 
little activity and few people at the 
street market. Nevertheless, the 
topography of noise shows that in the 
street market space were only 
recorded noises arising from the 
market activities, such as people 
talking, music from the CD stalls, and 
sounds from the animals being sold 
on the spot, and so on. The level of 
noise within this space is intense, 
eliminating in advance the possibility 
of perceiving the porosity of sound, 
and therefore limiting the hearing 
experience to the listening mode. The 
porosity of sound was recorded once 
more in the area of   the agricultural 
fields and it showed a relationship 
with more distant sounds, namely the 
church bells chiming and the sounds 
of domestic animals from the 
dwellings in this area – here we have  
a hearing experience.

Ao explorar as atividades primárias, 
as Fotografias da Desintegração 
operam em contextos de trans-
formação elementar do território  
e dos recursos solo e mar.  
As imagens fazem surgir elementos 
primitivos como cordas, rolos de 
feno, moinhos, muros de granito e 
caminhos através de um contraste 
com uma realidade monótona e 
melancólica do declínio das 
comunidades rurais. A arquitetura 
é a ponte para esta interpretação, 
nas suas práticas mais anónimas, 
seculares e contemporâneas.  
A linguagem adotada procura a legi- 
bilidade dos registos documentais, 
explorando os objetos na sua 
singularidade, com a impressão de 
um criticismo específico adotado 
para o lugar. Os objetos e conteúdos 
são retratados em função de uma 
atitude descritiva que se concentra 
na aproximação às formas, matérias 
e texturas dos espaços humana-
mente manipulados do litoral norte 
de Viana.

André Correia (2013:5, volume II)

In exploring primary activities, 
Disintegration Photographs operate 
in contexts of elemental transformation 
of the territory and of land and sea 
resources. The images give visibility 
to primitive elements such as ropes, 
hay rolls, mills, granite walls and 
paths via the contrast with the 
monotonous and melancholic reality 
of the decline of rural communities. 
The bridge to this interpretation is 
architecture in its most anonymous, 
secular and contemporary practices. 
The adopted language seeks to find 
the legibility of documentary records 
by exploring objects in their uniqueness,  
conveying the impression of a specific 
criticism adopted for the place. 
Objects and contents are portrayed 
in terms of a descriptive attitude that 
focuses on an approximation to 
shapes, materials and textures of 
man-made or man-manipulated 
spaces in Viana’s northern coast.
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II.6  ESPACIALIDADE  
E PERCURSO 
 
SPATIALITY AND ROUTE

II.5  MAPA SÍNTESE DAS 
RECORRÊNCIAS DO LUGAR 
 
SUMMARY MAP OF PLACE 
RECURRENCES

Para o entendimento da espacia-
lidade do suporte físico do lugar,  
foi feito um estudo ao longo do 
percurso do esporão sul de Esmoriz. 
O estudo visa apreender a tridi-
mensionalidade experienciada, 
assim como elaborar um processo 
de representação expedito, como 
eventual ferramenta de projeto.

Carlos Ferreira (2018:132)

A study was conducted along the 
route of the southern dike of Esmoriz 
in order to understand the spatiality 
of the place’s physical support. The 
study aims at both grasping the 
three-dimensionality experienced 
and developing a process of fast-
track representation as a possible 
design tool.

Os esporões da orla marítima de 
Ovar são peças excecionais que 
compõem atualmente parte da 
linha de costa da orla marítima.  
A sua implementação nasce  
da necessidade de proteção da 
estratégia de planeamento 
costeira desenvolvida ao longo  
da história da orla marítima.  
Por serem artifícios especialmente 
resistentes aos agentes de 
transformação da orla marítima,  
os esporões são reivindicados como 
suporte físico para a execução  
das práticas outrora exercidas 
apenas sobre o areal.

Carlos Ferreira (2018:140)

The sea dikes of Ovar’s seafront are 
exceptional pieces that currently are 
part of the shoreline. Their implemen-
tation stems from the need to protect 
the coastal planning strategy 
developed throughout the history of 
the seafront. Because they are 
devices especially resistant to 
seafront transformation agents, the 
dikes are hailed as a physical support 
for the execution of practices once 
carried out only on the beach.
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II.7  LINHA DO TEMPO DO 
PROCESSO DE APROPRIAÇÃO 
 
TIMELINE OF THE  
APPROPRIATION PROCESS

A linha do tempo representa o 
processo de apropriação da faixa 
costeira em estudo durante o ano 
de 2010. Esta linha do tempo 
integra duas escalas temporais:  
a escala de um ano e a escala de 
um dia, nomeadamente o dia 22 de 
agosto. Neste registo, procurámos 
confrontar os processos dinâmicos 
e atmosféricos do lugar com os 
diferentes usos e atividades iden-
tificadas. Como tal, organizámos  
o desenho através de uma sobre-
posição de três camadas que 
demonstram as variações ao longo 
do período temporal.

Daniel Pereira (2011:92)

The timeline represents the process 
of appropriation of the coastline under 
study during 2010. This timeline 
encompasses two time scales:  
a one-year scale and a one-day scale 
(August 22). We tried to confront the 
place’s dynamic and atmospheric 
processes with the different uses and 
activities there identified. Therefore, 
we organized the design through  
a three-layer overlapping that 
demonstrates the variations over the 
time period under study.
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II.9  REPRESENTAÇÃO DA 
TRANSCRIÇÃO EM ALÇADO  
E ALCANCE VISUAL DA  
FRAÇÃO D DO PERCURSO  
DE BRITO A SILVARES 
 
ROUTE FROM BRITO TO SILVARES: 
FRACTION D TRANSCRIPTION 
REPRESENTATION IN ELEVATION  
AND VISUAL RANGE

II.8  PROCESSO DE  
APROXIMAÇÃO AO LUGAR 
 
PROCESS OF APPROXIMATION  
TO THE PLACE

Sobreposição da transcrição dos 
elementos compositivos dos estratos 
da categoria Alçado (Melodia, 
Acompanhamento, Ausência  
de Estrutura Sonora e Timbre),  
Planta (Atmosfera Sonora  
e Pressão Sonora) e Experiência 
Vivida (Duração e Expressão 
Sonora). O seguinte exercício de 
transparências sobrepôs as nota-
ções gráficas obtidas a partir da 
transcrição da categoria do Alçado 
e da Planta, de forma a englobar as 
notações produzidas. O exercício 
de sobreposição funciona como elo 
de correlação de ambas as catego-
rias, de forma a sistematizar e 
estruturar, neste momento, a nota-
ção gráfica relativa à composição 
sonora da fração D, a partir da qual 
é executada a sonoridade.  
A composição sonora da fração D,  
no percurso de Brito a Silvares, 
caracteriza-se por uma Melodia 
variável, resultado da relação entre 
as habitações, os muros e as árvores.

Eugénia Leite (2014:176)

Transcription overlapping of the 
compositional elements of strata 
categories Elevation (Melody, 
Accompaniment, Absence of Sound 
Structure and Pitch), Plant (Sound 
Atmosphere and Sound Pressure), 
and Lived Experience (Duration and 
Sound Expression). The following 
transparency exercise proceeded to 
overlay the graphical notations 
derived from the transcription of the 
Elevation and Plant categories in 
order to encompass the notations 
thus produced. The overlapping 
exercise serves as a nexus for both 
categories in order to systematize 
and structure, in this stage, the 
graphical notation regarding the 
sound composition of fraction D, 
from which the sonority is executed. 
In the route from Brito to Silvares,  
the Sound Composition of fraction D 
is characterized by a variable Melody 
resulting from the relationship 
between the dwellings, the walls  
and the trees.

Percurso frame-by-frame ao longo 
da N309 desde a Cidade Consolidada  
(Avenida da Liberdade, Braga) até 
ao topo do promontório de Santa 
Marta (cota 561,8).

João Ribeiro (2018:15)

Frame-by-frame route along National 
Road N309 from Cidade Consolidada 
(Avenida da Liberdade, Braga) to the 
top of the promontory of Santa Marta 
(dimension 561.8).
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II.10  OS ATRAVESSAMENTOS 
PEDONAIS 
 
THE PEDESTRIAN CROSSINGS

A Linha do Corgo, pelo seu enqua-
dramento entre parcelas de cultivo, 
adquire uma estrutura de caminhos 
que a atravessam em diversos 
momentos. Na continuidade do 
tema da transversalidade a estudar, 
iniciou-se o estudo dos atravessa-
mentos que se interligam com a 
linha de modo a conhecer as 
especificidades de cada percurso, 
os lugares que unem e os lugares 
que percorrem. Conhecida como 
“o paraíso dos caminhos tortuosos”, 
começámos o estudo pela repre-
sentação do território que está ao 
alcance com as deambulações fora 
da linha.

Maria João Lobo (2017:40)

Due to its location between cultivated 
plots, the Corgo Line presents a 
structure of routes that cross it at 
different sections. As a follow-up to 
the topic of intersecting under study, 
we began to study the crossings that 
interconnect with the line in order to 
know the specific characteristics of 
each route, the places thus linked 
and covered. Known as ‘the paradise 
of tortuous paths’, we began the 
study by representing the territory 
within reach of wandering outside the 
Corgo Line.
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II.11  A MATERIALIDADE  
DO CHÃO 
 
THE GROUND MATERIALITY

Iniciando este estudo pela 
importância de elementos que 
delimitam um percurso linear,  
foi também pela variação que a 
superfície do chão adquire no ato 
de caminhar e percepcionar a 
envolvente que este estudo se 
tornou relevante. A materialidade 
da linha sofre alterações 
aparentemente sem nenhuma 
regra, passando de terra batida 
para pedras soltas e vegetação 
rasteira. Esta mudança de 
pavimentos altera principalmente  
a forma de caminhar, alterando 
consequentemente a forma de 
percecionar a envolvente.

Maria João Lobo (2017:43)

This study started by researching the 
importance of the elements that 
demarcate a linear route, but it also 
became relevant due to the variation 
that the surface of the ground 
presents during the act of walking and 
perceiving the surroundings. The line 
materiality undergoes changes 
seemingly in no particular order, from 
dirt tracks to scattered stones and 
undergrowth. This change of surfaces 
mainly impacts the act of walking, and 
thus changes the way of perceiving 
the surroundings.
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II.13  QUANDO HÁ FEIRA  
EM MONÇÃO 
 
STREET MARKET DAY  
IN MONÇÃO

A feira de Monção desenvolve-se 
ao longo de uma fração de muralha 
do lado exterior sul, tendo início na 
Porta do Sol, uma das principais 
entradas no centro histórico. […]  
À quinta-feira em Monção, ainda  
é notório que esta funciona como 
ponto de encontro semanal entre 
os habitantes que vivem nas 
freguesias mais distantes, sendo  
aí que se reúnem e partilham  
o quotidiano. Contagiada pelo 
espírito da feira semanal, é notória 
em toda a vila uma atmosfera 
diferente dos restantes dias, 
mesmo dentro de muralhas, onde 
existe o comércio tradicional; 
praças/jardins, cafés e restaurantes 
são afetados positivamente pela 
dinâmica que envolve a feira.

Joana Clementina Silva (2015:89)

Street market day in Monção unfolds 
along a fraction of the old wall on the 
southern outer side, starting at Porta 
do Sol, which is one of the main 
entrances to the historic centre [...]. 
Street market day is held on 
Thursdays in Monção and clearly 
serves as a weekly meeting point for 
the inhabitants of the most distant 
parishes to share their daily lives. The 
whole town is influenced by the spirit 
of this weekly event and by an 
atmosphere different from the other 
days, even within the old walls, where 
traditional trade, squares / gardens, 
cafes and restaurants are all positively 
affected by the dynamics set off by 
the market.

II.12  REGISTO DIÁRIO — BRAGA 
 
DAILY LOG — BRAGA

31.12.2013. Terça-feira, hoje é feira 
de Braga, um dia frio e cinzento de 
bastante chuva e vento. Grande 
dificuldade na montagem, nem 
todos os feirantes montaram tenda, 
provocando a dispersão da feira. 
Devido ao mau tempo, a afluência 
de pessoas à feira foi reduzida; 
este conjunto de fatores levou a 
que a feira fosse de menor duração 
[...] a intensa chuva fez com que 
parte dos artigos de venda ficasse 
molhada. Não houve encomendas 
para a feira de baixo, só registei a 
feira de revenda... chegámos a 
casa todos encharcados, amanhã  
é um novo ano.

Joana Clementina Silva (2015:149)

2013.12.31. Today is Tuesday, street 
market day in Braga. It’s a cold and 
grey day of heavy rain and strong 
winds. Not all the stallholders set up 
their stalls due to the difficulty in 
pitching the tents and the stalls, thus 
dispersing the street market. The 
number of people attending the 
market was reduced due to the bad 
weather; this combination of factors 
led to a shorter duration of the market 
[...] and some of the sales items got 
wet due to the intense rainfall. There 
were no orders for the market below, 
and I only registered the resale 
market... we arrived home soaking 
wet, tomorrow starts a new year.
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II.14  LINHA CRONOLÓGICA  
DA TRANSFORMAÇÃO 
 
TRANSFORMATION TIMELINE

Resumindo, tanto o traçado deste 
lugar como o lugar em si são 
moldados pela apropriação, mas 
igualmente pelos vestígios e 
marcas prévias (do tempo), tendo 
tudo isso estratificado a experiência 
passada. [...] Embora questione os 
achados e os cartografe, o traçado 
permite-nos reconhecer que isto 
era um lugar e, ao mesmo tempo, 
entender as várias dinâmicas que 
definem e transformaram este lugar.

Belen Zevallos (2013:59)

In summary the layout of this place,  
as the place itself, is shaped by 
appropriation, but also by the 
previous traces and marks (time),  
all of which have stratified the past 
experience. [...] While simultaneously 
questioning the findings and mapping 
them, it allows us to recognize that 
this was a place and simultaneously 
understand the several dynamics that 
define and transformed this place.
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II.16  LINHA DO CORGO  
– PERCURSO 
 
CORGO LINE – ROUTE

A experiência do trabalho […] 
possibilitou não só uma melhor 
compreensão do objeto de estudo, 
mas também resultou na empatia 
para com o seu sítio; a atmosfera 
daquele meio resultou num 
envolvimento profundo e influenciou 
substancialmente as ilações de lá 
retiradas.

Pedro Aires (2017:100)

The experience of work […] not only 
allowed a better understanding of the 
object of study, but also resulted in a 
sense of empathy towards its site; the 
atmosphere of that environment 
resulted in a deep involvement and 
substantially influenced the 
conclusions drawn from there.

II.15  ESTA É A MINHA COLAGEM  
EM TELA 
 
THIS IS MY CANVAS COLLAGE

Os muros que circundam a área, 
bem como a fábrica abandonada 
ao lado, são alguns dos principais 
locais para fazer grafitis em Berlim. 
Vêm pessoas de todo o mundo 
para pintar este lugar. Isto torna-o 
um lugar atrativo para artistas  
e turistas, já que os muros estão 
em mudança constante.

Belen Zevallos (2013:67)

The walls surrounding the area, as 
well as the abandoned factory next to 
it, are some of the main sites to do 
graffiti in Berlin. People come from all 
over the world to paint this place, 
making it an attractive place both for 
artists and tourists, because the 
walls undergo a constant change.
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II.17  IMPERMANÊNCIA DIÁRIA 
– REGISTO DAS 
MOVIMENTAÇÕES E 
DINÂMICAS NA PRAIA E  
NA VILA AO LONGO DO DIA. 
VARIAÇÃO DO ESTADO  
DO TEMPO COMO CAUSA 
RELACIONAL DAS 
APROPRIAÇÕES 
 
DAILY IMPERMANENCE – RECORD  
OF MOVEMENTS AND DYNAMICS  
AT THE BEACH AND IN THE VILLAGE 
THROUGHOUT THE DAY. WEATHER 
VARIATION AS RELATIONAL CAUSE  
FOR APPROPRIATIONS

Tenta-se, através do mapa 
seguinte, sintetizar o clima que, 
através da variação do estado do 
tempo, traz dinâmicas e intensidades 
à vila, transformando-a. O turismo 
como causa relação cria imperma-
nência nas intensidades da vila, 
quer sazonalmente, quer ao longo 
do tempo. Desta forma, atravessando  
os pontos explorados, relaciona-se 
através da escala, no tempo vivido, 
uma abordagem ao lugar que 
reflete as dinâmicas e imper-
manências registadas em várias 
escalas de aproximação: a macro  
e a microescala, através do clima e 
variação do estado do tempo como 
vinculadores do foco na análise, 
conseguem esclarecer a 
compreensão destas dinâmicas 
intuindo a caracterização das suas 
movimentações.

Marisa Fernandes (2014:229)

Via the following map we try to 
summarize the climate that through 
weather variation brings a dynamic 
intensity to the village and 
consequently transforms it. Tourism 
as cause-relationship creates 
impermanence in the village 
intensities, both seasonally and over 
time. By crossing the explored points, 
the scale in the lived time allows a 
place-based approach that reflects 
the dynamics and impermanences 
registered at various scales of 
approximation: through climate and 
weather variation as entailing the 
focus on the analysis, both macro- 
and micro-scale can clarify the 
understanding of these dynamics by 
perceiving the characterization of 
their movements.
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II.19  O NATURAL COMO 
 DEFINIDOR DA RUA 
 
NATURAL FEATURES AS STREET 
DEFINERS 

A vegetação acompanha a rua das 
Dunas ao longo da sua extensão, 
de tal forma que, ao apagarmos 
tudo o resto que define a rua, esta 
continua a delimitá-la quase na sua 
totalidade. A presença da espécie 
Pinus pinaster, o vulgarmente desi-
gnado pinheiro-bravo, torna-se o 
elemento que mais sobressai à 
distância devido à sua dimensão 
em altura. No entanto, é a espécie 
arbustiva denominada acacia 
longifolia encontrada nos limites 
da rua que maior impacto tem na 
mesma ao longo da travessia. O seu 
crescimento e propagação vão 
modificando a configuração da rua 
e vão alterando a sua largura, criando 
tensões. A natureza toma protago-
nismo e absorve a liberdade que o 
homem lhe concede. A experiência 
do atravessamento não é portanto 
sobre uma linha reta definida, como 
aparenta nas vistas aéreas, mas 
sim num caminho incerto que nos 
leva a uma aparente experiência de 
andare a zonzo. Para representar 
este fenómeno, recorreu-se à elimi- 
nação de todos os elementos que 
não a vegetação e a topografia.

Ana Rodrigues (2015:30)

Vegetation stretches out along the 
whole extension of rua das Dunas, 
and if we erase everything else that 
defines the street, the vegetation still 
delimits it almost entirely. Because of 
their height, the presence of the 
commonly termed brave pine species 
(Pinus pinaster) makes these trees 
the most conspicuous elements in the 
landscape when observed from a 
distance. However, the greatest 
impact during the crossing of the 
street results from the acacia 
longifolia shrub species found at the 
street boundaries. Its growth and 
propagation change the street 
configuration and width, thus creating 
tensions. Nature takes the lead and 
absorbs the amount of freedom that 
man grants it. Therefore the 
experience of crossing doesn’t occur 
along a definite straight line, as it 
appears to be from the aerial views, 
but along an uncertain route that 
leads us to an apparent experience of 
andare a zonzo [drifting about]. In 
order to represent this phenomenon, 
we resorted to eliminating all 
elements other than vegetation and 
topography.

II.18  OS USOS E O MOVIMENTO  
DO MAR 
 
THE USES AND MOVEMENT  
OF THE SEA

Do ponto de vista dos usos, 
resumidamente, a zona com 
prática balnear ocorre junto ao 
núcleo urbano – na ausência dos 
aglomerados de seixos. Na 
restante zona dispersam-se 
grupos de pescadores de cana e 
caminhantes que decidem explorar 
e conhecer esta extensão já não 
tão facilmente acessível por causa 
da abundância de seixos e da 
inconstância que provocam.

Ana Rodrigues (2015:50)

In brief, from the point of view of 
uses, the bathing area is located next 
to the urban nucleus – where there 
are no pebble agglomerations. In the 
remaining area there are scattered 
groups of pole-and-line fishermen 
and hikers who have decided to 
explore and discover this not-so-
easily accessible tract of land due to 
the abundance of pebbles and the 
inconstant walking they cause.
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II.20  MAPA COLETIVO DO 
QUOTIDIANO: BAIRRO NOVO, 
INTERPRETAÇÃO 
 
COLLECTIVE MAP OF DAILY LIFE: 
BAIRRO NOVO, AN INTERPRETATION

A aproximação ao lugar foi 
realizada a partir do reconhecimento 
da escala da apropriação doméstica. 
Neste sentido, interessou construir 
um mapa a partir das experiências 
dos habitantes do Bairro Novo. […] 
Falaram do comércio que abundava 
na Borralha. Disseram que este foi 
desaparecendo após o encerramento 
da exploração mineira e indicaram 
que atualmente no Bairro Novo só 
existe o café “O Rita”, que também 
serve como um local de convívio.  
O restante comércio adquiriu 
forma ambulante, possibilitando  
a compra de peixe, carne, pão, 
mercearia e fruta, todas as semanas. 
Explicaram que existem empresas 
que se responsabilizam pela 
distribuição destes produtos e que 
por isso sentem que podem ter 
acesso a tudo de que precisam.  
Os horários que estes carros fazem 
todas as semanas são importantes, 
pois determinam o ritmo e rotina 
destes moradores.

Daniela Sousa (2016:17-19)

Approximation to the place was 
conducted from the recognition of the 
scale of the domestic appropriation. 
Therefore it was interesting to 
construct a map based on the 
experiences of the inhabitants of 
Bairro Novo. [...] They referred the 
commercial activity that used to thrive 
in Borralha. They reported that the 
business activity began to disappear 
after the mining industry closure, and 
they went on saying that coffee bar ‘O 
Rita’ is currently the only one serving 
Bairro Novo, besides serving as a 
get-together for social intercourse. 
The rest of the business activity took 
on an itinerant nature, providing fish, 
meat, bread, groceries and fruit every 
week. They explained that there are 
companies that take charge of the 
distribution of these products and so 
the inhabitants feel that they can have 
access to everything they need. 
These distribution vehicles operate 
on important weekly schedules that 
determine the pace and routine of 
these residents.
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II.21  MAPA DE PERCURSOS 
EFETUADOS DURANTE  
A INVESTIGAÇÃO 
 
MAP OF ROUTES COVERED  
DURING THE RESEARCH 

Foram ainda estes «autodidatas 
mineiros» que fizeram muitas vezes 
companhia no percorrer desta 
amostra, uma vez que nalguns locais 
se tornava arriscado esta 
exploração sem acompanha-
mento, pois além de serem espaços 
abandonados e isolados, a Natureza 
apoderou-se deles. Devido também 
à extensão deste território, o acom- 
panhamento foi ainda essencial, 
pois permitiu um aceleramento 
relativo ao conhecimento do lugar 
através das narrativas que eram 
contadas ao mesmo tempo que se 
faziam os percursos.

Ana Soares (2016:23)

These ‘self-taught miners’ often kept 
us company during the process of 
covering this sample, because a solo 
exploration was risky in some places; 
besides being abandoned and 
isolated spaces, Nature overtook 
them. This accompaniment proved to 
be crucial also due to the extension of 
this territory, since it allowed an 
accelerated pace in the process of 
discovering the place through the 
narratives recounted at the same time 
that the routes were covered.
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II.22  SECÇÕES TRANSVERSAIS 
REALIZADAS AO LONGO  
DOS CINCO DIAS DE 
ATRAVESSAMENTO 
 
CROSS SECTIONS CARRIED OUT  
OVER THE FIVE DAYS OF CROSSING

[…] apresentam-se secções do 
território atravessado produzidas 
in situ, onde se tenta evidenciar a 
posição do caminhante em relação 
à paisagem representada (próxima 
e em segundo plano) e em relação 
à passagem da linha-limite 
(representada a amarelo). Para 
além de representar o relevo, as 
secções vão incluindo elementos 
que se consideraram pertinentes 
para a compreensão e identificação 
do território, enchendo-se de 
espessuras que contrastam com a 
abstração da escala cartográfica.

Mónica Castro (2014:171-172)

[…] are presented cross sections of the 
covered territory that were produced 
in situ, in which the position of the 
walker is highlighted regarding to the 
represented landscape (nearby and 
in the background), and regarding 
the crossing of the boundary line 
(shown in yellow). Besides 
representing the territory’s relief, the 
cross sections include elements that 
were considered relevant for the 
understanding and identification of 
the territory, filled up with 
thicknesses that contrast with the 
abstraction of the cartographic scale.
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II.23  PERCURSO DIA 4.  
FONTES: BASE CARTO-
GRÁFICA – CARTA MILITAR  
E PERCURSOS  
(MAPMYWALK 2011) 
 
ROUTE, DAY 4.  
SOURCES: CARTOGRAPHIC  
BASE – MILITARY MAPS AND  
ROUTES (MAPMYWALK 2011)

Da experiência de atravessamento 
do ponto de vista metodológico 
realça-se a valorização da 
toponímia, por ter tido um papel 
preponderante para o caminhante 
definir e referenciar o seu itinerário 
na escala cartográfica e in situ.  
Ao mesmo tempo, a toponímia dos 
locais atravessados será sempre 
uma referência para apreender, 
conservar e relembrar a 
experiência, uma hiperligação 
entre o caminhante (a sua memória 
do percurso efetuado) e  
o território. A toponímia permite 
associar e fixar determinadas 
características a um lugar 
específico, auxilia a organizar 
ordenadamente a viagem  
pela progressão que tomou, e  
é ainda um fator que existe no 
mapa e que se descodifica na 
realidade percorrida, uma vez que 
está muitas vezes relacionada com 
as características físicas/
históricas/culturais de um 
determinado lugar.

Mónica Castro (2014:165)

From a methodological point of view, 
the experience of crossing 
highlighted the importance of place 
names since they allow the walker to 
critically define and reference their 
itinerary both in the cartographic 
scale and in situ. At the same time, 
the names of the places covered will 
always be a reference for perceiving, 
preserving and remembering the 
experience, will always be a hyperlink 
between the walker (their memory of 
the covered route) and the territory. 
Place names allow both associating 
and assigning certain features to a 
specific place, and help to organize 
the trip in an orderly way according 
to its progression; they are a factor 
existent in the map and are decoded 
along the reality covered since they 
often refer to the physical, historical, 
and cultural characteristics of a 
particular place.
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II.24  FISSURAÇÃO POR  
ANULAÇÃO PARCELAR 
 
CRACKING BY ANNULMENT  
OF THE PARCEL STRUCTURE

O primeiro lugar incerto que se  
irá aprofundar integra-se 
numa estrutura parcelar agrícola 
contínua, associada à ribeira de 
Febros, um afluente do rio Cávado. 
Este lugar, configurado outrora 
como parcela agrícola permeável 
única, define-se hoje como um 
lugar sobra, resultado da imposição 
de um loteamento adjacente. 
Estamos, assim, perante uma 
fissura, que resulta de um 
processo de construção planeado, 
preconizado sob a forma de 
loteamento. Uma intervenção 
operativa estereotipada pouco 
flexível, esgotada no seu próprio 
desenho – uma fissuração por 
anulação parcelar.

Fernando P. Ferreira (2010:22)

The first uncertain place to be probed 
down is integrated into a continuous 
agricultural parceled-out structure 
associated with the Febros stream, 
which is a tributary of the Cávado 
River. This place, once configured as 
a single permeable agricultural parcel, 
is nowadays defined as a surplus 
place resulting from the imposition  
of an adjacent division into lots.  
It is a crack resulting from a planned 
construction process settled in  
the form of a division into lots.  
A stereotyped operational 
intervention exhausted in its own 
design and one that does not allow 
for flexibility – cracking by annulment 
of the parcel structure.
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II.26  EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA 
DO AREAL DE ESMORIZ 
 
MORPHOLOGICAL EVOLUTION  
OF ESMORIZ BEACH 

O areal, um dos elementos naturais 
componentes da praia de Esmoriz, 
é delimitado por sistemas de 
proteção de costa, floresta e mar. 
Os processos de transformação 
fazem com que os limites sejam 
redefinidos e a espacialidade se 
altere. Dada a exceção dos artifícios 
infraestruturais, os limites da praia 
de Esmoriz encontram-se em 
constante mutação, através de 
diferentes dinâmicas. A linha de 
costa é o limite com ritmo mais 
acentuado na transformação desta 
porção de território, já que num 
curto espaço de tempo consegue 
demonstrar uma inconstância 
cíclica, através do nível da maré.

Carlos Ferreira (2018:120)

One of the natural components of the 
Esmoriz beach is the sand stretch 
bordered by systems of coastal, forest 
and sea protection. The transformation 
processes cause the boundaries to be 
redefined and change spatiality. Given 
the exception of the infrastructural 
devices, the boundaries of Esmoriz 
beach are constantly changing 
through distinctive dynamics. The 
coastline is the limit bearing a more 
pronounced transformation pace of 
this portion of territory, because in a 
short period of time it is able to 
demonstrate a cyclical inconstancy 
through the tide level.

II.25  ESQUEMA DA EVOLUÇÃO 
GEOLÓGICA 
 
DIAGRAM OF THE GEOLOGICAL 
EVOLUTION

Começando pelo processo de 
invasão do mar sobre o vale das 
terras de Aveiro, dá-se o início da 
deposição de sedimentos trazidos 
e gerados pelo mar e pelo rio 
Vouga, como explicitado pela fase 
A. Na fase B, no final do século XIV, 
a orla marítima demonstra, pela 
sua morfologia, a deposição dos 
sedimentos, que regularizaram em 
altimetria, e a reentrância da orla 
marítima de Aveiro. Desaparece a 
baía e forma-se o território da ria 
de Aveiro, a divisão entre mar e ria 
passa a ser feita pela língua de 
areia em crescimento, denominada 
Gelfa de Aveiro. Na fase C, no final 
do século XIX, constata-se o 
desenvolvimento da Gelfa, que se 
torna uma barreira natural entre 
mar e ria, apresentando escala 
para a implementação de polos 
urbanos e outras estruturas.  
A evolução entre o final do século 
XIX e inícios do século XXI 
apresenta, num curto espaço de 
tempo, alterações significativas  
do ponto de vista morfológico  
que demonstram a capacidade de 
transformação e a inconstância da 
orla marítima de Aveiro.

Carlos Ferreira (2018:42)

The process of sea encroaching on 
Aveiro’s land valley started by 
depositing sediments dragged 
ashore and generated by the sea and 
the Vouga River, as explained by 
stage A. In stage B, at the end of the 
fourteenth century, the coastline, by 
its own morphology, reveals both a 
regular deposition of sediments in 
terms of altimetry and the recess of 
Aveiro’s seafront. The bay disappeared 
and the territory of the Aveiro estuary 
is formed; the division between the 
sea and the estuary resulted from the 
constant growing neck of sand called 
Gelfa de Aveiro. In stage C, at the end 
of the nineteenth century, the Gelfa 
developed into a natural barrier 
between the sea and the estuary, 
having sufficient scale for the 
implementation of urban centers and 
other structures. In a short space of 
time between the end of the 
nineteenth century and the 
beginning of the twenty-first century, 
the evolution presents significant 
morphological changes that reveal 
the transformation capacity and the 
inconstancy of Aveiro’s coastline.
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II.27  LINHA DO TEMPO  
DO PROCESSO DE 
ARTIFICIALIZAÇÃO 
 
TIMELINE OF THE  
ARTIFICIALIZATION PROCESS

A linha do tempo sectoriza o 
desenho em duas áreas. Na área 
inferior à linha introduzimos um 
conjunto de linhagens históricas 
de processos, políticas e obras que 
deram origem a várias estruturas 
de artificialização. A primeira 
linhagem – do processo de fixação 
e arborização das dunas do litoral 
– revela os intervenientes e as 
instituições locais e nacionais que 
incentivaram a florestação da 
costa arenosa portuguesa.  
A segunda linhagem – governos 
locais – retrata os sucessivos 
intervenientes políticos e as suas 
discordâncias que tornaram a 
florestação da costa de Ovar 
durante o século XIX um processo 
lento e ineficaz. A terceira 
linhagem – obras de defesa 
costeira – representa a sequência 
cronológica de obras que se 
realizaram na costa que deram 
origem ao esporão de Maceda  
e ao desnível erodido.

Daniel Pereira (2011:69)

The timeline divides the drawing into 
two areas. In the area below the line 
we inserted a set of historical lineages 
of processes, policies and public 
works that gave rise to various 
artificialization structures. The first 
lineage – regarding the process of 
fixing and forestation of the coastal 
dunes – reveals the local and national 
players and institutions that promoted 
the afforestation of the Portuguese 
sandy coast. The second lineage – 
local governments – portrays the 
successive political actors and their 
disagreements that slowed down the 
forestation process of Ovar’s coast 
during the nineteenth century until it 
turned out to be ineffective. The third 
lineage – coastal defense public 
works – represents the chronological 
sequence of works along the coast 
that gave rise to Maceda’s dike and 
caused the slope’s difference in 
altitude due to erosion.
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II.28  DESENHO SÍNTESE  
DO ALÇADO DUNAR 
 
DUNE ELEVATION:  
SUMMARY MAP

O desenho-síntese do alçado 
dunar representa o desnível 
erodido com base nas duas 
abordagens retiradas da perceção 
no lugar: a morfologia dunar e a 
composição sedimentar. No topo 
da folha, à escala 1:2000, 
representámos o desnível dos três 
sistemas de representação 
clássicos da arquitetura: a planta, 
o corte e o alçado. Os cortes 
encontram-se sobrepostos à 
planta de modo a demonstrar a 
variação altimétrica do desnível ao 
longo da faixa em análise. Esta 
variação altimétrica é reflexo da 
topografia dunar existente na cota 
alta, testemunhada no perfil do 
desnível representado no alçado 
1:2000.

Daniel Pereira (2011:40)

The dune elevation summary map 
represents the slope’s difference in 
altitude due to the erosion process 
according to two approaches based 
on the perception of the place: dune 
morphology and sedimentary 
composition. At the top of the sheet, 
at a 1:2000 scale, we represented the 
slope’s difference in altitude 
according to the three classic 
architectural representation systems: 
plan, section and elevation. The 
sections are superimposed on the 
plan to show the slope’s altimetric 
variability along the strip under study. 
This altimetric variability is a 
reflection of the dune topography 
extant at high elevation, as attested in 
the slope’s profile represented in the 
elevation at 1:2000.
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II.29  LINHA DO TEMPO DO 
PROCESSO NATURAL 
 
TIMELINE OF THE  
NATURAL PROCESS 

A linha do tempo do processo 
natural representa a formação 
geológica do Perímetro Florestal 
das Dunas de Ovar desde há  
300 milhões de anos até  
ao presente. […] A linha do tempo 
divide o desenho em duas partes. 
Na área inferior da linha colocamos 
uma coluna estratigráfica onde  
se referenciam as eras, os períodos 
geológicos e as glaciações. Sobre  
a linha representamos uma secção 
“abstrata”, transversal à costa, 
onde estão representadas as 
diferentes camadas geológicas  
que compõem este solo.  
O momento em que a camada surge 
na linha do tempo corresponde à 
sua data de formação. 
Acompanhando esta informação 
das datas de formação, colocamos 
gráficos da temperatura  
global (a roxo) e do nível médio  
do mar (a azul) ao longo do tempo.  
A combinação de todos estes 
elementos permite-nos 
compreender quando é que 
determinada estrutura surgiu  
e quais foram os fatores  
ambientais que desencadearam  
a sua formação.

Daniel Pereira (2011:46)

The timeline of the natural process 
represents the geological formation of 
Ovar’s Dunes Forest Perimeter for 
300 million years up to now. [...] The 
timeline divides the drawing into two 
parts. In the bottom of the line we 
place a stratigraphic column where 
eras, geological periods and 
glaciations are referenced. On the line 
we represent an ‘abstract’ section 
transverse to the coast where are 
represented the different geological 
layers that make up this soil. The 
moment the layer appears in the 
timeline corresponds to its formation 
date. Alongside this information on 
formation dates we inserted graphs of 
the global temperature (in purple) and 
the mean sea level (in blue) over time. 
The combination of all these elements 
allows us to understand when a 
particular structure emerged and 
which environmental factors triggered 
its formation.
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II.31  EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL 
DURANTE O TEMPO DAS 
EXPORTAÇÕES: 1951-1964 
 
INDUSTRIAL EXPLOITATION DURING 
THE EXPORTS PERIOD: 1951-1964

Tal aconteceu em 1951, depois  
de ter terminado a Segunda 
Guerra Mundial. Começava a 
reconstruir-se a Europa, fortemente 
devastada, e as carências de ferro 
constituíram-se como o estímulo 
que novamente impulsionou a 
siderurgia portu-guesa, incitando 
a extração das minas de Moncorvo. 
O Tempo das Exportações foi o 
último período áureo da história do 
Sinclinal de Moncorvo e detém esta 
designação porque o minério 
extraído passou a destinar-se à 
exportação, tendo como principais 
destinos a Inglaterra e a Alemanha.

Cristiana Fevereiro (2015:103)

This happened in 1951, after the end of 
World War II. War-torn Europe was 
beginning to rebuild itself, and iron 
scarcity was the stimulus that once 
again boosted the Portuguese steel 
industry, leading to the extraction of 
Moncorvo’s mines. The exports 
period was the last golden period in 
the history of Moncorvo’s Syncline, 
and this designation derived from the 
fact that the extracted ore was 
destined for export, mainly to England 
and Germany.

II.30  EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA 
DA RUA DAS DUNAS EM 
CASTELO DE NEIVA 
 
CHRONOLOGICAL EVOLUTION  
OF RUA DAS DUNAS IN CASTELO  
DE NEIVA

O material disponível utilizado para 
construir o retrato da evolução 
desta zona consistiu no tratamento 
de duas cartografias dos anos de 
1955 e 1995 conjugadas com os 
relatos das entrevistas feitas aos 
habitantes. A descoberta de duas 
ilustrações das atividades e 
configuração da zona nos anos 90 
ajudou a enquadrar informação 
que ainda não tinha sido 
representada em desenho.

Ana Rodrigues (2015:14)

The available material used to 
construct a picture of this zone’s 
evolution consisted in treating two 
cartographies from 1955 and 1995 in 
combination with the reports of the 
interviews to the inhabitants. The 
finding of two illustrations of the 
activities and the zone’s 
configuration in the 1990s helped to 
integrate information that had not yet 
been represented by drawing.
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II.32  EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL 
DURANTE O TEMPO DAS 
EXPORTAÇÕES: 1951-1964 
 
INDUSTRIAL EXPLOITATION DURING 
THE EXPORTS PERIOD: 1951-1964

A partir do século XX, todo o 
antigo campo lagunar é ocupado 
pela várzea agrícola, onde o 
elemento água e os níveis freáticos 
são controlados através de valas 
de enxugo e infraestruturas de 
defesa para que estes terrenos não 
voltem a ser inundados. No 
entanto, a impermanência da 
relação terra-água continua 
presente: por exemplo, quando a 
várzea fica inundada pela subida 
dos rios Alcoa e Areia.

Marisa Fernandes (2014:126)

Since the beginning of the twentieth 
century, the whole old lagoon area is 
occupied by the tilled plain where the 
water element and groundwater levels 
are controlled via drainage ditches 
and defense infrastructures to prevent 
the flooding of these lands. However, 
the impermanent nature of land-water 
relationship still recurs, such as when 
the tilled plain is flooded by the rise of 
the Alcoa and Areia rivers.



9796 Between the Self and the Place Linear TimeEntre o Eu e o Lugar Tempo Linear

II.33  MAPEAMENTO 
CRONOLÓGICO DAS 
TRANSFORMAÇÕES 
 
CHRONOLOGICAL MAPPING  
OF TRANSFORMATIONS

Este mapeamento formaliza-se 
através da representação de três 
linhas cronológicas que partem da 
formação geológica do lugar, 
desde a formação da terra até ao 
aparecimento do lugar, fazendo 
corresponder a seguinte recolha 
aos três tópicos acima 
mencionados: os Coutos do 
Mosteiro de Alcobaça, a Lagoa da 
Pederneira e a informação 
referente às vilas da Nazaré, Sítio 
da Nazaré e Pederneira, suas 
fundações, movimentações e 
transformação.

Marisa Fernandes (2014:98)

This mapping is formalized via the 
representation of three chronological 
lines starting from the place’s 
geological formation, from the land 
formation to the place’s emergence, 
and the following gathering 
corresponds to the three topics 
mentioned above: Coutos do Mosteiro 
de Alcobaça, Lagoa da Pederneira, 
and the information relative to the 
villages of Nazaré, Sítio da Nazaré  
and Pederneira, their respective 
foundations, movements and 
transformation.
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II.35  CORTE TEMPORAL  
SÍNTESE: REGISTO DE 
TEMPOS, SINTETIZANDO  
OS ESTRATOS DE 
TRANSFORMAÇÃO 
 
TEMPORAL CUT SUMMARY:  
TIME RECORD, SUMMARY OF  
THE TRANSFORMATION STRATA

[…] o corte síntese explicita a 
apropriação de cada alvéolo ao 
longo do tempo e que ocupação 
teve durante o estrato temporal 
abordado, até à sua morfologia 
atual. A isto soma-se também o 
grafismo da planta das causas 
relacionais, que se traduz nas 
movimentações ocorridas. Para 
além do corte que organiza o 
desenho, são aproximados os três 
alvéolos remetendo para a sua 
morfologia atual: o alvéolo litoral, 
agora ocupado pela expansão dos 
núcleos urbanos e pela ocupação 
para estância balnear da praia; o 
alvéolo intermédio, onde se 
percebe a abertura da Ponte das 
Barcas desenhada pela Serra da 
Pescaria e pela Serra da Pederneira; 
e por último o alvéolo oriental, 
constituído por campos agrícolas.

Marisa Fernandes (2014:138)

[…] the summary cut explains the 
appropriation of each alveolus over 
time and what occupation there 
occurred during the temporal stratum 
under study up to its current 
morphology. Additionally there’s the 
plan’s graphic layout of relational 
causes, which translates itself into the 
movements that have occurred. 
Besides the cut that organizes the 
drawing, the three alveoli are 
approximated in reference to their 
current morphology: the coastal 
alveolus, presently occupied by 
sprawling urban centers and by the 
seaside resort industry; the 
intermediate alveolus with the 
opening of Ponte das Barcas outlined 
by Serra da Pescaria and Serra da 
Pederneira; and finally the eastern 
alveolus consisting of agricultural 
fields.

II.34  CICLOS DE IMPERMANÊNCIA: 
DIFERENTES VELOCIDADES 
NA AMOSTRA – CICLO DA 
VILA E CICLO DE OCUPAÇÃO 
NA VÁRZEA AGRÍCOLA 
 
IMPERMANENCE CYCLES: 
DIFFERENT RATES IN THE SAMPLE 
– VILLAGE CYCLE AND TILLED 
 PLAIN OCCUPATION CYCLE

O ciclo de impermanência na vila 
reflete a transição entre o inverno  
e o verão, o que a nível de 
transformação caracteriza e torna 
dinâmica a vila. As movimentações 
no verão, e a recursividade das 
atividades mais ligadas ao turismo, 
no inverno, criam estes ciclos de 
apropriações ao longo do ano. Na 
várzea agrícola apresenta-se uma 
velocidade distinta. Caracterizada 
pelos campos de cultivo, esta 
vê-se organizada segundo a 
instabilidade do estado do tempo  
e dos próprios terrenos onde se 
cultiva, distinguindo-se desta 
forma duas culturas: as culturas  
de primavera, nas terras de enxuto 
precário, a cultura de inverno 
esporádica; e as culturas de 
inverno e primavera, onde as terras 
são enxutas e regáveis.

Marisa Fernandes (2014:138)

The village impermanence cycle 
reflects the transition between winter 
and summer, a transformation that 
both characterizes and injects 
dynamism into the village. The 
movements during summer and the 
recursion of tourism related activities 
during winter give rise to these 
appropriation cycles throughout the 
year. The tilled plain presents a 
different rate. Featuring cultivated 
fields, this area is organized 
according to weather instability and 
the agricultural parcels, resulting in 
two agricultural cultivations: spring 
crops in the parcels marked by a 
precarious drainage, as well as 
sporadic winter crops; and winter 
and spring crops, when the parcels 
are drained and irrigable.



101100 Between the Self and the Place Linear TimeEntre o Eu e o Lugar Tempo Linear

II.35  PLANTA DA DURAÇÃO: 
EXPANSÃO DO NÚCLEO  
DA VILA DE NAZARÉ E 
APROVEITAMENTOS 
HIDROAGRÍCOLAS DE CELA  
E VALADO DOS FRADES/
MAIORGA 
 
DURATION PLAN: EXPANSION OF THE 
NUCLEUS OF NAZARÉ’S VILLAGE AND 
HYDRO-AGRICULTURAL OPERATIONS  
IN CELA AND VALADO DOS FRADES / 
MAIORGA

A síntese da transformação morfológica 
na vila e na várzea agrícola mapeia 
simultaneamente duas velocidades 
distintas. No que diz respeito à vila, esta 
apresenta os períodos de crescimento 
repentino ao longo do século XX, 
mapeando estes anos, no crescimento da 
Praia da Nazaré, do Sítio da Nazaré e da 
Pederneira. As imagens relacionam o que 
foi sendo exposto ao longo da parte 
escrita: a transformação 
fundamentalmente das atividades – da 
pesca ao turismo, que traduz no lugar a 
impermanência, quer na transformação 
morfológica visível, quer nas suas 
atividades e modos de vida. No caso da 
várzea agrícola, são assinalados os 
diferentes aproveitamentos descobertos: 
Cela e Valado dos Frades/Maiorga.  
É desenhado o seu parcelamento, 
relacionado com o desenho das estruturas 
de rega e drenagem, assim como se 
aproxima, através da fotomontagem,  
ao percorrer o lugar. Interliga-se a 
informação distinta, relacionando-a no 
mapa apresentado.

Marisa Fernandes (2014:176)

The summary of the village’s and the tilled 
plain’s morphological transformation 
simultaneously maps two different rates. 
Regarding the Vila, the summary shows the 
sudden growth periods throughout the 
twentieth century and maps these years of 
growth for Praia da Nazaré, Sítio da Nazaré, 
and Pederneira. The images relate what has 
been exposed throughout the written section: 
the fundamental transformation of the 
activities, from fishing to tourism, which 
translates itself into impermanence in the 
place, both in the visible morphological 
transformation and in its activities and 
lifestyles. In the tilled plain, the different 
hydro-agricultural operations we discovered 
are duly marked: Cela and Valado dos Frades / 
Maiorga. Its parceling-out is designed in 
relation to the watering and drainage 
structures’ design, as well as it’s approximation 
through the photomontage when travelling 
over the place. The diverse information is 
interconnected and then related in the map 
presented.
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II.37  MAPEAMENTO HISTÓRICO 
– OVAR NO SÉCULO XVI 
 
DRAWING TITLE: HISTORICAL 
MAPPING – SIXTEENTH-CENTURY 
OVAR

No início deste período, o constante 
fecho da barra esteve por detrás da 
crise económica que afetou as 
regiões banhadas pela ria, levando 
à criação de colónias ovarenses 
por todo o país. Em contrapartida, 
o final deste período temporal (século 
 XIX) é marcado pela construção 
da nova barra de Aveiro, que vem 
apoiar o crescimento da atividade 
moliceira e, consequentemente, a 
atividade agrícola, impulsionando 
as primeiras povoações na Gelfa 
de Ovar.

Joana Vieira (2014:133)

At the beginning of this period, the 
constant closing of the mole triggered 
the economic crisis that affected the 
regions along the estuary, and led to 
the creation of Ovar colonies along the 
country. By contrast, the end of this 
time period (nineteenth century) is 
marked by the construction of 
Aveiro’s new mole, which supports 
the growth of the seaweed harvesting 
activity and consequently the 
agricultural activity, thus boosting the 
first settlements in Ovar’s Gelfa.

A alteração de atividades durante o 
dia, na Ria de Aveiro, influenciadas 
pelo nível da água das marés 
conforma uma inconstância física e 
funcional no lugar. Esta alteração  
é dissecada em vários estratos que 
correspondem aos vários períodos 
de maré da ria ao longo do dia.

Joana Vieira (2016:47)

The different activities taking place 
throughout the day in the Aveiro 
estuary are influenced by the tidal 
water level, and represent a physical 
and functional inconstancy in that 
place. This change is dissected into 
several strata corresponding to the 
estuary’s various tidal periods during 
the day.

II.36  INCONSTÂNCIA DIÁRIA  
NA RIA DE AVEIRO 
 
DAILY INCONSTANCY  
IN THE AVEIRO ESTUARY
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II.39  TRANSFORMAÇÃO DO 
LUGAR: CRONOLOGIA 
SÍNTESE 
 
TRANSFORMATION OF THE PLACE: 
SUMMARY CHRONOLOGY 

Por detrás de todos os 
acontecimentos ocorridos na 
Borralha, desde o início do século 
XX até à contemporaneidade, 
percebe-se que existem dois 
estímulos que sustentam todas as 
alterações no território: o estímulo 
da produção e o estímulo do 
doméstico. Por um lado, temos o 
estímulo da produção associada à 
exploração dos recursos naturais 
que a Borralha oferece: num 
primeiro momento sob a forma de 
exploração mineira e, num 
segundo, na forma de exploração 
agrícola e criação de gado.  
Por outro, temos o estímulo do 
doméstico, que incorpora o modo 
como o coletivo se apropria dos 
espaços que compõem o seu 
quotidiano e os espaços 
comunitários.

Daniela Sousa (2016:48)

Behind all the events that took place 
in Borralha from the beginning of the 
twentieth century up to the present 
time, two stimuli that sustain all the 
changes in the territory can be 
perceived: the production stimulus 
and the domestic stimulus. On the 
one hand, the production stimulus is 
associated with the exploitation of 
Borralha’s natural resources: firstly in 
the form of mining and secondly in the 
form of farming and cattle breeding. 
On the other hand, the domestic 
stimulus incorporates the way the 
collective appropriates the spaces 
that constitute its daily life and 
community spaces.

A feira de Ponte de Lima é a única 
feira analisada cuja existência está 
documentada, sendo realizada 
desde sempre no mesmo local. 
Esta particularidade faz com que  
o seu lugar seja um ponto de 
referência da vila, simplificando 
assim as acessibilidades à mesma. 
Como a feira se apropria da linha 
que delimita a vila perante o Lima, 
estendendo-se pelo areal fora, é 
impossível ir a Ponte de Lima em 
dia de feira e não a ver. Perante a 
antiguidade e identidade da feira 
de Ponte, esta é ainda hoje 
considerada uma das feiras mais 
representativas do Minho, sendo 
um forte motor económico da vila.

Joana Clementina Silva (2015:33)

The street market of Ponte de Lima  
is the only one whose existence is 
well-documented, and historically 
has always been held in the same 
place. This peculiarity makes it a 
reference point for this small town, 
and thus simplifies accession to the 
street market place. The street 
market appropriates itself of the line 
demarcating the municipality from 
the Lima River, and extends itself 
throughout the river beach, thus 
becoming extremely conspicuous 
during market days even for the most 
inattentive. Given its antiquity and 
identity, yhe street market of Ponte 
de Lima is still today considered  
one of the most representative ones  
in the Minho region, and is a  
strong economic powerhouse for  
this small town.

II.38  EVOLUÇÃO DO CAMPO DA 
FEIRA DE PONTE DE LIMA 
 
EVOLUTION OF THE STREET 
MARKET SPACE OF PONTE DE LIMA
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II.39  DAMASCO – SEQUÊNCIA  
DE ACONTECIMENTOS 
 
DAMASCUS  
– SEQUENCE OF EVENTS 

Damasco, a capital da República 
Árabe da Síria, foi fundada sobre  
as estruturas físicas de sucessivas 
civilizações que deixaram as suas 
marcas no tecido urbano, em  
ruas, becos, monumentos, casas  
e pessoas ao longo das suas 
tradições e estilos de vida.  
O coração do centro histórico 
envolve vestígios do templo de 
Júpiter, o Decumanus Maximus 
romano, que é a rua principal  
e o atual famoso souk de Medhat 
Pasha, a grande Mesquita Omíada, 
a cidadela de Damasco e muitos 
outros lugares circundados por um 
crescimento orgânico de casas 
tradicionais árabes.

Nahed Nabhan (2018:31)

Damascus, the capital of Syrian Arab 
Republic, is founded upon the 
physical structures of successive 
civilizations that left their trace onto 
the urban fabric, streets, alleys, 
monuments, homes, and people 
along their traditions and ways of 
living. The heart of the historic center 
revolves around traces of Jupiter’s 
temple, the Roman Decumanus 
Maximus, which is the main street 
(and is now the famous Souk of 
Medhat Pasha), the great Umayyad 
mosque, Damascus citadel, and many 
other places surrounded by an 
organic growth of traditional Arabic 
houses.



109108 Between the Self and the Place Linear TimeEntre o Eu e o Lugar Tempo Linear

II.41  TRANSFORMAÇÃO E AS 
PRÁTICAS DAS CULTURAS  
AO LONGO DO ANO 
 
CULTIVATION TRANSFORMATION  
AND PRACTICES THROUGHOUT 
THE YEAR

As práticas associadas à cultura  
da vinha variam num ciclo anual.  
A passagem do tempo durante o 
ano e os trabalhos efetuados alteram 
fortemente a imagem da vinha e da 
oliveira e consequentemente da 
paisagem, uma vez que estas 
culturas são dominantes no território. 
Dentro do ciclo de trabalhos da 
cultura da vinha, a vindima tornou-
-se recentemente uma atividade 
procurada pelos turistas, bem 
como o conhecido pisar da uva, já 
enquadrado numa técnica de 
produção do vinho. Contrariamente 
à influência que a passagem do 
tempo tem na vinha, na oliveira as 
tonalidades mantêm-se idênticas. 
Uma vez que a sua folhagem é de 
folha persistente e que o seu fruto 
escapa facilmente ao olhar, é só na 
altura de fazer a poda que a mudança 
se torna visível. Com o corte drástico 
dos seus ramos passamos de uma 
massa verde para um tronco 
despido de ramos e folhas. Apesar 
de este ciclo não ter tanta ênfase 
como o da vinha, a atividade mais 
chamativa a realizar é a apanha da 
azeitona entre o outono e o inverno.

Maria João Lobo (2017:52)

The practices associated with vineyard 
cultivation vary over an annual cycle. 
The passage of time and the work 
implemented throughout the year 
strongly alter the image of the vineyard 
and of the olive grove and consequently 
the landscape itself, since these 
cultivations are dominant in this 
territory. Within the cycle of vineyard 
cultivation practices, grape harvest 
has recently become an activity sought 
after by tourists, as well as the well- 
-known grape-treading process already 
framed in a wine production technique. 
Contrary to the influence of the 
passage of time on the vineyard, the 
tonalities remain identical in the olive 
grove. Since olive trees are evergreen 
and so their foliage easily conceals 
the fruit from view, it is only during 
the pruning period that the change 
becomes noticeable. By drastically 
cutting off their branches, the green 
mass gives way to a trunk stripped of 
branches and leaves. Although this 
cycle does not bear as much emphasis 
as the vineyard one, the most 
engaging activity is olive harvesting 
between autumn and winter.

Através da elaboração de 
desenhos, baseados na sombra 
resultante das diferentes posições 
do sol sobre o edifício, torna-se 
visível a mutabilidade que  
a relação entre o “edifício”  
e “envolvente” pode adquirir, 
admitindo nessa mesma relação 
um processo transformativo. […]  
Os desenhos que se seguem 
surgem na tentativa de representar 
o lugar através das diferentes 
sombras que o edifício apresenta 
ao longo das diversas horas do dia. 
Com esta experimentação, 
pretende-se explorar a forma como 
a “sombra” possibilita representar 
não só a relação “transescalar” no 
lugar na sua integração entre 
“edifício” e “envolvente”, como 
também permite interpretar os 
processos de mudança no lugar.

Sara Ferreira (2013:67)

Through drawings based on the 
shadow arising from the different 
positions of the sun over the building, 
the mutability that the relationship 
between the ‘building’ and the 
‘surrounding environment’ may 
assume does become visible and 
allows a transformative process in that 
same relationship. [...] The following 
drawings try to represent the place 
through the different shadows cast by 
the building throughout the day. This 
experimentation aims to explore how 
‘shadows’ allows representing not only 
the ‘trans-scalar’ relation in the place 
in its integration between ‘building’ 
and ‘surrounding environment’, but 
also allow interpreting the processes of 
change in the place.

II.40  EXPERIÊNCIAS SOMBRA: 
UTILIZAÇÃO DA SOMBRA  
EM DIFERENTES ALTURAS 
DO DIA PARA A REPRESEN-
TAÇÃO DO EDIFÍCIO 
 
EXPERIMENTATIONS WITH 
SHADOWS: THE USE OF SHADOWS 
AT DIFFERENT TIMES OF DAY FOR 
REPRESENTING THE BUILDING
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II.42  CRONOLOGIA DOS MÉTODOS  
DE EXTRAÇÃO ENTRE  
OS SÉCULOS XIX E XX 
 
CHRONOLOGY OF EXTRACTION  
METHODS BETWEEN THE NINETEENTH  
AND TWENTIETH CENTURIES

Na parte superior da página são exibidas cinco 
fotografias do século XX que retratam episódios  
da atividade extrativa do Anticlinal de Estremoz. 
Nomeadamente, da esquerda para a direita: 
bloco de mármore puxado por animais, Vila 
Viçosa; bloco de mármore extraído com 
“crapaud” manual (também conhecido por 
“mata-homens”); Pedreira da Cerca de Santo 
António, Estremoz, 1901; operário a manobrar 
“derrick”, Borba, 1968; engenho de corte 
antigo; exploração subterrânea, Pedreira 
Lugramar, Vila Viçosa. A secção patente na 
faixa inferior da página é representativa do 
período em que a atividade extrativa se 
modificou de forma mais acentuada, 
especialmente relacionada com a incorporação 
de tecnologia no seu método de exploração. 
Nesse sentido, ao longo da sequência 
cronológica apresentada é possível notar uma 
alteração da lógica explorativa verificada no 
Anticlinal de Estremoz ao longo desse período 
de tempo. O tipo de atuação característico de 
cada época foi subdividido em três categorias 
principais segundo a seguinte ordem: Extensivo 
(≈16 a.C.-1930), Profundidade (1930 até à 
atualidade) e Galeria (1997 até à atualidade).

Luis Esteves (2015:54)

The top of the page presents five twentieth-century 
photographs depicting episodes of the extractive 
activity in the Estremoz Anticline. Namely, from left 
to right: marble block pulled by traction animals, Vila 
Viçosa; marble block extracted with manual 
‘crapaud’ (also known as ‘man killer’); Pedreira da 
Cerca de Santo António, Estremoz, 1901; worker 
operating a derrick, Borba, 1968; old cutting mill; 
underground exploration, Pedreira Lugramar Quarry, 
Vila Viçosa. The bottom of the page represents a 
period of drastic changes in the extractive activity, 
particularly due to the incorporation of new 
exploration technologies. As such, throughout the 
chronological sequence presented, a change can be 
observed in the mining extraction logic verified in the 
Estremoz Anticline during that period of time. The 
type of intervention characteristic of each period was 
subdivided into three main categories according to 
the following order: Extensive (≈16 BCE to 1930), 
Depth (from 1930 up to the present time) and Gallery 
(from 1997 up to the present time).
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II.43  A FORMAÇÃO DO CARVÃO  
NO COUTO MINEIRO DO PEJÃO 
 
COAL FORMATION IN  
COUTO MINEIRO DO PEJÃO

O carvão mineral formou-se na Era 
Paleozoica, no Período Carbonífero que 
ocorreu há cerca de 300 milhões de anos. 
Nesta era deu-se a colisão das placas 
litosféricas, originando um único 
“continente”, denominado Pangeia.  
Na sequência destes choques, formou-se 
uma grande cadeia montanhosa – 
Montanhas Variscas – e uma bacia 
intramontanhosa coberta de lagos e 
florestas na Península Ibérica. Esta, que se 
encontrava localizada na linha do equador, 
possuía o clima ideal (quente e húmido) para 
o desenvolvimento de florestas tropicais. 
Começava aqui a formação do carvão 
mineral através de um ciclo sedimentar que 
decorreu através de seis mecanismos: 
erosão; transporte; deposição; cimentação; 
compactação; recristalização.

Ana Soares (2016:40)

Mineral coal was formed in the Paleozoic Era 
during the Carboniferous Period that occurred 
about 300 million years ago. In this era the 
lithospheric plates collided and originated a 
single ‘continent’ termed Pangaea. In the wake of 
these shocks was formed a great mountain range 
– the Variscan Mountains –, as well as an 
intermontane basin covered with lakes and 
forests in the Iberian Peninsula. Located in the 
equator line, the Iberian Peninsula had the ideal 
climate (hot and wet) for the development of 
tropical forests. The formation of mineral coal 
began here through a sedimentary cycle 
characterized by six mechanisms: erosion; 
transport; deposition; cementation; compaction; 
recrystallization.



III ENTRE A ESCALA E O LUGAR

BETWEEN SCALE  
AND PLACE
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Neste capítulo, o leitor encontrará diversas formas de entender 
a transversalidade de escalas do lugar-projeto, representando 
a sua complexidade a partir das relações «entre». Tal como no 
princípio hologramático, a parte está no todo que está presente 
na parte. No cruzamento entre a escala planetária com o dia a 
dia dos espaços, desdobram-se as infinitas escalas do lugar- 
-projeto, nas quais o tempo opera como mediador. Este capítulo 
está estruturado em duas partes: Escalas de Produção e Escalas 
de Intervenção. 

ESCALAS DE PRODUÇÃO
As cartografias tornam visível a relação entre matéria, agentes 
e processos, aproximando espaços que, apesar de distantes 
geograficamente, estão implicados devido ao uso complexo 
dos recursos da Terra. 

Ao mapear a produção, confere-se visibilidade à natureza 
dos recursos, à matéria e aos seus domínios, impactos e efeitos 
da sua transformação. Estes efeitos são simultaneamente 
próximos e distantes, tanto no espaço como no tempo. São inter- 
dependentes de fatores endógenos e exógenos. Estes mapas 
transescalares sintetizam graficamente a teia de relações 
intrincadas, muitas vezes invisíveis e imateriais, demonstrando 
a sua complexidade. 

Não podemos esquecer o domínio territorial inerente aos 
recursos. Nas cartografias aqui apresentadas, atentem no 
exemplo do volfrâmio das minas da Panasqueira, um minério 
vendido por Portugal tanto à Alemanha como à Grã-Bretanha 
durante as duas grandes guerras do século XX. 

Atentem também no carvão, no ferro, no mármore... De 
onde vêm estes materiais, para onde vão, como são extraídos 
e que impacto tem essa atividade na Terra, qual a sua trans-
formação? Quantos agentes participam ativamente nesse 
processo, quantos caminhos são percorridos, quantas redes 
de mobilidade são usadas, quem são os seus intermediários? 
Quantas pessoas ficaram desempregadas depois de essas 
explorações terem sido desativadas? Pelo meio, mil histórias 
se perdem sem chegarem a ser contadas. No entanto, nestas 
cartografias, algumas delas são recuperadas. 

Quando os locais de extração são abandonados: as suas 
marcas, ruínas e vestígios iniciam novas oportunidades de 
vida nesses lugares, muito para além da sua cristalização por 
via da musealização. 

CIDÁLIA F. SILVA
MARTA LABASTIDA
RUTE CARLOS

Between Scale and PlaceEntre a Escala e o Lugar
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No cultivo, também se desdobra a relação entre a água, a terra 
e a sua fertilidade. As cartografias integram a relação entre os 
recursos e a sua manipulação, mapeando os sistemas e meca- 
nismos que alimentam ou servem de apoio à produção agrícola, 
como no caso da água: tanques, poços, minas, açudes e levadas.  
Modos de fazer e artefactos ancestrais vinculados aos recursos 
do lugar que, todavia, subsistem, mas que paulatinamente 
estão a ser anulados em prol de uma uniformização associada 
a um progresso genérico. Entre os modos de fazer ancestrais 
e o suposto progresso, que possibilidades se apresentam?

ESCALAS DE INTERVENÇÃO
As cartografias da intervenção representam diálogos entre  
o que é encontrado no lugar e o que é possível. Integram o 
aprendido, produzem interferências e simulam cenários onde 
múltiplas escalas e processos se intersectam. 

A estratégia e as suas ações estimulam relações inespe-
radas entre coisas; catalisam novos campos de relação entre 
atividades e potenciais usos, infraestruturas e modos de 
percorrer os lugares, formas de habitar e produzir, recursos  
e o devir do lugar ao longo do tempo, criando ou explicando 
conexões transescalares. 

Não se esqueçam de voltar ao lugar; comprovem as 
hipóteses colocadas, especulem e continuem a desenhar;  
e, se não tiverem outra ideia melhor, deixem o lugar tal qual 
está. Reconheçam que o ordinário também tem qualidades – 
a questão consiste em reconhecê-las e integrá-las no processo. 

As cartografias antecipam o estranho para integrar o 
variável e o imprevisível. Preparam o suporte para apropriações 
desconhecidas; conectam diferentes escalas e tempos; 
trabalham com o invisível, potencializando-o. O desafio não 
está em desenhar o certo, mas antes o incerto, revelando 
lógicas, permanências, mutabilidades e inconstâncias inerentes 
a cada um dos lugares-projeto. Cada intervenção constrói 
valores para uma ética do coletivo. 

EN In this chapter, the reader will find several ways  
of understanding the crossing of scales present in the 
place-project, by representing their complexity based 
on “in-between” relations. As in the hologrammatic 
principle, the part is in the whole, and the whole is in the 
part. At the intersection between the planetary scale 
and the everyday life of spaces, the infinite scales of the 
place-project unfold themselves and time operates as 
the mediator. This chapter is structured into two parts: 
Scales of Production and Scales of Intervention.

SCALES OF PRODUCTION
Cartographies make visible the connections between 
matter, agents and processes, by bringing closer 
spaces that in spite of being geographically distant are 
nonetheless implicated due to the complex use of 
Earth’s resources.

By mapping production, visibility is given to the 
nature of the resources, to the material and its domains, 
to impacts and the respective effects of transformation. 
These effects are simultaneously close and faraway, 
both in space and in time. They are interdependent of 
endogenous and exogenous factors. These trans-scalar 
maps graphically synthesize the web of intricate 
connections, often invisible and immaterial, and 
demonstrate their complexity.

We must not forget the territorial domain inherent to 
resources. In the cartographies presented here, do pay 
attention to the example of wolfram ore in the Panasqueira 
mines, a mineral sold by Portugal both to Germany and 
Britain during the two world wars of the twentieth century.

Look at the example of coal, iron, marble... Where do 
these materials come from, where are they taken to, how 
are they extracted and what impact does their mining 
exert on the Earth, what is their transformation? How 
many agents are actively involved in this process, how 
many paths are travelled, how many mobility networks 
are used, who are their intermediaries? How many people 
became unemployed after the deactivation of those 
mining activities? Along the way, a thousand stories get 
lost without having actually been told. However, some 
of them are recovered in these cartographies.

When the extraction sites are abandoned: their marks, 
ruins and traces generate new opportunities for life in 
those places, extending far beyond their crystallization 
through the process of musealization.

In cultivation, a connection between water, land and 
fertility also unfolds itself. The cartographies integrate 
the relation between resources and their manipulation, 
by mapping the systems and mechanisms that fuel or 
support agricultural production, as is the case of water: 
tanks, wells, mines, dams and the levadas water 
channels. Ways of making and ancestral artefacts linked 
to the place’s resources that still remain but which are 
gradually being invalidated in favour of a 
standardization associated with a generic progress. 
What possibilities do present themselves between the 
ancestral ways of making and the alleged progress?

SCALES OF INTERVENTION
The cartographies of the intervention represent 
dialogues between what is found in the place and what 
is possible. They incorporate what has been learned, 
they produce interferences, and simulate scenarios 
where multiple scales and processes meet.

Strategy and its consequent actions stimulate 
unexpected connections between things; they catalyse 
new fields of relations between activities and potential 
uses, infrastructures and ways of traversing through 
places, ways of inhabiting and producing, resources and 
the becoming of place over time, by creating or 
explaining trans-scalar connections.

Do not forget to go back to the place; verify the 
hypotheses you have formulated, speculate and 
continue to draw; and if no better idea comes to your 
mind, just leave the place as it is. Recognize that the 
ordinary also has its qualities–the point is to recognize 
them and integrate them into the process.

Cartographies anticipate the strange in order to 
integrate the variable and the unpredictable. They 
prepare the support for unknown appropriations; they 
connect different scales and times; they work with the 
invisible and potentiate it. The challenge is not to draw 
the certain but the uncertain, by revealing logics, 
permanences, mutabilities and inconstancies inherent 
to each of the project-places. Each intervention 
constructs values for an ethics of the collective.

Between Scale and PlaceEntre a Escala e o Lugar
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III.1  A DIMENSÃO DO  
DOMÉSTICO: DEFINIÇÃO 
 
THE DIMENSION OF  
THE DOMESTIC: DEFINITION

Nesta investigação, acrescentam- 
-se as seguintes características à 
definição de doméstico: a condição 
de domesticidade detetada na 
forma de apropriar e vivenciar os 
espaços comunitários; a expansão 
das rotinas e funções que se 
estendem pelo bairro de forma 
dispersa; e a ampliação do espaço 
habitacional, nomeadamente as 
hortas, o parque infantil, o forno e 
o tanque, que são partilhados por 
todos os moradores.

Daniela Sousa (2016:52)

In this research, the following features 
are added to the definition of domestic: 
the condition of domesticity detected 
in the way of appropriating and 
experiencing community spaces; the 
expansion of routines and functions 
spreading out through the 
neighborhood in a scattered fashion; 
and the expansion of the living space, 
namely vegetable gardens, the 
playground, the oven and the water 
tank shared by all residents.
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III.2  ESPAÇOS DO QUOTIDIANO  
DA POPULAÇÃO LOCAL 
 
THE LOCAL POPULATION’S  
EVERYDAY SPACES

O corte permite compreender que 
o espaço doméstico não pode ser 
encarado apenas como a área 
interior confinada entre as paredes 
da habitação. A rua, o largo, as 
hortas e os espaços de reunião 
coletivos são espaços que surgem 
como uma extensão da habitação. 
Não é apenas a casa que define  
o uso doméstico, é todo o bairro.

Daniela Sousa (2016:49)

The cut section allows understanding 
that the domestic space cannot be 
envisaged merely as the inner area 
confined between the dwelling’s 
walls. The street, the public square, 
the vegetable gardens, and the 
collective meeting spaces emerge as 
an extension of the dwelling. It’s not 
just the home that defines the 
domestic use but rather the whole 
neighborhood.
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III.4  MAPA ESQUEMÁTICO 
RESUMO DO TRANSPORTE 
DO COUTO AO 
CONSUMIDOR 
 
SCHEMATIC SUMMARY MAP  
OF COUTO TRANSPORT TO THE 
CONSUMER

III.3  EROSÃO ARTIFICIAL 
 
ARTIFICIAL EROSION

Denota-se assim que o modo como 
foram realizados os movimentos 
de “exportação” do carvão para 
fora do Couto Mineiro dependiam 
não somente da posição do 
consumidor, mas também das 
condições climatéricas e da 
configuração do leito do rio, fatores 
que determinaram os critérios para 
a infraestruturação do território. 
A rótula que fazia a articulação 
entre os dois tipos de transporte, 
que corresponde ao local de 
concentração de toda a matéria útil 
e posterior embarque, sofreu 
mudanças de posição geográfica 
ao longo do tempo, sendo, no 
entanto, lugares situados nas 
margens do rio Douro.

Ana Soares (2016:60-62)

Thus the way in which the coal 
‘export’ movements from Couto 
Mineiro were made depended not 
only on the consumer’s position but 
also on the weather conditions and 
the riverbed’s configuration, three 
factors that determined the criteria 
for the infrastructure work on the 
territory. The core that connected 
the two types of transport–
corresponding to the place of 
concentration of all useful material 
and its subsequent shipment–
underwent changes of geographic 
position over time in spite of being 
places located on the banks of the 
Douro River.

A explicação detalhada, passo a 
passo, de cada procedimento de 
extração não é o objetivo da 
investigação, mas sim o vínculo 
entre o método de exploração e  
a transformação deste território. 
Assim, o foco de interesse volta-se 
para a morfologia que a zona do 
Couto subterrâneo tomou, em 
consequência da erosão artificial 
através dos diferentes métodos, 
servindo isto de objeto para a 
representação do espaço no 
subsolo criado pela escavação,  
em cada área de exploração, como 
é possível observar no corte 
esquemático. Analisando também 
o gráfico de produção média diária, 
denota-se que a velocidade de 
escavação aumentou 
significativamente a partir da 
mudança de método para 
abatimento por frentes inclinadas. 
Isto acaba por ser refletido no 
número total de toneladas 
extraídas em cada área, sendo que 
nas concessões de Germunde e 
Serrinha a intensidade da erosão 
foi maior.

Ana Soares (2016:54)

The aim of this research is not the 
detailed, step-by-step explanation of 
each extraction procedure but rather 
the link between the exploitation 
method and the transformation of 
this territory. Therefore the focal 
point centers on the morphology 
assumed by the underground Couto 
has as a consequence of the artificial 
erosion through the different 
methods, thus serving as an object 
for the representation of the 
underground space created by the 
excavation in each exploration area, 
as can be seen in the schematic 
section. Furthermore, from the 
analysis of the average daily 
production graph we can observe 
that the rate of excavation 
significantly increased since the 
change of method to subsidence 
along inclined fronts. This is reflected 
in the total number of tons extracted 
in each area, and the erosion 
intensity was higher in the Germunde 
and Serrinha concessions.
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III.5  MAPA DE RELAÇÃO DE 
ÁREAS DE SUBSIDÊNCIA 
COM MÉTODOS DE 
EXTRAÇÃO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS 
 
LIST MAP OF SUBSIDENCE AREAS 
WITH EXTRACTION METHODS AND 
THEIR CONSEQUENCES

A principal consequência do ato  
de extração da matéria observada 
e que deu o mote para esta 
investigação foi o fenómeno de 
“subsidência”. Este refere-se a  
um deslocamento das camadas do 
subsolo e da superfície terrestre, 
no sentido descendente, e pode 
ser resultado da abertura de uma 
cavidade pelo Homem no interior 
da Terra, como é aqui o caso. Este 
fenómeno pode ter repercussões  
a outros níveis relacionados com a 
composição do estrato geológico, 
como, por exemplo, alteração dos 
fluxos de água e diminuição do 
volume dos aquíferos naturais, 
mutação das propriedades da água 
e dos materiais rochosos... 
dependendo das características 
hidrogeológicas e geomecânicas 
do maciço. Contudo, nem todas 
estas transformações são 
possíveis de ser reconhecidas 
no seu imediato, uma vez que o 
estrato geológico é como um 
organismo vivo, em constante 
mutação que ocorre numa escala 
de tempo com maior dimensão.

Ana Soares (2016:108)

The main effect of extracting the 
observed material that set the theme 
for this research was the phenomenon 
of ‘subsidence,’ a downward 
displacement of the layers of the 
subsoil and the earth’s surface that 
may be the result of a man-made 
cavity in the earth’s surface, as in the 
case reported here. This phenomenon 
can have repercussions at other levels 
related to the composition of the 
geological stratum, such as water flow 
alteration and volume reduction of 
natural aquifers, mutation of the 
properties of water and rocky 
materials... depending on the massif’s 
hydrogeological and geomechanic 
characteristics. However, not all these 
transformations can be immediately 
recognized since the geological 
stratum is like a living organism 
undergoing a constant mutation that 
occurs on a much larger time scale.
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III.6  ÁREAS DE EXPLORAÇÃO 
DO COUTO MINEIRO  
DO PEJÃO 
 
EXTRACTION AREAS OF COUTO 
MINEIRO DO PEJÃO

A exploração desenvolveu-se no 
sentido longitudinal, acompanhan-
do sempre a posição da faixa 
geológica do carvão. O início  
da escavação deu-se na Mina do  
Pejão localizada no Monte das 
Cavadinhas, e que foi a primeira a 
ser reconhecida como descoberta, 
em 1859. Dada a posição vertical da 
camada de carvão e o seu aflora-
mento neste local, começou por 
ser extraído a céu aberto, recor-
rendo a ferramentas manuais, e 
mais tarde, em 1920, o processo  
de Erosão era realizado através de 
uma escavadora.

Ana Soares (2016:48)

The extraction process progressed 
lengthwise, constantly keeping up 
with the position of the coal’s 
geological seam. The excavation took 
place in the Pejão Mine located in 
Monte das Cavadinhas, and was the 
first of its kind to be discovered, in 
1859. Given the vertical position of the 
coal seam and its outcropping in this 
place, the initial extraction method 
was opencast mining by using hand 
tools, and later on, in 1920, the 
Erosion process was carried out by  
a bulldozer.
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III.8  MÉTODOS DE EXTRAÇÃO: 
O DERRICK NA PEDREIRA 
DA CERCA DE SANTO 
ANTÓNIO, ESTREMOZ 
 
EXTRACTION METHODS:  
THE DERRICK IN PEDREIRA DA 
CERCA DE SANTO ANTÓNIO, 
ESTREMOZ

Na parte inferior da representação 
são evidenciados, por ordem de 
introdução no Anticlinal de 
Estremoz, os principais utensílios 
ou instrumentos de apoio ao 
trabalho extrativo adotados a 
partir do século XX. Neste caso 
particular, a alusão ao conjunto  
de inovações tecnológicas 
introduzidas revela-se necessária, 
uma vez que esse aperfeiçoamento 
industrial promoveu a transforma-
ção gradual e cada vez mais 
intensa do território (consentindo 
a exploração de minerais a 
profundidades nunca antes 
experimentadas, assim como  
uma maior velocidade no seu corte, 
transporte e segurança no trabalho).

Luis Esteves (2015:49)

At the bottom of the representation 
are highlighted the main tools or 
utensils for supporting extractive 
labor adopted since the twentieth 
century, in chronological order of 
their introduction in the Estremoz 
Anticline. In this particular case, it is 
necessary to refer the set of 
technological innovations that were 
incorporated, since this industrial 
improvement fostered a gradual and 
increasingly intense transformation 
of the territory (allowing both the 
extraction of minerals at depths 
never before reached and an 
increased rate of cutting and 
transport processes, as well as 
increased safety at work).

III.7  MAPA ESQUEMÁTICO  
RESUMO DO TRANSPORTE  
NO COUTO – LINHA 
FERROVIÁRIA 
 
SUMMARY SCHEMATIC MAP  
OF TRANSPORT IN COUTO 
— RAILWAY LINE

Analisando o transporte no Couto, 
uma importante infraestrutura foi 
criada, permitindo a interligação 
de todos os pontos de exploração 
do Couto – a linha ferroviária de  
via reduzida.

Ana Soares (2016:62)

The analysis of transport in Couto led 
to the creation of an important 
infrastructure that allowed 
interconnecting all Couto’s operating 
points – the narrow-gauge railway.



135134 Between Scale and Place Scales of ProductionEntre a Escala e o Lugar Escalas de Produção

III.9  APLICAÇÃO DO MÁRMORE  
DE ESTREMOZ NO 
CONTINENTE EUROPEU 
 
USE OF ESTREMOZ MARBLE  
ON THE EUROPEAN CONTINENT

Sobre uma cartografia do 
continente europeu foi assinalada 
a localização de monumentos em 
que foi comprovada a utilização  
de mármore do Anticlinal de 
Estremoz. De acordo com  
a pesquisa efetuada durante o 
desenvolvimento deste trabalho 
académico, a Europa é a zona do 
mundo onde, atualmente, existe 
mais informação disponível sobre 
construções elaboradas com 
mármore extraído das pedreiras do 
Anticlinal de Estremoz.

Luis Esteves (2015:71)

A map of the European continent 
confirmed the location of monuments 
built with marble from the Estremoz 
Anticline. According to the research 
carried out during the development of 
this academic paper, Europe is the 
world region where presently there’s 
more information available on 
constructions that used marble 
extracted from the quarries of the 
Estremoz Anticline.



137136 Between Scale and Place Scales of ProductionEntre a Escala e o Lugar Escalas de Produção

III.10  ROTAS DE EXPORTAÇÃO  
DE MÁRMORE  
– PERSPETIVA GLOBAL 
 
MARBLE EXPORT ROUTES  
– A GLOBAL PERSPECTIVE

Recorrendo a uma planificação  
do globo terrestre, procurou-se 
registar as principais rotas de 
exportação do mármore de 
Estremoz que caracterizaram a 
progressiva ligação deste lugar 
com o exterior do país. […] Rotas 
marítimas: “Durante a expansão 
marítima, altares, escadas, 
colunas, estátuas, etc., foram 
transportadas/levadas como  
lastro nos porões dos navios. Nos 
seus destinos, os Portugueses 
construíram monumentos que hoje 
podem ser encontrados em países 
da América do Sul e de África.” 
(Lopes e Martins, 2014:1)  
Para indicar o traçado aproximado 
destas travessias marítimas, 
optou-se por fazer referência à 
viagem marítima de Pedro Álvares 
Cabral para o Brasil e Calecute em 
1500 – percurso indicado a 
vermelho.

Luis Esteves (2015:67-68)

Using a map of the globe, we sought 
to register the main export routes of 
the Estremoz marble that 
characterized the progressive 
connection of this place with 
overseas. [...] Sea routes: ‘During the 
maritime expansion, altars, stairs, 
columns, statues, etc., were shipped/
carried on board as ballast in ships’ 
holds. Once arrived at their 
destinations, the Portuguese 
seafarers built monuments that can 
be found nowadays in South 
American and African countries.’ 
(Lopes and Martins, 2014:1) In order 
to show the estimated layout of these 
maritime crossings we chose to refer 
to the sea voyage undertaken by 
Pedro Álvares Cabral to Brazil and 
Calicut in 1500 – a route shown in red.
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III.11  VARIAÇÃO DA OCUPAÇÃO 
DAS ESCOMBREIRAS 
ENTRE 2003 E 2011: 
REGISTO FOTOGRÁFICO DA 
SUA VOLUMETRIA ATUAL 
 
VARIATION OF THE OCCUPATION OF 
SPOIL HEAPS BETWEEN 2003 AND 
2011: A PHOTOGRAPHIC RECORD OF 
THEIR CURRENT VOLUMETRICS

Nas áreas extrativas do Anticlinal 
de Estremoz as pedreiras 
encontram-se rodeadas pela pedra 
daí retirada, que é amontoada à 
superfície segundo as suas caracte- 
rísticas: a “melhor”, do ponto de 
vista comercial, é armazenada em 
“parques de blocos”, de forma 
organizada, para ser avaliada e 
vendida e; a “pior” (e mais fraturada) 
é posta de parte e acumulada nas 
escombreiras. Deste ponto de vista, 
uma escombreira é um aglomerado 
de fragmentos de rocha, sem valor 
do ponto de vista comercial, normal- 
mente situado a poucas dezenas 
de metros da zona de extração.  
As escombreiras são, por isso, 
compostas por um grande número 
de fragmentos rochosos, 
amontoados ao longo de várias 
décadas e caracterizadas pela sua 
volumetria considerável. Estes 
elementos atingem, no Anticlinal 
de Estremoz, altimetrias superiores 
à dezena de metros (consoante o 
nível de desperdício pétreo reunido) 
e apresentam um número 
considerável: foram identificadas 
178 escombreiras nesta região.

Luis Esteves (2015:112)

In the extraction areas of the 
Estremoz Anticline the quarries are 
surrounded by stones removed from 
there, and are heaped on the surface 
according to their features: the ‘best 
ones’ from a commercial viewpoint 
are orderly stored in ‘block parks’ to 
be evaluated and sold; the ‘worst ones’ 
(and the most fractured) are set aside 
and piled up in spoil heaps. From this 
standpoint, a spoil heap is a cluster of 
rock fragments of no commercial 
value, usually located a few tens of 
meters from the extraction zone. 
Therefore, the spoil heaps are 
composed of a large number of rocky 
fragments heaped over several 
decades and bearing a considerable 
volumetrics. In the Estremoz Anticline, 
these elements reach altitudes higher 
than ten meters (depending on the 
level of stone waste collected) and 
exist in a significant number: 178 spoil 
heaps have been identified in this region.
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III.13  PLANTA FRAGMENTO 
– TIPOLOGIA DE LINHA  
DE ÁGUA TEMPORÁRIA 
 
FRAGMENT PLAN – TEMPORARY 
WATER LINE TYPOLOGY

Sendo uma linha de água 
facilmente manipulável, os 
mecanismos hídricos presentes 
nesta tipologia são, regra geral, 
muito rudimentares e também 
eles de caráter temporário, 
excetuando as represas que 
estão implantadas de forma 
definitiva e em pontos 
estratégicos.

Renato Azevedo (2018:75)

Being an easily manageable 
water line, the water mechanisms 
present in this typology are 
generally both very rudimentary 
and temporary by nature, except 
for the dams that are 
permanently implanted at 
strategic points.

III.12  IMAGENS E SUPORTE DO 
TERRITÓRIO: FORMAS E 
PRODUÇÕES NO VALE 
 
IMAGES AND TERRITORY  
SUPPORT: FORMS AND  
PRODUCTIONS IN THE VALLEY

Estruturado em torno da geografia 
física e das seis ocupações natu-
rais de uma sociedade industrial 
(mineiro, lenhador, caçador, 
agricultor, jardineiro  
e pescador), este corte visa, à 
semelhança do anterior, explicitar 
que a territorialização dos ecossis-
temas e sociedades humanas é 
hierárquica, mas mutuamente 
benéfica, sendo a cooperação a 
questão mais importante para a 
evolução de formas de vida.

Nelly Nobre (2017:102)

This cut is structured around the 
physical geography and the six 
natural occupations in an industrial 
society (miner, woodcutter, hunter, 
farmer, gardener and fisherman), and 
its aim, as in the previous cases, is to 
clarify that the territorialisation of 
human ecosystems and societies is 
hierarchical but mutually beneficial, 
with cooperation being the most 
important issue for the evolution of life 
forms.
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III.15  SÍNTESE DE MECANISMOS 
HÍDRICOS: TIPOLOGIA 
TEMPORÁRIA 
 
SUMMARY OF WATER 
MECHANISMS:  
TEMPORARY TYPOLOGY

Esta tipologia é de caráter sazonal, 
não salvaguardando sempre as 
necessidades agrícolas; desse 
modo, a população teve de arranjar 
alternativas para responder a essa 
carência de água em alturas de 
seca extrema. Assim, acabou por 
ser natural o surgimento de novas 
infraestruturas hídricas, caso dos 
poços, auxiliados por sistemas de 
irrigação mecânica.

Renato Azevedo (2018:75)

This typology is of a seasonal nature 
and doesn’t always safeguard the 
agricultural needs; therefore the 
population had to find alternatives to 
respond to this water shortage in 
extreme dry periods. New water 
infrastructures thus naturally 
emerged, such as wells, assisted by 
mechanical irrigation systems.

III.14  MECANISMOS HÍDRICOS 
 
WATER-RELATED MECHANISMS

Influência, direta ou indireta,  
que os mecanismos hídricos 
mecânicos têm nesta tipologia  
de linha de água, podendo ser 
divididos em duas categorias: os 
que servem o domínio público, m2, 
e aqueles que atendem o privado, 
m1, m2, m3 e m4. Os fontanários 
(m2) são em uma primeira fase  
de usufruto público, acesso livre, 
contudo a água acaba por ser 
também aproveitada, sendo 
reencaminhada pelos agricultores 
até às suas plantações. Os 
restantes mecanismos surgem  
por necessidade, uma vez que as 
plantações onde estão implantados 
nem sempre têm acesso a água. 
Estes estão divididos em duas 
tipologias: os de captação e 
armazenamento (m1 e m3) e os  
de distribuição de água (m4).

Renato Azevedo (2018:81)

The direct or indirect influence of 
water mechanisms in this water line 
typology can be divided into two 
categories: those serving the public 
domain, m2, and those serving the 
private sector, m1, m2, m3, and m4. 
Fountains (m2) are freely accessible 
in a first stage of public usufruct, but 
the water is eventually used and 
redirected by farmers to their 
plantations. The remaining 
mechanisms arise from necessity 
since the plantations where they are 
implanted do not always have access 
to water. These mechanisms are 
divided into two types: capture and 
storage (m1 and m3), and water 
distribution (m4).



145144 Between Scale and Place Scales of ProductionEntre a Escala e o Lugar Escalas de Produção

III.16  REPRESENTAÇÃO 
TOPOGRÁFICA DO 
SINCLINAL DE MONCORVO 
E INTERPRETAÇÃO DA 
DISTRIBUIÇÃO DO MINÉRIO 
DE FERRO NO TERRITÓRIO. 
AMOSTRAGEM DE MINÉRIO 
DE FERRO IN SITU – 
CABEÇO DA MUA. 
 
TOPOGRAPHICAL REPRESENTATION 
OF MONCORVO’S SYNCLINE AND 
INTERPRETATION OF IRON ORE 
DISTRIBUTION IN THAT TERRITORY. 
SAMPLING OF IRON ORE IN SITU AT 
CABEÇO DA MUA.

Numa primeira abordagem à 
composição do subsolo, e mais 
precisamente à presença do 
minério de ferro, procurou efetuar-
se uma interpretação topográfica 
através da distribuição deste  
na área a investigar. Na sua 
representação procedeu-se ao 
cruzamento da topografia com a 
localização dos minérios de ferro  
à superfície indicados na carta 
geológica.

Cristiana Fevereiro (2015:20)

In a first approach to the composition 
of the subsoil, and more precisely to 
the presence of iron ore, we sought 
to carry out a topographical 
interpretation through its distribution 
in the area under study. In its 
representation, the topography was 
intersected with the location of 
surface iron ore shown in the 
geological map.
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III.18  PLANTA DAS 
REPERCUSSÕES 
GEOLÓGICAS NA 
TOPOGRAFIA 
 
PLAN OF THE GEOLOGICAL 
REPERCUSSIONS ON THE 
TOPOGRAPHY

Primeiramente, verifica-se que a 
hidrografia da área objeto de 
estudo nasce nos topos da Serra 
do Reboredo e do Cabeço da Mua. 
Com o intuito de entender o que 
poderia resultar na topografia e 
hidrografia da região, partindo da 
constituição do solo da amostra, 
constitui-se, num primeiro estudo, 
a planta das repercussões 
geológicas na hidrografia, baseada 
no cruzamento das bases 
topográfica e hidrográfica com  
a composição geológica, 
representada por manchas de  
tons diferentes, segundo a 
representação da carta geológica 
anteriormente apresentada.

Cristiana Fevereiro (2015:42)

Firstly, it is verified that the 
hydrography of the area under study 
starts at the tops of Serra do 
Reboredo and Cabeço da Mua. In 
order to understand what could 
result in the region’s topography and 
hydrography, starting from the 
sample’s soil composition, in a first 
stage we composed the plan of the 
geological repercussions on the 
hydrography based on the 
intersecting of the topographic and 
hydrographic bases, with the 
geological composition represented 
by patches of different shades, 
according to the representation of the 
geological map previously presented.

III.17  TOPOGRAFIA E  
HIDROGRAFIA DO 
TERRITÓRIO XISTENTO  
A SUL DO SINCLINAL E 
GRANÍTICO A NORTE 
 
TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHY 
OF THE SCHISTOSE TERRITORY 
SOUTH OF THE SYNCLINE  
AND THE GRANITIC TERRITORY  
TO THE NORTH

Efetuou-se um estudo comparativo 
mais detalhado entre norte e sul, 
superfície granítica e superfície 
xistenta, respetivamente, através 
da seleção de uma ribeira de  
cada tipologia. Primeiramente, 
como se observa nas perspetivas  
a norte do Sinclinal de Moncorvo,  
a superfície granítica conforma 
uma topografia maioritariamente 
plana, um vale encaixado (amarelo) 
entre a topografia de vertentes 
acentuadas da Serra do Reboredo 
e do Cabeço da Mua, até transitar 
para uma encosta de forte declive 
que constitui a margem do rio 
Sabor, enquanto a sul se verifica 
um modelado de numerosas 
colinas de conformação 
arredondada, características  
da superfície xistenta.

Cristiana Fevereiro (2015:44)

A more detailed comparative study 
between north and south–granitic 
surface and schistose surface, 
respectively–was carried out by 
selecting a stream of each typology. 
Firstly, as can be seen in the north 
perspective of Moncorvo’s Syncline, 
the granitic surface presents a 
predominantly flat topography, a 
valley embedded (in yellow) between 
the topography of the steep slopes of 
Serra do Reboredo and Cabeço da 
Mua, then progressing on to a steep 
slope that constitutes the bank of the 
Sabor River, whereas to the south 
there’s a modeling of numerous 
round-shaped hills that are 
characteristic of schistose surfaces.
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III.19  CRONOLOGIA SÍNTESE DOS 
PERÍODOS ÁUREOS DAS 
MINAS DE MONCORVO 
 
SUMMARY CHRONOLOGY OF 
MONCORVO’S MINES GOLDEN 
PERIODS

Aquilo que é possível concluir  
é que as técnicas de extração 
utilizadas no passado, baseadas 
primordialmente em cortas,  
sanjas e trincheiras (quase 
exclusiva extração a céu aberto), 
manipularam a modelação do 
território através do depósito das 
escombreiras. Contudo, os estados 
latentes que interromperam cada 
período áureo não permitiram que  
a magnitude das mesmas 
perdurasse no tempo, através da 
invasão e crescimento espontâneo 
acelerado da mancha vegetal que 
hoje se observa. Isto torna-se 
ainda mais claro se se tiver em 
conta as propriedades do minério 
de transporte de Moncorvo que 
tende a rolar pelas íngremes 
encostas do Sinclinal, 
depositando-se nas cotas mais 
inferiores, em superfícies mais 
planas.

Cristiana Fevereiro (2015:117)

We can conclude that past extraction 
techniques, primarily based on 
opencasts, drains and trenches 
(almost exclusively open-pit mining), 
manipulated the modeling of the 
territory through the deposit from the 
spoil heaps. However, the latent 
states that interrupted each golden 
period did not allow their magnitude to 
endure over time, due to the invasion 
and accelerated spontaneous growth 
of the vegetation strip that can be 
observed today. This becomes even 
more evident if we consider the 
properties of Moncorvo’s transport 
ore, which tends to roll down along 
the Syncline’s steep slopes, and 
deposit itself on flatter surfaces on 
lower elevations.
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III.21  CICLO ARTIFICIAL DO 
MATADOURO MUNICIPAL 
DE GUIMARÃES 
 
ARTIFICIAL CYCLE OF GUIMARÃES 
MUNICIPAL ABATTOIR

O Matadouro Municipal de 
Guimarães foi construído por volta 
de 1864 na Freguesia de Creixomil, 
na zona das Lameiras. Localizado 
à entrada da cidade pela Estrada 
Nacional 206 que ligava Guimarães 
e Famalicão (facilitando o contacto 
com outros concelhos) e 
simultaneamente, ainda dentro da 
Veiga de Creixomil, reforçava a sua 
conexão com a criação de gado. 
[…] No ano de 1987 é fundado o 
Matadouro Central do Baixo Minho 
e Douro, localizado em Vila Nova 
de Famalicão. Esse matadouro, 
com instalações suficientes para 
albergar a produção de gado do 
Baixo Minho, era também um 
centro de criação industrial de 
animais. O Matadouro Municipal de 
Guimarães não tinha instalações e 
escala suficientes para concorrer 
com esse novo, acabando por ser 
preterido por outros produtores  
e criadores e consequentemente 
encerrado. […] Em 2002 é 
inaugurado o Hotel Ibis de 
Guimarães no local do antigo 
matadouro, recomeçando  
assim um novo ciclo artificial.

Gonçalo Fernandes (2015:27)

Guimarães Municipal Abattoir was 
built around 1864 in the Parish of 
Creixomil, in the Lameiras area. 
Located at the entrance of the city 
accessed by National Road 206 
between Guimarães and Famalicão 
(and also facilitating the contact  
with other municipalities) and 
simultaneously located within the 
tilled plain of Veiga de Creixomil, this 
facility reinforced its connection with 
the activity of cattle raising. [...] The 
Central Abattoir of Lower Minho and 
Douro was founded in 1987 in Vila 
Nova de Famalicão. It comprised 
enough facilities to house  
the livestock production of Lower  
Minho, and was also a center for 
industrial animal husbandry. 
Guimarães Municipal Abattoir did not 
have sufficient facilities and scale to 
compete with that new abattoir, and 
was eventually passed over by other 
cattle raisers and producers until it 
finally shut down altogether. [...] 
 The Ibis Hotel was inaugurated in 
Guimarães in 2002 in the old 
abattoir’s site, thus triggering a new 
artificial cycle.

III.20  SECÇÃO SÍNTESE E PLANTA 
ESQUEMÁTICA REFERENTE À 
PROPOSTA DE REPRESEN- 
TAÇÃO DO PERÍODO ÁUREO DAS 
MINAS DE MONCORVO, 
ENGLOBANDO OS DIVERSOS 
PROCESSOS NECESSÁRIOS À 
EXPLORAÇÃO FERRÍFERA E 
RESPETIVOS TRANSPORTES 
INTERCALARES 
 
SUMMARY SECTION AND SCHEMATIC 
PLAN REGARDING THE PROPOSAL TO 
REPRESENT MONCORVO’S MINES 
GOLDEN PERIOD BY ENCOMPASSING THE 
VARIOUS PROCESSES NECESSARY FOR 
FERROUS EXPLORATION AND ITS 
INTERCALARY TRANSPORT

Demonstrado, em frentes distintas,  
o potencial de uma futura hipotética 
reativação, conclui-se a proposta de 
representação do período áureo das minas 
de Moncorvo, através da seguinte secção 
síntese, partindo da lógica descendente 
dos diversos processos intercalados por 
transportes, desde a extração até ao 
carregamento e/ou drenagem. Verifica-se 
que o processo se inicia com a extração no 
topo do Cabeço da Mua (primeiramente), 
compreendendo-se entre as cotas 875 e 
900 metros, sendo o minério transportado 
em veículos pesados até à cota 740 metros, 
onde é depositado em calhaus ferríferos até 
à cota 710 metros, sendo daqui 
transportado através de uma esteira 
rolante até ao edificado destinado ao 
processo de beneficiação, disposto  
desde a mesma cota até à cota 680.

Cristiana Fevereiro (2015:147)

By demonstrating the potential for a 
hypothetical future reactivation, we thus 
conclude the proposal to represent the golden 
period of Moncorvo’s mines via the following 
summary section, starting from the downward 
logic of the various processes interspersed by 
transports from the extraction site to loading 
and/or drainage. It becomes evident that the 
process starts with the extraction at the top of 
Cabeço da Mua (primarily) in elevations 
between 875 and 900 meters, and the ore is 
then carried in heavy vehicles up to an elevation 
of 740 meters, where it is deposited as ferrous 
stones up to an elevation of 710 meters. And 
from there it is transported via a conveyor to the 
facilities designed for the beneficiation process, 
which sits on the same elevation up to an 
elevation of 680 meters.
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III.23  PRODUÇÃO AGRÍCOLA:  
DO SÉCULO XVIII  
ATÉ 1950 
 
AGRICULTURAL PRODUCTION:  
FROM THE EIGHTEENTH  
CENTURY UP TO 1950

As características morfológicas 
desta fase são: os moinhos de 
vento que se organizam de forma 
linear nas dunas e paralelos à costa 
de maneira a aproveitar ao máximo 
os ventos para a moagem dos 
cereais; os campos talhados em 
masseira, particularmente 
rebaixados de maneira a proteger 
o cultivo do vento forte. Esta 
cultura começou a sul, na 
Aguçadoura, e estendeu-se até 
Apúlia. É importante acrescentar 
que estes terrenos, anteriormente 
estéreis, passaram a ter uma boa 
qualidade para a agricultura, sendo 
ainda fertilizados com o sargaço e 
o pilado quando apanhado pelos 
sargaceiros.

Elisabete do Monte (2015:33)

The morphological features of this 
stage are the windmills arranged in a 
linear fashion along the dunes and 
parallel to the coast in order to make 
full use of the winds for grain milling; 
and the fields tilled according to the 
masseira traditional farming fashion, 
particularly lowered so as to protect 
cultivations from the strong winds. 
This traditional farming began in 
Aguçadoura in the south, and then it 
extended to Apúlia. It is important to 
add that these formerly barren plots 
became highly suitable for 
agriculture and are still fertilized with 
gulfweed and crab when captured by 
gulfweed gatherers.

III.22  PESCA: ABRIGOS E  
MARCAS DA ATIVIDADE 
 
FISHING: SHELTERS AND MARKS  
OF ACTIVITY 

O território é caracterizado por esta 
atividade (pesca) através dos 
abrigos de apoio, embarcações, 
tratores, cordas, caixas, redes, 
entre outros materiais.  
Na representação são identificados 
os abrigos e marcados os lugares 
onde é frequente encontrar-se 
estas marcas da atividade. Também 
a área de circulação é representada 
para completar e unificar as 
ocupações do lugar

Elisabete do Monte (2015:74)

The territory is characterized by this 
activity (fishing) through support 
shelters, boats, tractors, ropes, 
boxes, nets, among other materials. 
The shelters are identified in the 
representation, as well as the places 
where these marks of the activity are 
frequently found. The circulation 
area is also represented in order to 
complete and unify the different 
occupations of the place.
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III.24  PAINEL DE INTRODUÇÃO  
À POROSIDADE:  
A MATERIALIDADE DA 
PRAIA DA NAZARÉ E A 
PERMEABILIDADE DA 
VÁRZEA AGRÍCOLA 
 
INTRODUCTION PANEL  
TO POROSITY: THE MATERIALITY  
OF PRAIA DA NAZARÉ AND THE 
TILLED PLAIN’S PERMEABILITY

[…] a investigação avança à escala 
do chão, na exploração da relação 
entre a água e o solo, avançando 
até ao detalhe construtivo do 
sistema, tentando, através da 
experiência de uma representação 
síntese, expor de que forma a 
porosidade se reflete e provoca a 
impermanência no lugar. Assim […] 
é apresentado um quadro que 
mapeia a amostra e de onde foca 
as duas aproximações referidas: a 
Praia da Nazaré e os Campos da 
Cela, mapeando também o registo 
da sua porosidade através das 
texturas recolhidas em ambas.

Marisa Fernandes (2014:184)

[…] research progresses along the 
scale of the ground by exploring the 
relationship between water and soil 
and then moving on to the system’s 
constructive detail; through the 
experience of a synthetic 
representation we try to explain how 
porosity reflects itself in the place and 
causes its impermanence. Thus […] 
we present a chart that maps the 
sample and focuses on the two 
above-mentioned approaches, Praia 
da Nazaré and Campos da Cela, and 
also maps its porosity register via the 
textures collected in both 
approaches.
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III.25  CORTE SÍNTESE DOS 
CAMPOS DA CELA: 
RELAÇÃO, 
PERMEABILIDADE E 
ESCALA – OS SISTEMAS 
DA RELAÇÃO ENTRE 
TERRA-ÁGUA 
 
SUMMARY CUT OF CAMPOS DE 
CELA: RELATION, PERMEABILITY 
AND SCALE - THE SYSTEMS OF 
THE RELATION BETWEEN LAND 
AND WATER

No que respeita à aproximação  
aos Campos da Cela, perímetro de 
aproveitamento hidroagrícola,  
o processo de construção da 
representação é semelhante: 
desenvolvendo-se em secção no 
primeiro estrato, são apresentadas 
as estruturas que constituem a área 
aproximada, e o modo como elas 
transportam, controlam e 
subtraem a água dos terrenos, 
fazendo a interligação entre  
elas através da linha de corte e 
aproximando algumas das 
estruturas encontradas (poços  
de armazenamento de água, 
estruturas de controlo da corrente, 
comportas para a rega). No 
segundo estrato é sobreposta a 
circulação da água no circuito das 
estruturas, regando ou drenando. 
E ainda acrescentando o nível 
freático e o nível de saturação do 
solo causando impermanência na 
oscilação das alturas da água, 
chegando mesmo a inundar a 
várzea.

Marisa Fernandes (2014:212)

Regarding the approach to Campos 
da Cela, the perimeter of hydro-
agricultural exploitation, the process 
of the representation construction is 
similar: developing in section in the 
first stratum, the structures forming 
the approximate area are presented, 
as well as the way in which they carry, 
control and subtract water from the 
land; the interconnection between 
them is done via the cut line and by 
approximating some of the structures 
found (water storage wells, current 
control structures, irrigation gates). In 
the second stratum, water circulation 
is superimposed on the structures 
circuit, for purposes of irrigation or 
draining. The groundwater level and 
the soil’s saturation level cause 
impermanence due to the oscillation 
of water levels, and even flooding the 
tilled plain.
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III.26  CORRER – OBJETO EM 
MÁRMORE QUE SUPORTA 
UM LIVRO 
 
CORRER – MARBLE SUPPORT  
BASE FOR A BOOK

O último exercício prático 
desenvolvido no âmbito deste 
trabalho académico está 
intimamente relacionado com  
as premissas fundamentais da 
presente investigação, sendo que 
este projeto se materializou a partir 
do fabrico de um objeto feito em 
mármore (designado Correr) que 
sustenta e acompanha este 
volume. O propósito principal 
desta peça é o de prolongar  
o movimento que o mármore 
manifesta desde a sua origem. 
Nesse sentido, ao potenciar o 
contacto direto dos leitores desta 
investigação com a materialidade 
palpável do mármore proveniente 
do Anticlinal de Estremoz,  
Correr introduz no leitor um 
afastamento da sua condição  
de observador, o que desafia e 
confirma a sua participação  
neste processo diacrónico.

Luis Esteves (2015:136)

The last practical exercise developed 
within the scope of this academic 
work is closely related to the 
fundamental tenets of the present 
research, and this project 
materialized from the manufacture of 
a marble object (called Correr) that 
serves as support base and 
accompanies the present volume. 
The main purpose of this piece is to 
prolong the movement that marble 
manifests from its origin. As such, by 
enhancing the direct contact of the 
readers of this research with the 
palpable materiality of the marble 
extracted from the Estremoz 
Anticline, Correr allows the readers to 
remove themselves from their 
condition of observers, and thus 
challenge and confirm their 
participation in this diachronic 
process.
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III.27  PORTA 1 – PERFIL 
EXPLICATIVO  
DA PROPOSTA 
 
ENTRANCE 1 – EXPLANATORY 
PROFILE OF THE PROPOSAL

O projeto visa a recuperação  
desta continuidade transversal, 
estimulando o surgimento de  
um novo conjunto de espaços  
que colmatam este interstício  
com novas atividades produtivas, 
desportivas, pedagógicas ou 
lúdicas e que relacionam o 
contexto urbano com o vasto 
sistema florestal.

João Ribeiro (2018:134)

This project aims to recover this 
transverse continuity by stimulating 
the emergence of a new set of 
spaces both to bridge this interstice 
with new productive, sport, 
educational or playful activities and 
to relate the urban context to the 
vast forest system.
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III.29  AS VELOCIDADES E AS 
APROPRIAÇÕES DO 
CAMINHAR DENTRO 
 
SPEED RATES AND  
APPROPRIATIONS  
WHEN WALKING INSIDE

Uma vez que o caminhar é entendido 
como o método que promove  
a maior relação com o lugar e o 
automóvel o que maior impacto 
negativo tem nos espaços público 
e natural, dá-se protagonismo ao 
primeiro e diminui-se a presença 
do segundo. A partir deste objetivo, 
cria-se um percurso contínuo e 
sustentado em duas principais 
velocidades: o caminhar e o andar 
de bicicleta. Propõe-se a implemen- 
tação do mesmo dentro do urbano 
e do natural. […] O objetivo de criar 
uma ligação física entre as duas 
margens do rio formaliza-se através 
de uma estrutura de madeira que 
transporta a cota do caminho 
existente na margem direita – cota 
4,3m – para a margem esquerda, 
criando assim uma continuidade 
que estabiliza o percurso. Não se 
idealiza, porém, apenas criar um 
elemento de conexão física, mas 
também de conexão entre as 
diferentes formas de atuar:  
a curva cria uma nova conexão;  
a rede reapropria-se do espaço;  
e um novo espaço público é criado.

Ana Rodrigues (2015:98, 108)

Since the act of walking is understood 
as the method that promotes an 
enhanced relationship with the place 
and the automobile as being the 
factor that has the most negative 
impact both on the public space and 
on the natural space, the first one is 
singled out and the presence of the 
second is played down. Starting from 
this objective, a continuous and 
sustained route is created at two main 
speed rates: walking and cycling. We 
propose to implement this same route 
within the urban and natural spaces. 
[...] The purpose of creating a 
physical connection between the two 
river banks is formalized via a wooden 
structure that transports the elevation 
of the route extant in the right bank –
elevation of 4.3 meters –to the left 
margin, thus creating a continuity that 
stabilizes the route. However, we not 
only conceive to create an element of 
physical connection but also of 
connection between the different 
ways of acting: the curve creates a 
new connection; the network 
re-appropriates space; and thus a 
new public space is created.

III.28  A PERCEÇÃO DO EXTERIOR 
ATRAVÉS DO CAMINHAR 
DENTRO E ENTRE 
 
THE PERCEPTION OF THE OUTSIDE 
BY WALKING IN AND BETWEEN

O que esta nova perceção propõe  
é um exercício de reconhecimento 
do lugar, mas também uma nova 
forma de o contemplar. Salientam-
se os pontos em que já existe  
uma relação clara com a envolvente 
e criam-se novos, promovendo  
a interação com o lugar.  
As perceções do exterior da rua 
das Dunas são trabalhadas não 
apenas através do caminhar 
dentro, mas também através do 
caminhar entre. Desta forma, 
surgem novas oportunidades para 
percecionar o território longínquo 
ou suprimido.

Ana Rodrigues (2015:78)

This new perception proposes an 
exercise of place recognition, but 
also a new way of contemplating it. 
We highlight the points where a clear 
relationship with the environment 
already exists and new ones are 
created, thus promoting the 
interaction with the place itself. The 
perceptions of the exterior of Rua das 
Dunas are processed not only 
through the act of walking inside  
but also through the act of walking in 
between. Hence, new opportunities 
arise to perceive the distant or 
suppressed territory.
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III.30  AÇÕES DE  
TRANSFORMAÇÃO – 
PROCESSO DE  
ABORDAGEM AO LOTE  
EM RUÍNA 
 
TRANSFORMATION ACTIONS – 
PROCESS OF APPROACHING  
THE DERELICT PLOT

Na ocupação do lote por parte da 
comunidade foram necessários 
pequenos trabalhos de qualificação 
que permitissem a realização da 
atividade, como a colocação de 
um pavimento em determinadas 
zonas, elementos junto da parede 
para prevenir destacamentos de 
zonas degradadas e em ruína, a 
iluminação, entre outras situações 
que em seguida serão expostas 
através de mapeamento e registo 
fotográfico. […] A gestão do evento 
e disposição de equipamentos 
necessários (como mesas, bancos, 
contentores para resíduos, entre 
outros) foram conduzidos pela 
própria comunidade, pelo que a 
determinado momento não se 
sente necessidade de controlar  
e desenhar o que se pretende que 
aconteça, pois não é possível 
projetar previamente as ações  
de cada pessoa nesse espaço. 
Assume-se então um papel 
mediador entre pessoas, relações  
e interesses, registando 
fotograficamente e em vídeo  
os momentos da ocupação e  
do uso provisório.

Hélder Silva (2016:158-159)

In the occupation of the lot by the 
community, small upgrading works 
were necessary for carrying out the 
activity, such as laying down a 
pavement in certain areas, placing 
elements near the wall to prevent 
separations of degraded and ruined 
areas, and lighting, among other 
situations that will be hereinafter set 
out through mapping and photo-
graphic record. [...] Event manage- 
ment and the provision of necessary 
equipment (such as tables, benches, 
waste containers, among others) were 
conducted by the community itself, 
whereby at a certain time the need to 
control and design what is expected to 
happen does fall away, since it is not 
possible to design in advance the 
actions of each person in that space. 
We thus assume a mediating role 
between people, relations and 
interests, by photographing and video 
recording the moments of occupation 
and provisional use.
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III.31  AÇÃO DE OCUPAÇÃO  
– COMUNIDADE 
 
OCCUPANCY ACTION  
– COMMUNITY

Com o propósito de servir os 
interesses da rua, da sua 
comunidade e apoiar a cidade, 
num contexto operativo, 
considera-se importante perceber 
previamente a sensibilidade das 
entidades locais, neste caso 
moradores e comerciantes, em 
relação às necessidades da rua e 
da sua relação com o caso de ruína 
identificado. As ações propostas 
serão de carácter coletivo, abertas 
à comunidade local, considerando 
as atividades socioculturais, como 
meio de promover o lugar. Estas 
atividades poderão ser de 
responsabilidade social ou 
institucional, sendo momentâneas 
ou num período de tempo 
alargado, porém serão sempre 
efémeras. O proprietário do lote 
em questão poderá estabelecer 
um acordo com a comunidade de 
cedência do espaço, dentro das 
condições protocolares a definir 
pelos mesmos, durante um 
período de tempo que considerem 
aceitável, podendo renová-lo 
posteriormente, se for do interesse 
de ambos.

Hélder Silva (2016:157)

In order to serve the interests both of 
the street and of its community, and 
thus support the city, within an 
operational context it is important to 
understand beforehand the sensitivity 
of local entities, which in this case are 
the local residents and businesses, 
regarding the needs of the street and 
its relationship with the identified ruin 
case. The proposed actions will be of 
a collective nature and open to the 
local community, encompassing 
socio-cultural activities as a means to 
promote the place. These activities 
could be of social or institutional 
responsibility, either momentary or 
occurring during an extended period 
of time, but will always be ephemeral. 
The owner of the lot in question may 
enter into an agreement of space 
concession with the community, 
within the framework of terms and 
conditions defined by both parts, for a 
period of time deemed acceptable 
and with the possibility of a contract 
renewal in the interest of both parts.



171170 Between Scale and Place Scales of InterventionEntre a Escala e o Lugar Escalas de Intervenção

III.33  FASE 1 – FORTALECER 
 
STAGE 1 – STRENGTHENING

A fase 1 corresponde ao conjunto 
de ações executadas para 
fortalecer os sistemas presentes 
no interior dos interstícios. A sua 
duração e sucesso correspondem 
à colocação desses elementos. A 
fase será bem-sucedida quando as 
negociações com os proprietários 
das parcelas forem concluídas e os 
elementos colocados. Para esse 
fim, interagir com os proprietários 
torna-se uma das grandes 
preocupações.

Gonçalo Fernandes (2015:129)

Stage 1 corresponds to the set of 
actions carried out to strengthen the 
systems present within the 
interstices. Its duration and success 
correspond to the carrying out of 
these elements. This stage will be 
successful when the negotiations with 
the parcel owners are completed and 
the elements duly placed. For this 
purpose, interacting with the owners 
becomes a major concern.

III.32  ESTRATÉGIA DE 
INTERVENÇÃO PARA 
OS INTERSTÍCIOS DE 
CREIXOMIL 
 
INTERVENTION STRATEGY 
FOR CREIXOMIL INTERSTICES

A estratégia de intervenção 
pretende: consciencializar o público 
para o potencial dos interstícios, 
tanto em dimensão como em 
possíveis utilizações. A relação com 
a comunidade é essencial visto que 
a expansão dos modelos recai 
sobre o sucesso desse processo. 
Esta intervenção é dividida em  
duas ações diferentes: Fortalecer  
e Preparar.

Gonçalo Fernandes (2015:177)

The intervention strategy aims to 
raise public awareness towards the 
potential of the interstices, both in 
size and of possible uses. The 
relationship with the community is 
crucial since the expansion of the 
models depends on the success of 
this process. This intervention is 
divided into two different actions: 
Strengthening and Preparation.
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1 - Interstícios conectados fisicamente 

criação de uma unidade espacial percorrível e interativa

 

Expansão bem sucedida - 

modelo difundido na 

totalidade dos Interstícios

2- Intersticios transpoem os limites agrícolas da veiga
Criação de uma continuidade agrícola exterior e relacionada com o vale da veiga 

de Creixomil 

 

Difusão bem sucedida - axonometrias

uso / solo / água

3- Interstício gere o fluxo de águas pluviais
Criação de um novo fluxo de aproveitamento de águas para uso agrícola

e que descarrega na ribeira de couros e no rio Selho

 

III.35  DIFUSÃO BEM-SUCEDIDA 
– MODELO PROPAGADO  
NA TOTALIDADE DOS 
INTERSTÍCIOS 
 
SUCCESSFUL DIFFUSION  
– A MODEL PROPAGATED IN  
ALL INTERSTICES

No caso de uma difusão bem- 
-sucedida, o modelo é difundido na 
totalidade dos Interstícios. Estes 
podem ser lidos como uma 
continuidade espacial, tornando-se 
um conjunto de espaços coletivos, 
passando de sobrantes ou 
consequentes para geradores de 
mais oportunidades e relações.  
Ao estarem conectados fisicamente 
podem ser entendidos como um 
espaço percorrível e interativo.  
Esta expansão para ser bem- 
-sucedida teria de representar  
um modelo coletivo de articulação 
entre o público e o privado e de 
relação com a envolvente.

Gonçalo Fernandes (2015:181)

In the case of a successful diffusion, 
the model is diffused throughout all 
the interstices. These can be read as a 
spatial continuity, becoming a set of 
collective spaces, moving from 
leftover or consequent to generating 
more opportunities and relationships. 
By being physically connected they 
can be understood as a walkable and 
interactive space. In order to be 
successful this expansion would have 
to represent a collective model of 
connection between the public and 
the private spheres and of relation 
with the surrounding environment.

III.34  FASE 1 – NO TRAVAR 
 
STAGE 1 – IN HINDERING

O que pode ser pensado para este 
espaço é a sua preparação para 
aumentar a consciência do público 
para o potencial agrícola presente, 
de modo a que essa característica 
se mantenha uma possibilidade 
futura caso o público o deseje. Para 
esse fim, executam-se três ações 
distintas: a colocação de uma 
sinalética com informação relativa 
à área bruta (em Tourais); a criação 
de um sistema de aproveitamento 
de água constituído por um sistema 
de tubos metálicos; e o corte da 
vegetação que não permite a 
observação do interior da parcela.

Gonçalo Fernandes (2015:133)

What can be enhanced in this space 
is its preparation to raise public 
awareness towards the present 
agricultural potential so that this 
feature remains a future possibility  
if the public so wishes. For this 
purpose, three different actions are 
carried out: the placement of 
signaling plates containing 
information regarding the gross area 
(in Tourais); the creation of a water 
use system consisting of a system of 
metal pipes; and the cutting of the 
vegetation that blocks the 
observation of the plot’s interior.
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III.36  INCITAR  
– ESTRUTURA BASE 
 
INCITING – BASIC STRUCTURE

Sintetizando, entende-se que a 
estrutura base do projeto é uma 
matriz operacional livre, 
descomprometida e flexível, que 
aceita a incerteza programática.  
É citar potencialidades 
(permanências) e incitar distintos 
modos de ocupação e programas 
incertos (mutação). É aceitar o 
projeto enquanto mecanismo de 
transformação e de criação de 
cenários no tempo.

Fernando P. Ferreira (2010:79)

In summary, the project’s basic 
structure is understood as a free, 
uncompromised and flexible 
operational matrix that accepts 
programmatic uncertainty.  
It equates to citing potentialities 
(permanencies) and inciting different 
modes of occupation and uncertain 
programs (mutation). It equates  
to accepting the project as a 
mechanism of transformation and 
creation of scenarios in time.



177176 Between Scale and Place Scales of InterventionEntre a Escala e o Lugar Escalas de Intervenção

III.38  CENÁRIOS NO TEMPO  
– INCITAÇÃO CAPILAR 
 
SCENARIOS IN TIME  
– CAPILLARY INCITING

A proposta de incitação capilar 
(ribeira de Febros e parcela 
agrícola) na presente fissura passa 
por citar estruturas permanentes, 
num intuito de atrair atividades. 
Para isso, é necessário criar uma 
estrutura base flexível, geradora 
de múltiplos usos. É necessário 
incitar. Incitar transições entre a 
fissura e o loteamento 
preexistente/estrada nacional, 
através da criação de espaços  
de acesso, percursos pedonais, 
estrutura viária e espaço público. 
Incitar a permeabilidade do solo 
nas cotas intermédia e alta, através 
da ativação do canal de regadio 
abandonado, enquanto base de 
criação de uma estrutura de água. 
Esta estrutura, configurada em 
depósitos de água, incita a 
configuração de parcelas de 
atividade indeterminada, através 
da criação de limites (muros e 
linhas de árvores) e de pátios 
impermeáveis (fixos) e 
semipermeáveis (adaptáveis). 
Pátios estes que incitam  
atividades e múltiplas ocupações 
nas parcelas de atividade.

Fernando P. Ferreira (2010:97)

The proposal of capillary inciting 
(Febros stream and agricultural plot) 
in the present crack includes citing 
permanent structures in order to 
attract activities. For this purpose, it is 
necessary to create a flexible base 
structure for generating multiple 
uses. It is necessary to incite. To incite 
transitions between the crack and the 
pre-existing division into lots/national 
road by creating access spaces, 
pedestrian routes, road infra-
structure and public space. To incite 
the soil’s permeability in intermediate 
and high elevations by activating the 
abandoned irrigated canal as a basis 
for creating a water structure. This 
structure, configured in water 
reservoirs, incites the configuration of 
plots of indeterminate activity 
through the creation of boundaries 
(walls and tree lines) and of 
impermeable (fixed) and semi-
permeable (adaptable) patios that 
incite activities and multiple 
occupations in the plots of activity.

III.37  CITAÇÕES CAPILARES 
 
CAPILLARY CITING

As citações capilares definem-se 
neste lugar específico por estruturas 
abandonadas, que eram integradas 
num tempo passado em atividades 
agrícolas parcelares da ribeira de 
Febros. Citar é olhar não apenas 
para a presença destas estruturas 
físicas que prevalecem do passado 
e ressaltam a vocação do lugar.  
É também interpretar atividades 
do presente que atravessam outras 
escalas e possuem potencial de 
incitar o projeto.

Fernando P. Ferreira (2010:91)

In this specific place, capillary citings 
are defined by derelict structures, 
which in a past period were integrated 
in agricultural parceled-out activities 
of the Febros stream. Citing equates 
to looking not only to the presence of 
these physical structures that prevail 
from the past and do emphasize the 
place’s vocation. But it also equates 
to interpreting present-day activities 
that intersect other scales and have 
the potential to incite the project.
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[…] foram selecionadas unidades 
de paisagem das margens que, 
pelo seu potencial físico e 
cultural, devem ser 
requalificadas e valorizadas.  
A seleção considerou aquelas 
que possam ser, por um lado, 
representativas do tipo de 
unidade, e assim possibilitar  
a ampliação da intervenção a 
todas as unidades tipo, e por 
outro, aquelas que, pela 
sobreposição de camadas de 
significação e de uso, são mais 
ricas e complexas nos temas que 
geram, expandindo as hipóteses 
de intervenção.

Clara Araújo (2012:53)

[…] were selected lndscape units 
of the banks that must be 
reclassified and valued due to 
their physical and cultural 
potential. This selection 
considered those units that, 
on the one hand, could be 
representative of the type of 
unit, and thus enable the 
expansion of the intervention to 
all unit types; and, on the other 
hand, those units that due to the 
overlapping layers of meaning 
and use do generate richer and 
more complex themes, and thus 
expand the chances of 
intervention.

III.39  SÍNTESE DAS UNIDADES  
DE PAISAGEM DO  
ESTUÁRIO DO RIO LIMA 
 
SUMMARY OF THE LANDSCAPE  
UNITS OF THE LIMA ESTUARY
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III.40  PAISAGENS DE MARGEM  
E TIPOS DE ESTRUTURAS  
DE ANCORAGEM 
 
SHORE LANDSCAPES  
AND TYPES OF ANCHORAGE 
STRUCTURES

O levantamento dos ancoradouros 
existentes nesta amostra permite 
catalogá-los segundo dois tipos: 
os de estrutura fixa e os de 
estrutura flexível. Os primeiros 
são estruturas de madeira que 
não reagem à variação de marés  
e representam o tipo de ancora-
douro construído até meados do 
século XX. Os segundos, de 
estrutura flexível, mais elaborados, 
técnica e formalmente, são em 
estrutura metálica e regulados por 
elementos flutuantes; 
desenvolvidos nas últimas 
décadas, encontram-se ao longo 
da frente urbana. […] Os 
ancoradouros representados são 
o resultado de um levantamento 
in situ, o mais rigoroso possível, 
no qual se recorreu a ferramentas 
como a fotografia, como meio de 
representação visual e sensorial, 
o esquisso, para explicar 
determinados pormenores e  
o enquadramento na paisagem,  
e o desenho técnico, feito pelo 
recurso a papel, lápis, fita métrica 
e distanciómetro.

Clara Araújo (2012:79)

The survey of the existing 
anchorages in this sample allows 
cataloging them according to two 
types: fixed-structured and 
flexible-structured. The former are 
wooden structures that do not react 
to tidal variation, and represent the 
type of anchorage built up to the 
mid-twentieth century.  
The flexible-structured ones are 
technically and formally more 
elaborate, of metallic structure and 
regulated by floating elements; 
developed during the last decades, 
they can be found along the urban 
front. [...] The anchorages 
represented are the result of an in 
situ survey conducted in the 
strictest possible way by resorting 
to tools such as photography as a 
means of visual and sensorial 
representation, sketches to explain 
certain details and the integration in 
the landscape, and technical 
drawings by using paper, pencil, 
tape measure, and rangefinder.
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III.41  ROTAS PARA O SÉCULO 
XX [A MANTER E A 
PROPOR]: PROPOSTA 
PARA LOCALIZAÇÃO DE  
NOVOS ANCORADOUROS 
NO RIO LIMA 
 
ROUTES FOR THE TWENTIETH 
CENTURY [TO BE MAINTAINED 
AND RECOMMENDED]: PROPOSAL 
FOR THE LOCATION OF NEW 
ANCHORAGES IN LIMA RIVER

A proposta de intervenção assenta 
no reconhecimento da hipótese de 
requalificação das margens do rio 
pela recuperação da rota enquanto 
mecanismo que permite ligar os 
temas comuns a ambas as margens 
e que recorre ao ancoradouro para 
consolidar e valorizar estrategica-
mente esses temas […]. Intervir num 
organismo dinâmico e instável 
como é o rio obriga a entender a 
realidade mutável e permeável do 
mesmo, senão qualquer intervenção 
resultará num processo de alienação 
com resultados desadequados e 
desequilibrados. Tal como o 
território em que se insere, as rotas  
e as estruturas vivem de uma 
mutação permanente a par da 
mutação e regeneração natural  
do meio ambiente.

Clara Araújo (2012:99)

The intervention proposal is based  
on the recognition of a possible 
requalification of the riverbanks by 
recovering routes as a mechanism 
that enables connecting the themes 
common to both banks and uses the 
anchorage to consolidate and 
strategically value those themes […]. 
The act of intervening in a dynamic 
and unstable organism such as the 
river requires understanding its 
mutable and permeable reality; 
otherwise any intervention will result 
in an alienation process with 
inadequate and unbalanced results. 
Similarly the territory in which it is 
integrated, the routes and the 
structures are constantly mutating 
in pace with the mutation and natural 
regeneration of the environment.
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Aquilo que é possível concluir é 
que as técnicas de extração 
utilizadas no passado, 
baseadas primordialmente em 
cortas, sanjas e trincheiras 
(quase exclusiva extração a céu 
aberto), manipularam a 
modelação do território através 
do depósito das escombreiras. 
Contudo, os Estados Latentes 
que interromperam cada 
Período áureo não permitiram 
que a magnitude das mesmas 
perdurasse no tempo, através 
da invasão e crescimento 
espontâneo acelerado da 
mancha vegetal que hoje se 
observa. Isto torna-se ainda 
mais claro se tiverem em conta 
as propriedades do minério de 
transporte de Moncorvo que 
tende a rolar pelas ingremes 
encostas do Sinclinal, 
depositando-se nas cotas mais 
inferiores, em superfícies mais 
planas. 

What is possible to conclude is that 
the extraction techniques used in 
the past, based primarily on short 
cuts, sanjas and trenches (almost 
exclusively open pit extraction), 
manipulated the modeling of the 
territory through the deposit of the 
heaps. However, the Latent States 
that interrupted each Golden Period 
did not allow the magnitude of the 
same to last in time, through the 
invasion and accelerated 
spontaneous growth of the 
vegetable patch that is observed 
today. This becomes even clearer if 
they take into account the 
properties of the Moncorvo 
transport ore that tends to roll down 
the lower slopes of the Sinclinal, 
depositing into the lowermost 
heights on flatter surfaces.

III.12 CRONOLOGIA SÍNTESE
DOS PERÍODOS ÁUREOS 
DAS MINAS DE MONCORVO

CHRONOLOGY SYNTHESIS
OF THE GOLDEN PERIODS
OF THE MONCORVO MINES

III.42  ANCORADOURO  
FLEXÍVEL DE DARQUE 
 
DARQUE’S FLEXIBLE ANCHORAGE

Destina-se a servir a pesca todo o 
ano e pontualmente as embarcações 
de desporto náutico (ex: barcos à 
vela), cujos proprietários morem 
nessa margem. Por estar na foz do 
rio, mais sujeito à oscilação do nível 
da água, por estar associado a 
várias embarcações e, ainda, por 
responder a uma atividade de uso 
recorrente, a pesca, este 
ancoradouro é flexível. Recupera  
o mesmo sistema metálico do 
ancoradouro existente, adaptado  
à estrutura dos ancoradouros do 
porto de recreio da cidade.

Clara Araújo (2012: anexo IV 1)

It is intended to serve fishing all year 
round and sporadic sporting boats 
(such as sailing boats) whose owners 
live on that shore. The anchorage is 
more prone to the variation of the 
water level due to its location at the 
mouth of the river and because of the 
aquatic traffic, and yet it is flexible 
enough because it serves a recurring 
activity such as fishing. It recovers the 
same metallic system of the existing 
anchorage by adapting it to the 
structure of the anchorages of the 
city’s recreation port.
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III.44  COMPARAÇÃO ENTRE 
CENÁRIOS USUAIS E 
INCREMENTAIS 
 
COMPARISON BETWEEN USUAL  
AND INCREMENTAL SCENARIOS

A estratégia de habitação 
incremental foi adotada  
como uma solução fundamental 
para as condições não 
regulamentadas e amorfas 
existentes em acampamentos 
informais e bairros de lata, pois 
permite um processo de 
colaboração tripartido (Hasgül, 
2016). Aqui, os três intervenientes 
são: indivíduos, setor público 
(governos) e setor privado 
(especialistas), todos mobilizados 
para atuar numa relação 
organizada e coerente e segundo 
um método mais eficiente 
representado no replaneamento  
e reorganização dos bairros de lata 
e acampamentos informais.

Rand Askar (2018:87)

The incremental housing strategy  
has been implemented as a key 
solution to the unregulated and 
amorphous conditions extant in 
informal settlements and slums, as it 
enables a tripartite collaboration 
process (Hasgül, 2016). Here, the 
three actors are: individuals, the 
public sector (governments), and the 
private sector (experts), all mobilized 
to act in an orderly and coherent 
relationship according to a more 
efficient method represented in the 
replanning and reorganizing of slums 
and informal settlements.

III.43  MAPA DA SÍRIA, 
DESLOCADOS INTERNOS  
E REFUGIADOS 
 
SYRIA MAP, IDPS AND REFUGEES

No período entre 2012 e 2014, a 
cidade de Homs chocou o mundo 
por via das suas cenas mais 
devastadoras, ao tornar-se a 
primeira grande cidade síria a 
sucumbir à estratégia de cerco e 
destruição implementada pelo 
governo. A cidade sofreu os mais 
elevados níveis de destruição, 
devido ao cerco e ao 
bombardeamento da maior parte 
dos seus bairros principais e 
centrais, ao passo que quase dois 
terços das casas da cidade foram 
destruídos e as restantes ficaram 
danificadas, obrigando à evacuação 
de milhares dos seus moradores 
em autocarros. Em 2017, o número 
estimado de deslocados internos 
em Homs ascendia a 355 000 
pessoas. […] Consequentemente, 
milhares de pessoas foram 
deslocadas de suas casas e 
propriedades, já que a maior parte 
da cidade se tornou imprópria para 
habitação e será necessária uma 
reconstrução em grande escala. As 
estimativas indicam que, na melhor 
das hipóteses, atualmente só existe 
metade da população original.

Rand Askar (2018:XVI)

During the period between 2012 and 
2014 Homs shocked the world with its 
most devastating scenes, as it 
became the first major city to 
succumb to the government’s siege 
and destruction strategy. The city has 
suffered the highest levels of 
destruction, due to the siege and 
bombardment of most of its major and 
central neighborhoods, whereas 
almost two thirds of the houses in the 
city were destroyed and the rest were 
damaged, forcing the busing away of 
thousands of their residents. By 2017, 
the estimated number of IDPs in 
Homs was 355,000 people. […] 
Consequently, thousands of people 
have been displaced from their homes 
and properties, since most of the city 
became unfit for habitation and 
reconstruction will be necessary on a 
massive scale. Estimates mark that at 
most only half of the original 
population still exists.
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III.45  ROTA DA VINHA/ 
OLIVEIRA 
 
VINEYARDS/OLIVE  
GROVES ROUTE 

A importância desta rota incide na 
predominância das culturas da 
vinha e da oliveira no território. […] 
O percurso e as atividades desta 
rota vão sofrer alterações consoante 
a época do ano. Estas alterações 
baseiam-se essencialmente nas 
atividades relacionadas com as 
práticas da vinha e da oliveira e 
também nas transformações 
temporais da paisagem.

Maria João Lobo (2017:74)

The importance of this route consists 
of the predominant occupation of 
vineyards and olive groves in the 
territory. [...] The route and its 
activities will change depending on 
the seasons. These changes are 
essentially based on activities related 
to vineyards and olive groves 
practices and also on the landscape’s 
temporal transformations.
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III.46  ROTA DA VINHA/ 
OLIVEIRA 
 
VINEYARDS/OLIVE  
GROVES ROUTE 

Seguindo um pensamento lúdico, 
foi através da interação que se 
pretendeu fazer uma ligação das 
quintas que se situam na 
envolvente da linha e que de 
alguma forma se encontram 
associadas a esta, como ponto de 
paragem para a prova de vinhos  
e para adquirir conhecimentos 
relativos ao trabalho de cultura, 
sendo possível a participação no 
mesmo. Esta visita às quintas 
permite também um conhecimento 
das fases de produção do vinho  
de um ponto de vista didático.

Maria João Lobo (2017:74)

In the wake of a playful thought, 
through interacting it was intended to 
connect the farms located in the line’s 
surroundings that somehow are 
associated with this line, as a staging 
point for wine tasting and to gain 
knowledge regarding the cultivation 
work and even to participate in it. This 
visit to the farms also allows a contact 
with the stages of wine production 
from a didactic viewpoint.
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III.48  SECÇÃO LONGITUDINAL 
DO CAMPO DA  
FEIRA DE VILA VERDE 
RELATIVO AO CENÁRIO 
DA POROSIDADE 1 
 
LONGITUDINAL SECTION  
OF VILA VERDE’S STREET 
MARKET SPACE REGARDING 
POROSITY SCENARIO 1 

Neste cenário, a linha que outrora 
marcava a quebra topográfica é 
multiplicada e manipulada, de 
forma a criar a nova topografia.  
O terreno mais alto invade o 
Campo da Feira segundo uma 
tipologia de plataformas de nível, 
criando assim uma topografia que 
potencia usos latentes. Nestas 
plataformas poderão ser 
instalados a feira, atividades 
desportivas da escola e outros 
usos espontâneos. Este é o cenário 
que projetamos para o presente 
deste lugar. […] Nas secções 
seguintes temos a materialização 
destas opções de projeto, assim 
como o gráfico sobreposto que 
descreve a transformação da 
paisagem sonora introduzida  
por esta nova configuração física.

João Maia (2013:96)

In this scenario, the line that once 
marked the topographical break is 
multiplied and manipulated in order to 
create the new topography. The 
highest terrain invades the street 
market space according to a typology 
of level platforms, and thus creates a 
topography that enhances latent 
uses. The street market, educational 
sports activities and other 
spontaneous uses can be all take 
place on these platforms. This is the 
scenario we have designed for this 
place’s current situation. [...] In the 
following sections we present the 
materialization of these project 
options, as well as the superimposed 
graphic describing the transformation 
of the soundscape introduced by this 
new physical configuration.

III.47  PLANTA SÍNTESE DA 
PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO COM A 
REPRESENTAÇÃO DA 
PAISAGEM SONORA 
RELATIVA AO PROJETO  
DE INTERVENÇÃO 
 
SUMMARY PLAN OF THE 
INTERVENTION PROPOSAL 
FEATURING THE 
REPRESENTATION OF THE 
SOUNDSCAPE REGARDING  
THE INTERVENTION PROJECT

Para concretizar os objetivos de 
converter uma falta de porosidade 
física do espaço do Campo da Feira 
numa porosidade espácio- 
-temporal, o projeto materializa-se 
conjugando matéria, forma, espaço, 
som e tempo. […] Na planta 
representamos os elementos 
físicos da paisagem: a sua 
configuração espacial resultante  
da transformação proposta, a 
vegetação plantada, os caminhos 
pedonais projetados, o pavimento 
criado especificamente para este 
projeto, a topografia criada para 
relacionar as diferenças de  
cotas, etc.

João Maia (2013:112)

In order to achieve the objectives of 
converting a lack of physical porosity 
of the street market space into a 
space-time porosity, this project 
materializes by combining matter, 
form, space, sound, and time. […] In 
the plan we represent the 
landscape’s physical elements: its 
spatial configuration resulting from 
the proposed transformation, the 
planted vegetation, the designed 
footpaths, the pavement created 
specifically for this project, the 
topography designed to relate the 
differences of elevations, etc.



194 Cartografias de A a Z

CARTOGRAFIAS DE A A Z

CARTOGRAPHIES 
FROM A TO Z



197196 Cartografias de A a Z Cartografias de A a Z

CARTOGRAFIAS DE A A Z

AS FOUND

“As found” tem a ver com atenção, preocu-

pação com o que existe, paixão pela tarefa 

de criar uma coisa a partir de outra coisa.

Lichtenstein e Schregenberger, 
2001:10

O movimento “As Found” foi iniciado em 
Londres na década de 1950 por um cole-
tivo denominado Independent Group que 
integrava artistas, arquitetos, teóricos e 
críticos. Este movimento interconectava 
arquitetura com artes visuais e tinha como 
objetivo primordial criticar a cultura mo-
dernista dominante, de modo a torná-la 
mais aberta e inclusiva face à cultura po-
pular. Da filosofia e atitude do movimento 
«As Found» fizeram parte o documentaris-
ta e fotógrafo Nigel Henderson, o escultor 
Eduardo Paolozzi e os arquitetos Alison e 
Peter Smithson. Através das suas obras 
artísticas, este grupo procurava enaltecer, 
valorizar e trabalhar com a cultura do dia a 
dia, o prosaico e o ordinário. Se cartografar 
é saber observar e representar com pre-
cisão o que existe no lugar, valorizando as 
suas camadas físicas e não físicas, pode-
mos assumir que os métodos experimen-
tados pelo movimento “As found”, assentes 
na valorização “do que é encontrado” in situ, 
são basilares no ato de cartografar.

BERGER
Berger é o apelido de dois autores que con-
tribuíram para o conhecimento sobre o ato de 
cartografar partindo de dois fundamentos in-
diretos e talvez até análogos: um mais meto-
dológico, referente à filosofia do “saber ver”, 
defendido pelo crítico de arte John Berger; e 
outro mais analítico, referente à representa-
ção das transformações da paisagem, desen-
volvido pelo académico Alan Berger.
Em Ways of Seeing (1972), John Berger argu-
menta que olhar para uma imagem é um ato 
de escolha e que, perante essa escolha, aqui-
lo que se vê não é apenas o que lá está, mas 
também aquilo que é interpretado pelo nosso 
modo de ver específico. Berger demonstra 
que cada época interpreta as imagens com 
que é confrontada, sempre influenciada por 
contextos políticos e sociais particulares. 
Nesta linha de raciocínio, se a imagem a que 
John Berger se refere for considerada um lu-
gar a ser cartografado, então o modo como 
o cartógrafo olha para um lugar antes da sua 
representação é, também ele, um ato de sele-
ção influenciado por um contexto particular. 
Por conseguinte, as cartografias não são ape-
nas representações da realidade, mas articu-
lam (re)produções influenciadas por relações 
sociais, discursos e práticas políticas.

Em Reclaiming the American West (2000), 
Alan Berger representa territórios do Oeste 
dos Estados Unidos intensamente explo-
rados pelo ser humano, refletindo sobre as 
possibilidades e os perigos inerentes ao 
impacto da extração mineira nessas paisa-
gens. Neste livro, Berger não só fortalece o 
papel da cartografia enquanto prática ana-
lítica que expõe a complexidade dos esta-
dos atuais dos processos de produção, mas 
também reflete sobre a importância da car-
tografia enquanto agente que revela e que, 
por consequência, catalisa o debate face a 
problemáticas emergentes em determina-
das paisagens. 

CONTRA-CARTOGRAFIAS
Na publicação This is Not an Atlas: A Global 
Collection of Counter-Cartographies (2018), 
o kollektiv orangotango+ explora sintetica-
mente a ideia de contra-cartografias. Esta 
coleção de mais de quarenta contra-car-
tografias do mundo inteiro argumenta que 
as cartografias sempre foram associadas a 
uma prática fortemente institucionalizada 
pelo Estado e pelo capital e que, precisa-
mente por essa razão, foram cúmplices na 
legitimação da história do colonialismo e 
do nacionalismo. A contra-cartografia sur-
ge como uma prática crítica de artistas que 
começaram a criar mapas para provocar e 
desafiar as formas de pensar o espaço, o 
lugar e as cartografias vigentes. Entre es-
ses criadores, destacam-se os trabalhos do 
artista de pop art Oyvind Fahlstrom desde 
a década de 1970 e os do artista neocon-
ceptual Mark Lombardi na década de 1990, 
cujas obras foram a porta de entrada para 
a disseminação de contra-cartografias de-
senvolvidas em tempos mais recentes por 
grupos de mapeamento que correlacionam 
ativismo com arte: por exemplo, Bureau 
d’Études (França); Counter-Cartographies 
Collective (EUA); Hackitectura (hackitec-
tura.net); Iconoclasistas (Argentina); Arte 
Callejero (Argentina); ou grupos de ma-
peamento indígena pós-colonial como The 
Maya Atlas (Belize), Aboriginal Mapping 
Network (Canadá) e Nova Cartografia Social 
da Amazónia (Brasil). Estes grupos utilizam 
ferramentas de cartografar que são aber-
tas, processuais e políticas, propondo dar 
visibilidade a fluxos de sistemas de poder e 
a determinadas relações de domínio e ex-
ploração territorial de redes administrativas, 
tanto ao nível regional como global. Estes 
coletivos demonstram assim que as carto-
grafias não se reduzem a meras representa-
ções do real, podendo, na verdade, ser for-
mas ativas de consciencialização ética para 
determinados problemas económicos e so-
ciais, bem como ferramentas de apoio para a 
criação de novas formas de contrapoder.   

DEAMBULAÇÃO
Deambular refere-se ao ato de caminhar sem 
um rumo, um destino ou uma direção espe-
cífica. Deambular é também a génese para 
o aprofundamento do ato de caminhar como 
uma prática de reconhecer, narrar e mapear 
lugares, que tem vindo a ser utilizada por múl-
tiplos artistas, arquitetos e movimentos de 
arte desde o início do século XX. Lembremo-
nos da deambulação errante em torno de lu-
gares banais e periféricos de Paris na década 
de 1920, experimentada pelos movimentos 
dadaísta e surrealista, herdeira da flânerie do 
poeta Charles Baudelaire no século XIX. Ou 
recordemo-nos do surgimento posterior da 
dérive situacionista introduzida pelo escri-
tor Guy Débord, definida na caminhada sem 
rumo ao longo da cidade. Débord usou a de-
riva praticada pelos situacionistas para criar 
mapas psicogeográficos, de modo a estudar 
e a representar os efeitos do ambiente urbano 
sobre o seu estado psíquico e emocional.
No seu livro Walkscapes: Walking as an 
Aesthetic Practice (2002), o arquiteto 
Francesco Careri conta a história da arte de 
caminhar desde a sua origem até à contem-
poraneidade, evidenciando inúmeras prá-
ticas artísticas que utilizaram a caminhada 
como método de relação e representação de 
diversos lugares e problemáticas. Entre as 
diversas práticas apresentadas, destaca-se 
o trabalho desenvolvido pelo coletivo Stalker, 
um grupo de arquitetos italianos, do qual 
Careri faz parte, que tem vindo a promover 
a prática do caminhar em lugares periféricos 
ou esquecidos de várias cidades. Para este 
coletivo, o ato de caminhar é experiencia-
do não apenas como uma ferramenta cívica 
de investigação urbana que mapeia lugares 
improváveis, mas também como um méto-
do socialmente comprometido que respiga 
histórias, partilha memórias e conecta expe-
riências. 

ENTROPIA
Que tipos de processos irreversíveis exis-
tem, ou são latentes, nos lugares que ha-
bitamos? Qual a importância de dar visibi-
lidade à(s) irreversibilidade(s) associada(s) 
a determinados lugares? Como representar 
a entropia? De modo a responder a estas 
perguntas, ou para adensá-las ainda mais, 
respiga-se aqui um excerto de uma entre-
vista ao artista Robert Smithson conduzida 
por Alison Sky em 1973:

Alison Sky: A entropia não é, na realidade, 
uma metamorfose ou um processo contí-
nuo no qual os elementos sofrem mudan-
ças, mas num sentido evolutivo?

Robert Smithson: Sim e não. Por outras pa-
lavras, se considerarmos a Terra em ter-
mos de tempo geológico, temos aquilo a 
que chamamos entropia fluvial. A geolo-

CIDÁLIA F. SILVA
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gia também tem a sua entropia, em que 
tudo sofre um desgaste gradual. Em de-
terminado ponto do futuro, a superfície 
da Terra poderá colapsar e desintegrar-
-se, de modo que, num certo sentido, o 
processo irreversível será metamorfo-
seado. É evolutivo, embora não evolutivo 
em termos de idealismo. Há ainda a ques-
tão da morte térmica do Sol. Talvez os 
seres humanos sejam apenas diferentes, 
e não melhores, do que os dinossauros. 
Por outras palavras, poderia acontecer 
uma situação diferente. Temos uma ne-
cessidade de tentar transcender a nossa 
condição. Não sou transcendentalista, 
de modo que vejo apenas as coisas cami 
nhando em direção a... bem, é muito di-
fícil prever o que quer que seja; de qual-
quer maneira, todas as previsões tendem 
a estar erradas. Inclusive o planeamento. 
O planeamento e o acaso quase parecem 
ser a mesma coisa.

Alison Sky: Espero que a profissão da arqui-
tetura reconheça isso. Nos seus gran-
diosos planos diretores para o mundo, 
os arquitetos parecem encontrar a «so-
lução definitiva» para todas as situações 
possíveis.

Robert Smithson: Eles não levam essas coisas 
em consideração. Os arquitetos tendem a 
ser idealistas e não dialetistas. Proponho 
uma dialética da mudança entrópica. 

Smithson, 2001

FULLER 
Em 1946, o arquiteto Buckminster Fuller 
criou e patenteou o mapa Dymaxion, alte-
rando posteriormente essa designação para 
Air-Ocean World Map, em 1954. Este mapa 
define-se como uma projeção cartográfica 
de um mapa-mundo cortado em faces trian-
gulares na superfície de um icosaedro, po-
dendo ser desdobrado em múltiplas formas 
e criar inclusivamente um mapa bidimensio-
nal. Este é também o único mapa plano que 
revela toda a superfície da Terra como uma 
ilha num oceano, sem qualquer distorção 
das formas, tamanhos e áreas do planeta e 
sem dividir nenhum dos continentes. Além 
disso, não possui uma direção específica: 
Fuller afirmou frequentemente que no uni-
verso não há  «norte» nem «sul», apenas 
«dentro» e «fora», duas dimensões criadas 
pela interação das forças gravitacionais de 
estrelas e planetas.

GPS
O sistema de posicionamento global (GPS) é 
um sistema de navegação que permite obter 
a localização exata de um ponto na superfície 
terrestre ou em órbita, através de sinais de 
rádio sincronizados emitidos por satélites. 
Este tipo de rastreamento, desenvolvido a 
partir de tecnologias de vigilância militares, 
permite localizar, monitorizar e seguir um 

determinado indivíduo, possibilitando as-
sim a construção de cartografias em tempo 
real. Um exemplo, entre muitos, do tipo de 
cartografias auxiliadas pelo sistema de po-
sicionamento global é o projeto «Amsterdam 
RealTime» (2002), da artista Esther Polak, 
realizado em Amesterdão: durante dois me-
ses, os habitantes da capital foram convida-
dos a usar dispositivos GPS para mapearem 
os seus percursos diários; por sua vez, estes 
movimentos individuais eram registados 
num servidor público. Este exemplo, entre 
tantos outros, de cartografias formalizando-
-se em tempo real, permite a criação de ma-
pas digitais abertos que podem ser acedidos 
de modo público, como é também o caso do 
«Openstreetmap» (projeto de mapeamento 
colaborativo para criar um mapa livre e edi-
tável do mundo). Pelo facto de serem aces-
síveis a todos os cidadãos, estes servidores 
online poderão auxiliar o conhecimento car-
tográfico e complementar as possibilidades 
inerentes aos atuais atos de cartografar.  

HECATEU DE MILETO
Hecateu de Mileto (circa 546 a. C. – circa 
480 a. C.) foi um historiador, geógrafo, mi-
tógrafo e viajante grego que se destacou na 
história da cartografia ao criar o mais antigo 
mapa-mundo que se conhece, consolidando 
os conhecimentos cartográficos gregos exis-
tentes até à época e que haviam sido inicia-
dos pelo polímata Anaximandro. Este mapa-
-mundo dividia a superfície terrestre em duas 
metades: uma a norte, referente à Europa, e 
outra a sul, referente à Ásia, assumindo como 
estrutura divisória a linha este-oeste, relati-
va ao mar Mediterrâneo e às montanhas do 
Cáucaso. Hecateu de Mileto foi o primeiro a 
reproduzir representações do espaço a partir 
de uma aproximação empírica, baseando-se 
em informações recolhidas nas suas viagens 
e incluindo registos de distâncias métricas e 
observações etnográficas. Através da obser-
vação e contacto diretos com os lugares visi-
tados, Hecateu conseguiu representar não só 
a história física, mas também a história social 
dos diferentes locais que percorreu.

IN SITU

Locução latina
in (em) + situ (situação, posição, sítio); no 

próprio local; in loco. 

Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa

Na área disciplinar da arqueologia, a ex-
pressão in situ é usada para designar ar-
tefactos que não foram retirados dos seus 
locais de origem. Um artefacto não desco-
berto in situ é considerado fora do contexto, 
impossibilitando assim uma interpretação 
correta da sua origem. Tal como na arqueo-
logia, na cartografia também é importante 

assumir uma posição local e uma relação di-
reta com os lugares representados. No en-
tanto, o ato de cartografar é também a ação 
de descobrir in situ vestígios e códigos que 
poderão ser decifrados por via de relações 
que possam existir simultaneamente den-
tro e fora do lugar estudado.

JAMES CORNER
O arquiteto paisagista James Corner é autor 
de diversas publicações relevantes que têm 
contribuído para o conhecimento científico, 
não só da cartografia, mas também de diver-
sas áreas disciplinares como a arquitetura, 
a arquitetura paisagista, a geografia, o pla-
neamento urbano, a história, entre outras. 
Entre os seus múltiplos contributos con-
tam-se publicações como «Representation 
and Landscape: Drawing and Making in the 
Landscape Medium (1992), «The Agency 
of Mapping: Speculation, Critique and 
Invention» (1999a), Recovering Landscape: 
Essays in Contemporary Landscape Theory 
(1999b). Em Taking Measures Across the 
American Landscape (1996), Corner tor-
na visível a multiplicidade de paisagens do 
território dos Estados Unidos por via de 
fotos aéreas captadas por Alex McLean e 
de ensaios e mapas através dos quais re-
flete sobre a interrelação entre conceitos 
como ocupação cultural da terra, visão aé-
rea e medida. Corner explora o conceito 
de medida na cartografia enquanto forma 
instrumental, numérica, ética e poética, ar-
gumentando que a maneira de representar 
e implementar a medida num determinado 
território afeta o modo de visão e de atua-
ção sobre o mesmo.

LINHAS 
Num artigo intitulado «The Indeterminate 
Mapping of the Common» (2007), a arqui-
teta e ativista Doina Petrescu parte de me-
todologias de mapeamento desenvolvidas 
pelo educador e psiquiatra Fernand Deligny 
com crianças autistas para expor e refletir 
sobre a indeterminação presente na repre-
sentação da experiência espacial:

Fernand Deligny, um educador e psiquia-
tra francês radical que trabalhou entre as 
décadas de 1950 e 1970 com grupos de 
crianças autistas que haviam sido con-
sideradas incontroláveis pelos seus co-
legas psiquiatras. Trabalhou de maneira 
pouco ortodoxa, criticando os métodos 
educativos da época, que expressavam 
a vontade da sociedade de reprimir tudo 
o que se desviasse da norma. Ao contrá-
rio dos seus colegas que trabalhavam em 
instituições médicas e hospícios, Deligny 
passou tempo com os autistas, conviven-
do com eles diariamente. Não partiu do 
pressuposto de que pudesse ensinar algu-
ma coisa às crianças autistas, esperando  

antes que ele próprio pudesse apren-
der com elas. Para os autistas, a lingua-
gem não é um meio de expressão, de 
modo que Deligny esperava vir a apren-
der acompanhando e observando como 
os autistas se movem e criam espaço. 
Constituiu uma rede de pessoas que op-
taram por seguir o seu método de inves-
tigação e formalizaram os seus estudos 
através de mapas e desenhos. Os inves-
tigadores que também estavam a viver 
com os autistas mapearam as linhas que 
as crianças traçavam durante as suas 
caminhadas e atividades quotidianas, 
acabando por descobrir que havia pon-
tos fixos onde os seus movimentos se 
concentravam, onde elas paravam e per-
maneciam, onde as linhas que seguiam 
se intersectavam. Segundo Deligny, tra-
tava-se frequentemente de locais onde 
fluíam campos magnéticos e canais flu-
viais subterrâneos, e as crianças autistas 
pareciam ser especialmente sensíveis a 
esses fluxos.

MAPAS SÃO COISAS MUITO FALSAS
No documentário The Invisible Frame 
(2009), a realizadora Cynthia Beatt, em co-
laboração com a atriz Tilda Swinton, explora 
as diferentes paisagens de Berlim ao lon-
go do que resta do seu antigo muro. Tilda 
Swinton faz um percurso de bicicleta ao 
longo das secções remanescentes do muro, 
numa atitude de observação e reflexão, vin-
te e um anos depois de ter efetuado esse 
mesmo trajeto num outro documentário, in-
titulado Cycling the Frame (1988), também 
em colaboração com Cynthia Beatt. Estes 
dois documentários cartografam de modo 
narrativo, poético e introspetivo os proces-
sos de transformação de Berlim observados 
a partir de um percurso de bicicleta e por 
intermédio de pensamentos interpretativos 
recitados por Swinton, que viaja no espaço 
e no tempo: desde a Berlim Ocidental no ano 
de 1988, ainda isolada do oeste capitalis-
ta e confinada atrás de um muro na Europa 
Oriental comunista, até ao ano de 2009. Em 
The Invisible Frame, Tilda afirma o seguin-
te: «Mapas são coisas muito falsas. Dizem-
nos que o tempo parou. Mas o facto é que 
não parou. Continua a avançar... Estamos a 
construí-lo. O tempo todo» – relembrando 
e/ou denunciando as incongruências face à 
representação exata da realidade nos diver-
sos atos de mapear. Podemos afirmar que 
não existe neutralidade absoluta, quer na 
produção de mapas, quer no seu uso.

“NOVE CONDUTAS NECESSÁRIAS  
DE UMA PROPEDÊUTICA PARA  
UMA APRENDIZAGEM DO PROJETO  
NA PAISAGEM” 
No ano 2000, o paisagista Michel Corajoud 
escreveu um ensaio intitulado «Les Neuf 

Conduites», no qual expunha nove atitu-
des destinadas a indicar caminhos e for-
necer orientações a estudantes de paisa-
gem e arquitetura. Embora direcionadas 
para o propósito da criação de um projeto 
na paisagem, as atitudes concebidas por 
Corajoud são igualmente relevantes para o 
ato de cartografar, nomeadamente a atitu-
de número cinco: «Atravessando escalas». 
Corajoud relembra que, na cartografia de 
um determinado lugar, a consciencialização 
da presença de inúmeras escalas, quer se-
jam temporais, espaciais, ou sociais, permi-
te criar uma representação que demonstra 
relações entre coisas invisíveis e/ou desco-
nectadas: «Solidariedade, ligação espacial 
e temporal de todas as coisas e situações 
que compõem a paisagem contribuem para 
o entrelaçamento íntimo das suas diferentes 
escalas. Na maior parte das vezes, existem 
múltiplas correspondências entre os ele-
mentos constituintes de âmbito local e glo-
bal. Intersectar escalas consiste em contro-
lar simultaneamente, e da mesma forma, o 
geral e o específico, o próximo e o distante.»

ORDINÁRIO 
Quando o estudante, o arquiteto, o paisagis-
ta ou o cartógrafo representam, mapeiam 
ou tornam algo visível, assumem inevitavel-
mente uma posição de responsabilidade: 
narram-se e/ou explicitam-se determina-
das problemáticas, invisibilidades ou incon-
gruências ordinárias1 presentes no território 
ordinário. Por conseguinte, cartografar tor-
na-se um ato crítico e político; torna-se, de-
mocraticamente, um ato ordinário. Como o 
arquiteto John Habraken (1971) refere:

Tomamos como um dado adquirido 
que o homem ordinário é responsável 
pela educação dos seus filhos;
pela maneira como se veste
pela maneira como se alimenta,
pela sua relação com as outras pessoas,
pela sua relação com Deus.

Quando tudo foi dito e feito
a responsabilidade final é
a responsabilidade de cada um.
(…)

Lidar com o ordinário
é tornar possível que 
o homem ordinário possa agir.
Não para projetar habitações,
mas para tornar possível o ato de habitar.
Não para projetar cidades
mas para construir jardins
onde as habitações podem ser cultivadas.
O ordinário não pode ser projetado.

1  Por ordinário, entende-se o que é comum, habitual. 

PALIMPSESTO 
Palimpsesto define-se como um papiro ou 
pergaminho que possui vestígios de um 
texto manuscrito anterior que foi raspado 
ou apagado, de modo a permitir a sua reu-
tilização e a posterior sobreposição de um 
novo escrito. Esta prática teve a sua génese 
na Idade Média, devido ao elevado custo do 
pergaminho. 
André Corboz, historiador da arte, da arqui-
tetura e do urbanismo, utilizou o conceito de 
palimpsesto como metáfora para carateri-
zar o território contemporâneo na sua obra 
Le Territoire comme palimpseste et autres 
essais (2001). No ensaio principal, datado 
de 1983, Corboz argumenta que o território 
contemporâneo é o resultado de um conjun-
to complexo de processos de construção e 
transformação por via de uma lenta estrati-
ficação ao longo do tempo. Para Corboz, o 
território, tal como o palimpsesto, não pode-
rá ser entendido com uma tabula rasa des-
provida de um passado, devendo antes ser 
assumido como uma acumulação de pro-
cessos, tempos e ações, onde mesmo aquilo 
que é/foi rasurado é igualmente relevante. 
Seguindo esta premissa, assumir o entendi-
mento de territórios, lugares e espaços como 
um palimpsesto auxilia o ato de representar. 
Por um lado, potencia o olhar do cartógrafo 
para as coisas que estão nos lugares, mas 
que muitas vezes não são visíveis, como, 
por exemplo, as atividades realizadas numa 
mesa de jantar ao longo de um determinado 
período de tempo — ver, por exemplo, os de-
senhos Increasing Disorder in a Dining Table 
(Wigglesworth e Till, 1998:32); e, por outro 
lado, também permite a transição de uma 
cartografia fechada, fixa e cristalizada para 
uma cartografia aberta, mutável e flexível, 
que poderá ser constantemente sobrepos-
ta, modificada e/ou corrigida.

QUESTIONAR
Questionar. Questionar. Questionar. No ato 
de cartografar, a questão é formulada e ma-
nifesta-se no início, no meio e no fim do pro-
cesso. Questiona-se sobre os lugares que 
habitamos. Questiona-se a razão de certos 
fenómenos sociais, económicos e políticos 
— ou de determinadas estruturas físicas e 
não físicas presentes na paisagem — não 
serem registados ou não estarem visíveis 
publicamente. Mapear afigura-se um mé-
todo de procurar respostas a estas pergun-
tas: parte-se da questão para descodificar, 
registar e tornar visível aquilo que ainda não 
está cartografado. E, ainda assim, por ve-
zes a questão formulada continua(rá) sem 
uma resposta.

ROTAS
Fluxos, movimentos espaciais e rotas são 
conceitos basilares que impulsionaram o de-
senvolvimento cartográfico ao longo do tem-
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po, interrelacionando o mercantilismo e a 
história colonial com a cartografia. A título de 
exemplo, recordemos a importância da Rota 
da Seda. Estabelecida desde o oitavo milé-
nio a. C., desdobrava-se numa série de rotas 
marítimas e terrestres usadas no comér-
cio da seda, interligando o Extremo Oriente 
com a Europa. Ou lembremo-nos das rotas 
marítimas registadas cartograficamente na 
era dos Descobrimentos e da expansão ma-
rítima portuguesa: não se reduziam a meras 
rotas mercantis de matérias-primas para 
trocas económicas e para fins de produção, 
mas eram também rotas de comércio de 
escravos. Hoje, o valor conferido a determi-
nadas matérias-primas, sejam naturais ou 
manufaturadas, regem outro tipo de rotas 
subsidiadas por sistemas capitalistas. Estas 
rotas de (des)produção são mais ou menos 
visíveis e se, por um lado, criam conforto e 
bem-estar no mundo ocidental por via de um 
acesso rápido e eficaz a determinados pro-
dutos, por outro lado desencadeiam dese-
quilíbrios sociais e económicos e a sobreex-
ploração de recursos naturais em países do 
Terceiro Mundo. Talvez um investimento na 
reprodução e na cartografia das atuais rotas 
de (des)produção que caracterizam os sis-
temas económicos contemporâneos possa 
tornar-se uma ferramenta de resistência, de 
denúncia e de eventual mudança.

SERENDIPIDADE
A serendipidade baseia-se numa desco-
berta afortunada, decorrente de aconte-
cimentos não antecipados, acidentais ou 
imprevistos. No estudo de uma determina-
da paisagem a ser cartografada, poderão 
ocorrer descobertas fruto do acaso. A título 
de exemplo, imaginemos, na paisagem que 
será cartografada, os encontros inespera-
dos com os seus habitantes e o modo como 
a partilha das suas histórias nos auxilia no 
mapeamento desses lugares. Ou lembre-
mo-nos das situações em que nos perdemos 
nos lugares, nas cidades ou nos edifícios 
que pretendemos cartografar, cruzando ca-
minhos não previstos e descobrindo, assim, 
outras particularidades. Não deverá o acaso, 
ou a serendipidade, ser considerado uma 
contribuição relevante que deveria integrar 
o processo de busca da verdade a mapear?  
A serendipidade no ato de cartografar luga-
res ou paisagens não deve ser ignorada nem 
subestimada.

TEMPO
O historiador Michel de Certeau (2002:77) 
cita o geógrafo George Herbert Tinley 
Kimble, afirmando o seguinte: «Os primei-
ros mapas medievais incluíam apenas a 
demarcação retilínea dos itinerários (indi-
cações performativas, sobretudo relativas 
às peregrinações), juntamente com a in-

dicação das paragens a efetuar (cidades a 
atravessar, locais onde passar a noite, onde 
prestar culto, etc.) e das distâncias calcula-
das em horas ou em dias; ou seja, em ter-
mos do tempo que demoraria a percorrê-
-los a pé.»
Seguindo esse mesmo pensamento, o arqui-
teto Jeremy Till (2009:96) refere: «(…) põe o 
relógio de lado e procura todos esses aspetos 
do tempo como são vividos (…): o linear, o cí-
clico, o instante, a memória, o acontecimen-
to, o ritual. Tempo vivido: podes encontrá-lo 
nas ruas, no dia a dia. A melhor compreensão 
do tempo vivido podes encontrá-la na tua 
própria experiência humana dessa vivência.»
Por sua vez, o arquiteto Cedric Price 
(1996:38) advoga uma consciencialização 
do tempo: «na arquitetura, o futuro é mais 
útil quando são reconhecidos intervalos es-
pecíficos do processo. Os cinco estágios do 
tempo artificial – uso, reutilização, uso in-
correto, desuso e descarte – são mais bem 
reconhecidos quando intervalos como tem-
po de construção e de demolição – ou du-
ração – podem ser equiparados a projetar 
o tempo, a sua alteração ou relocalização. 
Produto e processo devem ser vistos como 
interdependentes. As mudanças sazonais 
são cíclicas, mas também são cumulativas, 
permitindo um projeto antecipatório, por 
mais rudimentar que seja. O ajuste fino de 
intervalos de tempo ou de velocidade rele-
vante é mais crítico quando o fator humano 
— o uso feito pelo ocupante — é levado em 
consideração. A falta de consciencialização 
de intervalos de tempo pode ser fatal.»
No livro de entrevistas que o antropólogo e 
sociólogo Bruno Latour realizou com o filó-
sofo Michel Serres (1995:57-58), este últi-
mo defende, paradoxalmente, que «o tem-
po nem sempre flui segundo uma linha (…) 
nem segundo um plano, mas sobretudo de 
acordo com uma variedade extraordinária e 
complexa, como se refletisse pontos de pa-
ragem, ruturas, poços profundos, chaminés 
de aceleração ensurdecedora, brechas, la-
cunas – tudo semeado aleatoriamente, pelo 
menos numa desordem visível. (…) O tempo é 
paradoxal; dobra-se ou distorce-se; é tão he-
terogéneo quanto a dança das chamas num 
braseiro – ora interrompidas, ora verticais, 
instáveis e inesperadas.»
Para o arquiteto Philip Christou (1999:17), es-
tas cartografias «incluem a dimensão tempo-
ral – algo a que deveríamos chamar a arqui-
tetura do tempo. Trata-se de uma arquitetura 
antecipatória que permite a mudança. A con-
tínua recetividade a novas e desconhecidas 
condições económicas ou políticas, o desejo 
e a necessidade sociais estão incorporados 
no projeto arquitetónico. Assim, variedade 
e incerteza estão a tornar-se aspetos apra-
zíveis. O espaço do tempo está a tornar-se 
parte da escala mais abrangente do projeto.  

A tarefa principal consiste em projetar catali-
sadores de mudança, como peças de arquite-
tura paisagista.»

UBIQUIDADE
Digamos que estava à espera do meu 
próprio nascimento, de nascer no jar-
dim, de ter o meu ser trazido ao mundo, 
de me trazer a mim própria para o mun-
do; sentia-me plena de promessas e de 
exultante antecipação, acocorei-me nas 
veredas de terra fértil, repletas de can-
teiros de flores a desabrocharem (…)

Cixous, 2006:43

Esta passagem da ensaísta e crítica literária 
Hélène Cixous transporta-nos para um esta-
do de ubiquidade entre o seu corpo que nas-
ce e o jardim onde espera nascer. Estar no 
corpo e na terra, ser corpo e ser terra. As car-
tografias também podem mapear estados 
de ubiquidade: nelas, podemos estar simul-
taneamente no tempo geológico e no tempo 
presente; no interior e no exterior; na praia e 
nos dados que explicam o clima e as marés; 
nos lugares de extração de matérias-primas 
e nos lugares da sua aplicação, mesmo quan-
do separados por milhares de quilómetros de 
distância. A principal ferramenta desta ubi-
quidade cartografada é a imaginação em ar-
ticulação com a investigação interdisciplinar.  

VISITA
A visita ao sítio é um processo inerente e 
necessário ao ato de cartografar. O ato de 
registar uma paisagem (em fotografia, em 
desenho ou recorrendo a outras ferramen-
tas) define-se na ida, na volta e na revisita-
ção do lugar. A cartografia formaliza-se no 
movimento contínuo e/ou descontínuo das 
múltiplas visitas que se estabelecem entre o 
eu, o lugar e o processo de mapear. A visita 
ao lugar desenrola-se a diferentes ritmos e 
velocidades, podendo ser realizada indivi-
dual ou coletivamente, a pé ou recorrendo 
a um meio de transporte. Por exemplo, no 
ensaio «A Tour of the Monuments of Passaic, 
New Jersey» (1967), Robert Smithson escre-
veu sobre a sua caminhada deambulante ao 
longo das margens do rio Passaic na Nova 
Jérsia, nos Estados Unidos. Esta visita ori-
ginou não apenas uma catalogação fotográ-
fica, mas também a cartografia daquilo que 
o artista entendia serem os monumentos de 
Passaic: os vestígios e ruínas de uma paisa-
gem industrial esquecida ou negligenciada. 
A visita aborda, assim, temáticas ligadas a 
sistemas de produção e dissolução. De igual 
modo, o movimento de ida e volta ineren-
te às visitas de campo também poderá ser 
integrado no ato de cartografar, podendo 
mesmo tornar-se, por vezes, a própria car-
tografia. Na obra AS in DS: An Eye on the 
Road (1983), a arquiteta Alison Smithson 

representa num diário gráfico as viagens 
que realizou no seu Citroën DS 19. Desde o 
seu escritório em Londres até à sua casa de 
campo «Solar Pavillion», Smithson mapeou, 
de modo informal, através de desenhos e 
fotografias, as transformações da paisagem 
ao longo do seu percurso de carro.

X
«X» é uma incógnita matemática; é o desco-
nhecido que se torna conhecido, e o conhe-
cido que se transforma em desconhecido. O 
processo de cartografar evidencia um vín-
culo contínuo com esta incógnita: embora 
o desconhecimento inicial se vá diluindo ao 
longo do processo de cartografar, perma-
nece sempre uma grandeza desconhecida. 
Mesmo quando uma cartografia finalizada é 
apresentada publicamente, continua a com-
portar sempre incógnitas. «X» inclui, ainda, 
xenofilia, o amor pelo que é estrangeiro e es-
tranho e que acaba por se entranhar em nós. 
Cartografar implica tornar-se xenófilo. 

ZONAMENTO 
Saber o que representar e como repre-
sentar afigura-se um exercício exigente. 
Convencionalmente, considera-se que o 
mapa de um determinado território é a re-
presentação com mancha do seu zona-
mento: zona verde, zona urbana, zona rural, 
zona industrial, zona agrícola, etc. Manchas 
de cor que requerem uma legenda, um có-
digo que explicite a correspondência entre 
a cor e o uso específico do solo. No entanto, 
a cor ou o zonamento tende a negligenciar 
a representação dos traços do lugar, a sua 
estrutura parcelar, os muros, a sua matéria, 
as marcas do tempo.
O zonamento é uma espécie de vício da car-
tografia base do planeamento que gere a 
paisagem nas suas diversas escalas territo-
riais, desde o âmbito nacional ao municipal. 
Atravessando o aparato legislativo, os planos 
e os discursos de natureza disciplinar, eco-
nómica e política, secciona-se o mundo em 
zonas. Mas as zonas são falsas, porque ne-
nhum lugar está separado do outro, porque 
nenhum lugar se reduz ao nome/uso que a 
zona lhe impõe; são falsas porque a mudan-
ça que o tempo implica nas paisagens não 
se coaduna com a segmentação em zonas; 
porque cada zona comporta — e continuará 
a comportar — inúmeras vidas e histórias; 
e a lista da falsidade inerente ao zonamento 
poderia prolongar-se quase ad infinitum. Por 
conseguinte, as zonas são grandes véus de 
invisibilidade.
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countless artistic practices that used the act of 
walking as a method of relation and representa-
tion of several places and problematic issues. The 
work developed by the Stalker collective stands 
out among the various practices presented. This 
group of Italian architects, which also includes 
Careri, has been promoting the practice of walk-
ing in peripheral or forgotten places in multiple 
cities. The Stalker collective experiences the act 
of walking not only as a civic tool of urban research 
to map unlikely places, but also as a socially en-
gaged method that gathers stories, shares mem-
ories, and connects experiences.
  
ENTROPY
What kinds of irreversible processes do exist, or 
are latent, in the places we inhabit? What is the 
importance of granting visibility to the irrevers-
ibility(ies) associated with certain places? How 
to represent entropy? In order to answer, or even 
to further deepen these questions, we recall 
here an excerpt from an interview with the artist 
Robert Smithson by Alison Sky in 1973:

Alison Sky: Isn’t entropy actually metamorphosis, 
or a continual process in which elements are un-
dergoing change, but in an evolutionary sense?

Robert Smithson: Yes and no. In other words, if we 
consider the earth in terms of geologic time 
we end up with what we call fluvial entropy. 
Geology has its entropy too, where everything 
is gradually wearing down. Now there may 
be a point where the earth’s surface will col-
lapse and break apart, so that the irreversible 
process will be in a sense metamorphosized, 
it is evolutionary, but it’s not evolutionary in 
terms of any idealism. There is still the heat 
death of the sun. It may be that human beings 
are just different from dinosaurs rather than 
better. In other words there just might be a 
different situation. There’s this need to try to 
transcend one’s condition. I’m not a transcen-
dentalist, so I just see things going towards a… 
well it’s very hard to predict anything; anyway 
all predictions tend to be wrong. I mean even 
planning. I mean planning and chance almost 
seem to be the same thing.

Alison Sky: I with the architectural profession 
would recognize that. In their grand masterplan 
schemes for the world, architects seem to find 
the “final solution” to all possible situations..

Robert Smithson: They don’t’ take those things 
into account. Architects tend to be idealists, 
and not dialecticians. I propose a dialectics of 
entropic change. 

Smithson, 2001

FULLER 
In 1946, architect Buckminster Fuller created 
and patented his Dymaxion map. In 1954 he re-
named it to Air-Ocean World Map. This map is 
defined as a cartographic projection of a world 
map cut into triangular faces on the surface of 
an icosahedron; it can be unfolded in multiple 
forms and can even create a two-dimension-
al map. This is also the only flat map that re-
veals the entire surface of the earth as an island 
amidst an ocean without incurring in any distor-
tion of the planet’s shapes, sizes and areas and 
without dividing any of the continents. Addition-
ally, it doesn’t provide a specific direction: Fuller 
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AS FOUND

As found has to do with attentiveness, with 
concern for that which exists, with passion for 
the task of making something from something.

Lichtenstein e Schregenberger, 
2001:10

The «As Found» movement was started in Lon-
don in the 1950s by a group of artists, architects, 
theorists and critics called the Independent 
Group. This movement interconnected archi-
tecture with visual arts and its main aim was to 
criticize the dominant modernist culture to make 
it more open and inclusive in the face of popular 
culture. The philosophy and the attitude of the 
“As Found” movement included documentary 
film-maker and photographer Nigel Hender-
son, sculptor Eduardo Paolozzi and architects 
Alison and Peter Smithson. Through its various 
art works, this group sought to value, exalt, and 
operate with the everyday culture, with the pro-
saic and the ordinary. If mapping is the ability to 
observe and to accurately represent what ex-
ists in a place, and thus valuing its physical and 
non-physical layers, then we can assume that 
the methods tried by the “As Found” movement 
in the 1950s, based on the valuation “of what is 
found” in situ, are pivotal in the act of mapping.

BERGER
Two different authors sharing the same name of 
“Berger” contributed to advancing the knowledge 
about the act of mapping by starting from two in-
direct and perhaps even analogous foundations: 
a more methodological one regarding the philos-
ophy of “knowing how to see”, advocated by art 
critic John Berger; and a more analytical one re-
garding the representation of landscape’s trans-
formations, developed by academic Alan Berger.
In Ways of Seeing (1972), John Berger argues that 
observing an image is an act of choice; in view of 
that choice, what is seen is not only what is there 
but also what is interpreted by our see specific 
way of seeing. Berger demonstrates that every 
age always interprets the images through the 
lens of particular social and political contexts. 
In this line of reasoning, if the image that John 
Berger refers to is deemed a place to be mapped, 
then the way a cartographer sees a place before 
its representation is also an act of selection in-
fluenced by a particular context. Therefore, car-
tographies are not only representations of reality 
but also link together (re)productions influenced 
by social relations, discourses and political prac-
tices.
In Reclaiming the American West (2000), Alan 
Berger represents intensely explored territories 
of the West of the United States, and reflects on 
the possibilities and dangers inherent to the im-
pact of mining in those landscapes. This book 
not only strengthens the role of cartography as 
an analytical practice that exposes the complex-
ity of the current state of production processes, 
but also reflects on the importance of cartogra-
phy as an agent that reveals and consequently 
catalyzes the debate on problematic issues aris-
ing in certain landscapes.

COUNTER-CARTOGRAPHY
In their publication This is Not an Atlas: The 
Global Collection of Counter-Cartographies 
(2018) kollektiv orangotango+ explores the 
idea of counter-cartography in a concise way. 
This collection of forty-plus counter-cartog-
raphies from around the world pushes forward 
the argument that cartographies have always 
been associated with a strongly-institutional-
ized practice by the state and by capital, and for 
this very reason cartographies were accomplic-
es in legitimizing the history of colonialism and 
nationalism. Counter-cartography emerges as 
a critical practice by artists who began to cre-
ate maps to provoke and challenge the ways of 
thinking about space, place and current maps. 
The works of Swedish-Brazilian pop art artist 
Oyvind Fahlstrom since the 1970s and those of 
American neo-conceptual artist Mark Lombar-
di in the 1990s stand out among these creators, 
whose body of work was the gateway for the dis-
semination of counter-cartographies developed 
in more recent times by mapping groups that 
correlate activism with art: for instance, Bureau 
d’Études (France), Counter-Cartographies Col-
lective (USA), Hackitectura (hackitectura.net), 
Iconoclasistas (Argentina), Arte Callejero (Ar-
gentina), or postcolonial indigenous mapping 
groups such as The Maya Atlas (Belize), Aborig-
inal Mapping Network (Canada), and New Social 
Cartography of the Amazon (Brazil).
These groups use mapping tools that are open, 
procedural and political, proposing to grant vis-
ibility to flows of power systems and to certain 
relations of domination and territorial exploita-
tion of administrative networks, at both the re-
gional and the global levels. These collectives 
do demonstrate that cartographies do not come 
down to mere representations of the real, and 
may in fact be active forms of ethical awareness 
regarding certain social and economic prob-
lems, as well as support tools for the creation of 
new forms of counterpower.
  
DRIFTING AROUND
Drifting around denotes the act of walking with-
out a course, a destination or a specific direc-
tion. Drifting around is also the genesis for the 
deepening of the act of walking as a practice of 
recognizing, narrating and mapping places that 
has been used by multiple artists, architects 
and art movements since the beginning of the 
twentieth century. Just think back to the aim-
less drifting around banal and peripheral places 
in Paris in the 1920s experienced by the Dadaist 
and the surrealist movements, the latter itself a 
legacy from the flânerie of poet Charles Baude-
laire in the nineteenth century. Or just think back 
to the later emergence of the Situationist dérive 
introduced by writer Guy Débord, a practice de-
fined as an aimless wandering throughout the 
city. Débord used the dérive (wandering) prac-
ticed by the Situationists to create psychogeo-
graphical maps in order to study and represent 
the effects of the urban environment on his psy-
chic and emotional state.
In his book Walkscapes: Walking as an Aesthetic 
Practice (2002), architect Francesco Careri re-
counts the story of the art of walking from its or-
igin up to the contemporary era by highlighting 

frequently asserted that in the universe there is 
neither “north” nor “south”, only “inside” and 
“outside”, two dimensions created by the gravi-
tational forces of stars and planets.

GPS
The Global Positioning System (GPS) is a sys-
tem of earth-orbiting satellites transmitting 
signals continuously towards the earth that ena-
bles the position of a receiving device on or near 
the earth’s surface to be accurately estimated 
from the difference in arrival times of the sig-
nals. This type of tracking was developed from 
military surveillance technologies, and allows 
a particular individual to be located, monitored 
and followed, thus enabling the construction 
of real-time cartographies. One such example 
of GPS-assisted mapping is the project “Am-
sterdam RealTime” (2002) developed by artist 
Esther Polak. For two months, the dwellers of 
Amsterdam were invited to use GPS devices to 
map their daily rounds and commuting; these 
individual movements were in turn registered 
in a public online server. This is just one out of 
many examples of real-time mapping that ena-
ble the creation of open digital maps that can be 
accessed publicly online, as in the case of Open-
streetmap (a collaborative mapping project to 
create a free editable map of the world). Because 
they are accessible to all citizens, these online 
servers can advance the cartographic knowl-
edge and complement the possibilities inherent 
to the current acts of mapping.

HECATAEUS OF MILETUS
Hecataeus of Miletus was a Greek historian, 
geographer, mathematician and traveler who 
stood out in the history of cartography by creat-
ing the oldest known world map, which consoli-
dated the Greek cartographic knowledge extant 
up to that time since its inception by the great 
polymath Anaximander. This world-map divid-
ed the earth’s surface into two halves: a northern 
one, referring to Europe, and a southern one, re-
ferring to Asia, assuming the east-west line rela-
tive to the Mediterranean Sea and the Caucasus 
Mountains as a dividing structure. Hecataeus of 
Miletus was the first to reproduce representa-
tions of space from an empirical approach based 
on information collected during his journeys 
and to include records of metric distances and 
ethnographic observations. Through direct ob-
servation and contact with the places he visited, 
Hecataeus was able to represent not only the 
physical history but also the social history of the 
different places he travelled to.

IN SITU

A Latin phrase meaning literally “in position,” 

used to mean in the natural or original position 

or place; the same meaning as in loco.

Merriam-Webster.com 

In the disciplinary field of archeology, the phrase 
in situ is used to refer artifacts that have not 
been removed from their original places. An arti-
fact not discovered in situ is deemed out of con-
text, and thus precludes a correct interpretation 
of its origin. As in archeology, in cartography it is 
also important to assume a local position and a 

direct relationship with the places being repre-
sented. However, the act of mapping is also the 
action of finding traces and codes in situ, which 
can be deciphered through relations that may 
exist simultaneously inside and outside the place 
under study.

JAMES CORNER
Landscape architect James Corner is the author 
of several relevant publications that have made 
a significant contribution to the scientific knowl-
edge, not only of cartography, but also of sev-
eral other disciplinary areas such as architec-
ture, landscape architecture, geography, urban 
planning, history, etc. Among his many contri-
butions are publications such as “Representa-
tion and Landscape: Drawing and Making in the 
Landscape Medium” (1992), “The Agency of 
Mapping: Speculation, Critique and Invention” 
(1999a), Recovering Landscape: Essays in Con-
temporary Landscape Theory (1999b). In Tak-
ing Measures Across the American Landscape 
(1996), Corner grants visibility to the multiplicity 
of landscapes in the United States by means of 
aerial photos taken by Alex McLean and of es-
says and maps through which he reflects on the 
interrelation between concepts such as cultural 
occupation of the land, aerial vision and meas-
urement. Corner explores the concept of meas-
urement in cartography as an instrumental, 
numerical, ethical and poetic form, and further 
argues that the way of representing and imple-
menting measurement in a given territory af-
fects the view mode and the way of acting on it.

LINES 
In an article entitled “The Indeterminate Map-
ping of the Common” (2007:88), architect and 
activist Doina Petrescu invokes mapping meth-
odologies developed by educator and psychi-
atrist Fernand Deligny with autistic children to 
expose and reflect on the indeterminacy present 
in the representation of the experience of space:

Fernard Deligny, a radical French educator 
and psychiatrist who worked from the fifties 
through to the seventies with groups of au-
tistic children who had been written off as 
unmanageable by his fellow psychiatrists. 
He worked in an unorthodox way, criticising 
the educational methods of the time that ex-
pressed the will of society to repress what-
ever deviated from the norm. Unlike his col-
leagues who worked in medical institutions 
and asylums, Deligny spent time with the au-
tistics, living with them on an everyday basis. 
He did not presume that he could teach the 
autistic children anything, but hoped instead 
that he could learn from them. For someone 
who is autistic, language is not a means of 
expression, so Deligny hoped to learn by fol-
lowing and watching how the autistic move 
and create space. He formed a network of 
people who chose to follow his method of re-
search, and formalised their surveys through 
maps and drawings. The researchers who 
were also living with the autistics mapped the 
lines that the children traced on their walks 
and throughout their everyday life activi-
ties, discovering that there were fixed points 
where their movements concentrated, where 

they stopped and lingered, where the lines 
they followed intersected. According to De-
ligny, these were often sites with magnetic 
fields and underground waterways, and au-
tistic children appeared to be especially sen-
sitive to them.

“MAPS ARE VERY FAKE THINGS”
In the documentary The Invisible Frame (2009), 
director Cynthia Beatt relies on the collaboration 
with actress Tilda Swinton to explore the differ-
ent Berlin landscapes along what remains of her 
old wall. Swinton cycles along the wall’s remain-
ing sections in an attitude of observation and re-
flection, twenty-one years after having travelled 
that same route in another documentary, also 
directed by Cynthia Beatt, called Cycling the 
Frame (1988). Through a narrative, poetic and 
introspective lens, these two documentaries 
map Berlin’s transformation processes from the 
observation point of a bike tour and by means of 
interpretive thoughts recited by Swinton, who 
travels both in space and in time: from West 
Berlin in 1988, still isolated from the capitalist 
West and confined behind a wall in Communist 
Eastern Europe, until 2009. In The Invisible 
Frame, Swinton states that “Maps are very false 
things. They tell you that time has stopped. And 
it hasn’t. It is going on… We are making itself. All 
the time.” This reminiscence exposes the incon-
gruities in the face of the exact representation 
of reality in the various acts of mapping. We can 
say that there is no absolute neutrality both in 
the production of maps and in their use.

“NINE RULES OF A FOUNDATION COURSE FOR 
LEARNING LANDSCAPE DESIGN” 
In 2000, landscape architect Michel Corajoud 
wrote an essay entitled “Les Neuf Conduites”, 
in which he outlined nine rules intended to point 
out ways and lay down guidelines for students of 
landscape and architecture. Although targeting 
the purpose of creating a landscape project, the 
rules devised by Corajoud are equally relevant 
to the act of mapping, namely rule number five: 
“Crossing through scales.” Corajoud recalls that 
in the act of mapping a given place, the aware-
ness of the presence of numerous scales, wheth-
er temporal, spatial, or social, allows to create a 
representation that demonstrates relationships 
between invisible and/or disconnected things: 
“Solidarity, spatial and temporal linking of all 
things and situations that compose the land-
scape contribute to the intimate interlocking of 
its different scales. Most often, there are numer-
ous correspondences between the constituting 
local elements and the global. Crossing through 
scales is about controlling simultaneously and in 
the same way, the general and the specific, the 
close and the far.”

ORDINARY
When students, architects, landscapers or carto-
graphers represent, map or make something vi-
sible they inevitably assume a responsible posi-
tion, and as a result there ensues a narration and/
or explanation of certain ordinary problematic is-
sues, invisibilities or incongruities present in the 
ordinary territory. Therefore, mapping becomes 
both a critical and a political act; it becomes, de-
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ry, the event, the ritual. Lived time: you will find it in 
the streets; you will find it in the everyday. 
You will find the best understanding of lived time in 
your own, human experience of it.”
In turn, architect Cedric Price (1996:38) advo-
cates an awareness of time: “future is in archi-
tecture most useful when particular intervals of 
the process are recognized. The five stages of 
artificial time – use, reuse, mis-use, dis-use and 
refuse – are best recognized when intervals such 
as construction and demolition time – or duration 
are enabled to equate to design time, alteration 
or re-siting time. Product and process should be 
seen to be inter-dependent. Seasonal changes 
are cyclical but are also additive and accumulate, 
enabling anticipatory design, however rough. 
Fine-tuning of intervals of time or relevant speed 
is more critical when human factor – the use of the 
occupier – is considered. The lack of awareness of 
time intervals can be fatal.”
In the book of interviews that anthropologist and 
sociologist Bruno Latour carried out with philos-
opher Michel Serres (1995:57-58), the latter par-
adoxically argues that “time does not always flow 
according to a line […] nor according to a plan but, 
rather, according to an extraordinary complex 
mixture, as though it reflected stopping points, 
ruptures, deep wells, chimneys of thunderous ac-
celeration, rendings, gaps – all sown and random, 
at least in a visible disorder. […] Time is paradoxi-
cal; it folds or twists; it is as various as the dance of 
flames in a brazier – here interrupted, there verti-
cal, mobile, and unexpected.”
For architect Philip Christou (1999:17), these car-
tographies “include the temporal dimension – 
something we should call time architecture. This 
is an anticipatory architecture that allows change. 
Continuous responsiveness to unknown new con-
ditions of economy or politics, social desire and 
need are built into the architectural project. In this 
way variety and uncertainty are becoming enjoy-
able. The space of time is becoming part of the 
larger scale of the project. The main task is one of 
designing catalysts for change, as pieces of land-
scape architecture.”

UBIQUITY

Let’s say I was expecting a birth of myself, to 
be born in the garden, my being brought into 
the world, to bring myself (in)to it, I felt full of 
promise and of exulting anticipation, I squat-
ted in the paths of rich earth lined with flower 
beds in bloom(…)  

Cixous, 2006:43)

This passage by essayist and literary critic 
Hélène Cixous brings us into a state of ubiqui-
ty between her body being born and the garden 
where she hopes to be born. To be simultane-
ously in the body and on earth, to be simultane-
ously body and earth. Likewise, cartographies 
can map states of ubiquity: in them, we can si-
multaneously be in the geological time and in the 
present time; inside and outside; at the beach 
and in the data that explain climate and tides; in 
the places of raw material extraction and in the 
sites of their subsequent application, even when 
separated by thousands of kilometers. The main 
tool of this mapped ubiquity is imagination in 
connection with interdisciplinary investigation. 

mocratically, an ordinary act. As architect John 
Habraken (1971) points out:

We take it for granted that 
ordinary man is responsible for
the education of his children; 
the way he dresses,
the way he feeds himself,
his relation to other people, 
his relation to God. 
When everything is said and done
the ultimate responsibility is
the responsibility of everyman.
(...)
To deal with the ordinary
is to make it possible that ordinary
man can act. 
Not to design dwellings, 
but to make the act of dwelling possible. 
Not to design cities 
but to make gardens 
in which dwellings can be cultivated. 
You can’t design the ordinary.

PALIMPSEST 
A palimpsest is a manuscript, typically of papy-
rus or parchment, that has been written on more 
than once, with the earlier writing incomplete-
ly scraped off or erased and often legible. This 
practice was developed during the Middle Ages 
due to the high cost of the parchment.
André Corboz, an historian of art, architecture 
and urbanism, used the concept of palimpsest 
as a metaphor to characterize contemporary 
territory in his book Le Territoire comme palimp-
seste et autres essais (2001). In the main essay, 
dating from 1983, Corboz argues that contem-
porary territory is the result of a complex set of 
construction and transformation processes via a 
slow stratification over time. For Corboz, territo-
ry, like a palimpsest, cannot be understood as a 
tabula rasa devoid of a past, but rather assumed 
as an accumulation of processes, times and ac-
tions, where even what is/was erased is equally 
relevant. Following this premise, assuming the 
understanding of territories, places and spac-
es as a palimpsest aids the act of representing. 
On the one hand, it enhances the cartographer’s 
gaze by directing it to things that exist in places 
but which are often not visible, such as the activ-
ities performed at a dinner table over a period of 
time — see, for example, the drawings Increas-
ing Disorder in a Dining Table by Wigglesworth 
and Till (1998:32); on the other hand, it also al-
lows the transition from a closed, fixed and crys-
tallized cartography to an open, changeable and 
flexible one that can be constantly superim-
posed, modified and/or corrected.

QUESTIONING
Questioning over and over again. In the act of map-
ping, the question is formulated and manifests itself 
at the beginning, middle, and at the end of the pro-
cess. We question about the places we inhabit. We 
question why certain social, economic and political 
phenomena — or certain physical and non-physi-
cal structures present in the landscape — haven’t 
been registered or are not publicly visible. The act 
of mapping seems to be a method of seeking an-
swers for these questions: we start from the act of 
questioning in order to decode, record and make 
visible what is not yet mapped. And yet, sometimes 

the question previously formulated remains unmet.

ROUTES
Flows, spatial movements and routes are basic 
concepts that have advanced the development of 
cartography over time, by interrelating mercantil-
ism and colonial history with cartography. By way 
of example, just think back of the importance of 
the Silk Road. Established since the eighth mil-
lennium BCE, it branched off into a series of mar-
itime and terrestrial routes used in the silk trade 
that interconnected the Far East with Europe. Or 
just think back of the maritime routes that were 
cartographically recorded in the age of Discovery 
and during the Portuguese maritime expansion: 
these routes weren’t just mere trade routes for 
economic exchanges and for production purpos-
es but they were also routes of slave trade. Now-
adays, the value placed on certain raw materials, 
whether natural or manufactured, governs other 
types of routes subsidized by capitalist systems. 
On the one hand, these more or less visible (un)
production routes create comfort and well-being 
in the Western world through a fast and effective 
access to certain products; on the other hand, 
they trigger social and economic inequalities and 
the overexploitation of natural resources in third-
world countries. A much-need investment in the 
reproduction and mapping of the current (un)pro-
duction routes that characterize contemporary 
economic systems could probably become a tool 
of resistance, denunciation and eventual change.

SERENDIPITY
Serendipity means a “fortunate happenstance” 
or “pleasant surprise” and refers to the facul-
ty of making fortunate discoveries by accident 
or resulting from unanticipated or unforeseen 
events. Discoveries arising from pure chance 
may occur in the stage of studying a certain 
landscape in order to map it down. As way of ex-
ample, just imagine the unexpected encounters 
with the inhabitants of the landscape that will be 
mapped, and the way in which the act of sharing 
their stories does help us in mapping the places 
themselves. Or just think back of situations in 
which we got lost in the places, in the cities or in-
side the buildings that we intended to map while 
crossing unforeseen paths and thus discovering 
other peculiarities. Should not chance, or ser-
endipity, be considered a relevant contribution 
and part of the process of seeking the truth to be 
mapped? The notion of serendipity in mapping 
places or landscapes should not be ignored or 
underestimated.

TIME
Historian Michel de Certeau (2002:77) mentions 
the geographer George Herbert Tinley Kimble 
and states the following: “The first medieval maps 
included only the rectilinear marking out of itiner-
aries (performative indications chiefly concern-
ing pilgrimages), along with the stops one was to 
make (cities which one was to pass through, spend 
the night in, pray at, etc.) and distances calculated 
in hours or in days; that is, in terms of the time it 
would take to cover them on foot.”
Following this same line of reasoning, architect 
Jeremy Till (2009:96) states: “[…] put aside your 
clock and look for all those aspects of time as lived 
[…]: the linear, the cyclical, the instant, the memo-

VISIT
Site visiting is an inherent and necessary pro-
cess to the act of mapping. The act of register-
ing a landscape — whether by photography, by 
drawing or by using other tools — is defined in a 
trip to and from the place and in its subsequent 
revisitation. Mapping is formalized in the con-
tinuous and/or discontinuous movement of the 
multiple visits between the self, the place and the 
mapping process. Site visiting unfolds at differ-
ent rhythms and speeds, and can be undertaken 
individually or collectively, by walking or by using 
a mode of transit. For example, in his essay “The 
Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey” 
(1967), Robert Smithson wrote about his wan-
dering trip along the banks of the Passaic River 
in New Jersey, in the United States. This visit not 
only produced a photographic cataloguing but 
also the cartography of what the artist deemed 
to be the monuments of Passaic: the vestiges and 
the remains of a forgotten or neglected industrial 
landscape. Thus, the act of site visiting address-
es themes linked to systems of production and 
dissolution. Likewise, the round-trip movement 
inherent to site visiting can also fit into the act 
of mapping, and may even become cartography 
itself. In her book AS in DS: An Eye on the Road 
(1983), architect Alison Smithson represented 
in a graphic diary her trips in her Citroën DS 19. 
From her London office to her “Solar Pavillion” 
country house, Smithson informally mapped, by 
means of drawings and photos, the landscape 
transformations along her car trip.

X
“X” is a mathematical unknown; it is the unknown 
becoming known, and the known becoming un-
known. The process of cartography highlights a 
continuous link with this unknown: although the 
initial ignorance becomes diluted throughout the 
process of cartography, there always remains an 
unknown greatness. Even when a finished car-
tography is publicly presented, it still comprises 
some unknowns. “X” also includes xenophilia, the 
attraction to or affection for what is foreign and 
strange, and which eventually gets into your be-
ing. Mapping involves becoming xenophilous. 

ZONING 
Knowing what to represent and how to represent 
proves to be a demanding exercise. Conventio-
nally, the map of a given territory is considered the 
color-coding representation of its zoning: green 
zone, urban zone, rural zone, industrial zone, agri-
cultural zone, and so on. Color-coding schemes 
require a legend, a code that clarifies the corres-
pondence between a color and a specific soil use. 
However, both color-coding schemes and the zo-
ning process tend to neglect the representation of 
the place’s features, its parceled-out structure, its 
walls, its material, and the very marks of the pas-
sage of time.
The process of zoning is a “vice of sorts” inherent to 
the planning cartography that manages landsca-
pe at its various territorial scales, from the national 
to the municipal level. The world is divided up into 
zones, crossing several segments of society, from 
the legislative apparatus to the disciplinary, eco-
nomic and political plans and discourses. But zone 

dividing comprises falsehood, because no place  
is separated from the other, because no place  
is reduced to the name/use that the process of 
zoning imposes upon it; zones are false because 
the change implied in landscapes by the passage 
of time does not tally with the process of zoning; 
because each zone comprises — and will continue 
to comprise — countless lives and stories; and the 
list of the falsehood inherent to zoning could be 
extended almost ad infinitum. Consequently, zo-
nes are great veils of invisibility.REFERENCES
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I.
 2

5
  

TEMPO VIVIDOENTRE O TEMPO E O LUGARII

TRABALHO DE CAMPOENTRE O EU E O LUGARI

Viana do Castelo, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/25679

2013 Cidália F. Silva

Vila Verde, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/27618

2013 Cidália F. Silva

Ovar, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/55507

2018 Ivo Oliveira

Ovar, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/43077

2011 Rute Carlos e  
Marta Labastida

Braga, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/55819

2018 Marta Labastida

Guimarães, Vale do Ave, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/34516

2014 Cidália F. Silva

Linha do Corgo, Vila Real, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/46367

2017 Rute Carlos

DATA 
DATE

ORIENTAÇÃO
THESIS SUPERVISION

LOCALIZAÇÃO
LOCATION

HIPERLIGAÇÃO
LINK

Apúlia, Esposende, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35103

2015 Marta Labastida

Complexo Monástico de S.Miguel de 
Bustelo, Penafiel, Portugal.

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/25704

2013 Cidália F. Silva

LIVED TIMEBETWEEN TIME AND PLACEII

FIELDWORKI BETWEEN THE SELF AND THE PLACE
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ENTRE O TEMPO E O LUGAR

II

II

AUTOR 
AUTHOR

DESENHO 
DRAWING

TESE DE MESTRADO  
MASTER’S THESIS

Joana Clementina 
Silva

Análise comparativa de feiras no Alto Minho: relação entre 
espaço e apropriação
—
Comparative Analysis of Street Markets in the Upper Minho 
Region: The Relation Between Space and Appropriation

II.
 1

2
 

II.
13

 

Belen Zevallos Köpi wasteland : the transformation of a noWHERE into 
nowHERE

Linha do Corgo
—
The Corgo Line

II.
 1

4
 

II.
15

 

Pedro Aires

II.
 1

6
 

Marisa Fernandes Projeto de representação da impermanência: entre a Nazaré 
e a Lagoa da Pederneira
—
Representation Project of Impermanence: In Between 
Nazaré and Lagoa da Pederneira

II.
 1

7
 

Ana Alexandra 
Rodrigues

Representações e Reinterpretações do Caminhar: Caso de 
Estudo da Rua das Dunas em Castelo de Neiva,  
Viana do Castelo.
—
Representations and Reinterpretations of the Act of 
Walking: A Case Study on Rua das Dunas in Castelo do 
Neiva, Viana do Castelo

II.
 1

8
 

II.
 1

9
  

Daniela Sousa Do doméstico à escala do Lugar: minas da Borralha
—
From the Scale of the Domestic up to the Scale of the Place: 
The Borralha Mines

II.
 2

0
 

Ana Soares A sedimentação como processo interpretativo das 
mutações da paisagem do Couto Mineiro do Pejão
—
Sedimentation as an Interpretive Process of Landscape 
Mutations in Couto Mineiro do Pejão

II.
 2

1 

Mónica Castro O território- entre - o mapa e a travessia. Estudo da linha-
limite entre Braga e Viana do Castelo
—
The Territory – In Between – the Map and the Crossing. 
A Study on the Boundary Line Between Braga and  
Viana do Castelo

II.
 2

2
 

II.
 2

3
 

TEMPO LINEAR

Fernando P. Ferreira Incitar o tempo. Processos, lugares e espaços no  
Vale do Cávado
—
Inciting Time: Processes, Places and Spaces in the Cávado 
Valley

II.
 2

4
 

LIVED TIMEBETWEEN TIME AND PLACE

BETWEEN TIME AND PLACE

II

II

DATA 
DATE

ORIENTAÇÃO
THESIS SUPERVISION

LOCALIZAÇÃO
LOCATION

HIPERLIGAÇÃO
LINK

Ponte de Lima, Braga, Arcos de 
Valdevez, Monção, Viana do Castelo  
e Vila Verde, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35303

2015 João Cabeleira

Berlim, Alemanha
—
Berlim, Germany

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/27619

2013 Cidália F. Silva

Linha do Corgo, Vila Real, 
Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/46374

Francisco Ferreira e Pedro Bandeira
—
Francisco Ferreira and  
Pedro Bandeira

Nazaré, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/34543

2014 Cidália F. Silva e Ana Francisca de 
Azevedo
—
Cidália F. Silva e Ana Francisca de 
Azevedo

Viana do Castelo, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/393852015 Rute Carlos

Borralha, Montalegre, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/42719

2016 Marta Labastida

Couto Mineiro do Pejão, 
Castelo de Paiva, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/44465

2016 Cidália F. Silva

2017

Braga, Viana de Castelo, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/29489

2014 Vincenzo Riso, Daniel Duarte Pereira 
e Ana Francisca de Azevedo
—
Vincenzo Riso, Daniel Duarte Pereira 
and Ana Francisca de Azevedo

LINEAR TIME

Vale do Cávado, Portugal https://onbeingwithit.lab2pt.net/pt/arquivo/incitar-o-
tempo-processos-lugares-e-espacos-no-vale-do-
cavado/

2010 Cidália Ferreira Silva
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Carlos Ferreira A Orla Marítima de Ovar: sistemas de proteção de costa 
enquanto lugares
—
Ovar’s Seashore: Coastal Protection Systems as Places

II.
 2

5
 

II.
 2

6
 

Daniel Pereira Projeto de interpretação e representação das dinâmicas 
costeiras do perímetro florestal das dunas de Ovar
—
Representation and Interpretation Project of Coastal 
Dynamics in the Forest Perimeter of Ovar’s Sand Dunes

II.
 2

7
 

II.
2

9
 

II.
 2

8
 

Ana Alexandra 
Rodrigues

Representações e Reinterpretações do Caminhar: Caso de 
Estudo da Rua das Dunas em Castelo de Neiva, Viana do 
Castelo
—
Representations and Reinterpretations of the Act of 
Walking: A Case Study on Rua das Dunas in Castelo do 
Neiva, Viana do Castelo

II.
 3

0
 

Cristiana Fevereiro O Sinclinal de ferro de torre de Moncorvo - um recurso 
mineral como catalisador de um Tempo Intermitente
—
Moncorvo’s Iron Syncline: A Mineral Resource as Catalyst of 
an Intermittent Time

II.
 3

1 

Marisa Fernandes Projeto de representação da impermanência: entre a Nazaré 
e a Lagoa da Pederneira
—
Representation Project of Impermanence: In Between 
Nazaré and Lagoa da Pederneira

II.
 3

2
 

II.
 3

6
 

II.
3

5
 

II.
 3

3
 

II.
3

4

Joana Vieira Interpretação e representação da inconstância do entre 
terra-água de Ovar
—
Interpretation and Representation of the Inconstancy of 
Ovar’s in Between Land-Water

II.
 3

7
 

II.
 3

8
 

Joana Clementina 
Silva

Análise comparativa de feiras no Alto Minho: relação entre 
espaço e apropriação
—
Comparative Analysis of Street Markets in the Upper Minho 
Region: The Relation Between Space and Appropriation

II.
 3

9
 

Daniela Sousa Do doméstico à escala do Lugar: minas da Borralha
—
From the Scale of the Domestic up to the Scale of the Place: 
The Borralha Mines

II.
 4

0
 

Nahed Nabhan Percepções do urbicídio e estratégias de reconstrução da 
Tessitura socio-urbana no Pós-Guerra. O caso de Jobar, 
Damasco
—
Urbicide Perceptions and Reconstruction Strategies in 
Postwar Socio-Urban Tessitura: The Case of Jobar, 
Damascus

II.
 4

1 

II

AUTOR 
AUTHOR

DESENHO 
DRAWING

TESE DE MESTRADO  
MASTER’S THESIS

LINEAR TIMEBETWEEN TIME AND PLACEII

Ovar, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/55507

2018 Ivo Oliveira

Ovar, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/43077

2011 Rute Carlos e Marta Labastida
—
Rute Carlos and Marta Labastida

Viana do Castelo, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/39385

2015 Rute Carlos

Torre de Moncorvo, Portugal https://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/39387

2015 Rute Carlos

2014 Nazaré, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/34543

Cidália F. Silva e Ana Francisca de 
Azevedo
—
Cidália F. Silva and Ana Francisca de 
Azevedo

Ovar, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/44228

2016 Cidália F. Silva

Ponte de Lima, Braga, Arcos de 
Valdevez, Monção, Viana do Castelo e 
Vila Verde, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35303

2015 João Cabeleira

Borralha, Montalegre, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/42719

2016 Marta Labastida

Damasco, Síria
—
Damascus, Syria

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/56033

2018 João Cabeleira

DATA 
DATE

ORIENTAÇÃO
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LOCALIZAÇÃO
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HIPERLIGAÇÃO
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ESCALAS DE PRODUÇÃOENTRE A ESCALA E O LUGARIII

Sara Ferreira Coexistência do tempo no território: projeto de representação 
do Complexo Monástico de S. Miguel de Bustelo
—
Time Coexistence in the Territory: Representation Project of 
S. Miguel de Bustelo’s Monastery Complex

II.
 4

2
 

II.
 4

3
 

Maria João Lobo O percorrer do Corgo a Alvações pela linha do Corgo: rotas de 
valorização da paisagem
—
Walking From Corgo to Alvações Along the Corgo Line: 
Landscape Valorization Routes

II.
 4

4
 

Luís Esteves O Marmorear de Estremoz: paisagem em movimento
—
Estremoz Marbleize: Landscape in Motion

Ana Soares A sedimentação como processo interpretativo das 
mutações da paisagem do Couto Mineiro do Pejão
—
Sedimentation as an Interpretive Process of Landscape 
Mutations in Couto Mineiro do Pejão

II.
4

5
 

Daniela Sousa Do doméstico à escala do Lugar: minas da Borralha
—
From the Scale of the Domestic up to the Scale of the Place: 
The Borralha Mines

III
.1

III
.2

Ana Soares A sedimentação como processo interpretativo das mutações 
da paisagem do Couto Mineiro do Pejão
—
Sedimentation as an Interpretive Process of Landscape 
Mutations in Couto Mineiro do Pejão

III
. 3

 
III

. 6
 

III
.5

 

III
. 4

 
III

. 7
 

Luís Esteves O Marmorear de Estremoz: paisagem em movimento
—
Estremoz Marbleize: Landscape in MotionIII

.1
0

III
.9

III
.8

III
.1

1

Nelly Nobre Pelas terras do DEMO/ensaiando novos lugares
—
By the Terras do Demo: Molding New SitesIII

.1
2

Renato Azevedo O suporte, a Linha e o fragmento na transformação da rede 
hidrográfica do Vale do Cávado: uma experiência na 
freguesia de Moure
—
Support, Line, and Fragment in the Transformation of the 
Hydrographic System of the Cávado Valley: An Experience 
in the Parish of Moure

III
.1

3

III
.1

5

III
.1

4

AUTOR 
AUTHOR

DESENHO 
DRAWING

TESE DE MESTRADO  
MASTER’S THESIS

TEMPO LINEARENTRE O TEMPO E O LUGARII

SCALES OF PRODUCTIONBETWEEN SCALE AND PLACEIII

Complexo Monástico de S.Miguel 
de Bustelo, Penafiel, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/25704

2013 Cidália F. Silva

Linha do Corgo, Vila Real, 
Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/46367

2017 Rute Carlos

2015 Estremoz, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35170

Cidália F. Silva

Couto Mineiro do Pejão, Castelo 
de Paiva, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/44465

2016 Cidália Ferreira Silva

Borralha, Montalegre, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/42719

2016 Marta Labastida

Couto Mineiro do Pejão, Castelo 
de Paiva, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/44465

2016 Cidália F. Silva

Estremoz, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35170

2015 Cidália F. Silva

Barragem de Vilar,  
Moimento da Beira, Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/46368

2017 Maria Manuel Oliveira

Vale do Cávado, Portugal https://onbeingwithit.lab2pt.net/pt/
arquivo/o-marmorear-de-estremoz-paisagem-em-
movimento/

2018 Ivo Oliveira

DATA 
DATE
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THESIS SUPERVISION

LOCALIZAÇÃO
LOCATION

HIPERLIGAÇÃO
LINK

LINEAR TIMEBETWEEN TIME AND PLACEII
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ESCALAS DE PRODUÇÃOENTRE A ESCALA E O LUGAR

ENTRE A ESCALA E O LUGAR

III

III

Marisa Fernandes Projeto de representação da impermanência: entre a Nazaré 
e a Lagoa da Pederneira
—
Representation Project of Impermanence: In Between 
Nazaré and Lagoa da Pederneira

III
.2

5

III
.2

4

ESCALAS DE INTERVENÇÃO

III
.1

9

III
.2

0

Gonçalo Fernandes Dos ciclos e sistemas aos interstícios de Creixomil: entre o seu 
conhecimento e transformação potencial
—
From Cycles and Systems to Creixomil’s Interstices: Between 
Their Knowledge and Their Potential Transformation

III
.2

1

Elisabete do Monte Os lugares de Cedovém e Pedrinhas: do reconhecimento do 
lugar à intervenção
—
The Places of Cedovém and Pedrinhas: Recognizing These 
Places and Intervening

III
.2

2

III
.2

3

João Ribeiro (Re)qualificar um território: um novo olhar sobre o 
Promontório de Santa Marta, Braga
—
(Re)qualifying a Territory: A New Perception on the 
Promontory of Santa Marta, Braga

III
.2

7

Ana Alexandra 
Rodrigues

Representações e Reinterpretações do Caminhar: Caso de 
Estudo da Rua das Dunas em Castelo de Neiva,  
Viana do Castelo
—
Representations and Reinterpretations of the Act of Walking: 
A Case Study on Rua das Dunas in Castelo do Neiva, Viana 
do Castelo

III
.2

8

III
.2

9

Helder Silva Projeto de ações provisórias em Vazios Urbanos: aplicação 
em Ruínas de lote habitacional, como caso de estudo na Rua 
D. João I em Guimarães
—
Project of Temporary Actions in Urban Voids: An Application 
to the Ruins of a Housing Plot – A Case Study at Rua D. João 
I in Guimarães

III
.3

0

III
.3

1

Luís Esteves O Marmorear de Estremoz: paisagem em movimento
—
Estremoz Marbleize: Landscape in MotionIII

.2
6

Gonçalo Fernandes Dos ciclos e sistemas aos interstícios de Creixomil: entre o 
seu conhecimento e transformação potencial
—
From Cycles and Systems to Creixomil’s Interstices: Between 
Their Knowledge and Their Potential Transformation

III
.3

2

III
.3

4

III
.3

3

Cristiana Fevereiro O Sinclinal de ferro de torre de Moncorvo - um recurso mineral 
como catalisador de um Tempo Intermitente
—
Moncorvo’s Iron Syncline: A Mineral Resource as Catalyst of 
an Intermittent Time

III
.1

6

III
.1

8

III
.1

7
AUTOR 
AUTHOR

DESENHO 
DRAWING

TESE DE MESTRADO  
MASTER’S THESIS

SCALES OF PRODUCTIONBETWEEN SCALE AND PLACE

BETWEEN SCALE AND PLACE

III

III

Nazaré, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/34543

2015

Cidália F. Silva e  
Ana Francisca de Azevedo
—
Cidália F. Silva and  
Ana Francisca de Azevedo

SCALES OF INTERVENTION

Guimarães, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/41601

Cidália F. Silva e Marta 
Labastida
—
Cidália F. Silva and Marta 
Labastida

Apúlia, Esposende, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35103

2014

Marta Labastida

Braga, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/55819

2018 Marta Labastida

Viana do Castelo, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/39385

2015 Rute Carlos

Guimarães, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/42738

2016 Marta Labastida

Estremoz, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/35170

2015 Cidália F. Silva

Guimarães, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/41601

2015 Cidália F. Silva e Marta Labastida
—
Cidália F. Silva and Marta Labastida

Torre de Moncorvo, Portugal https://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/39387

2015 Rute Carlos

DATA 
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ORIENTAÇÃO
THESIS SUPERVISION

LOCALIZAÇÃO
LOCATION

HIPERLIGAÇÃO
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ESCALAS DE INTERVENÇÃOENTRE A ESCALA E O LUGARIII

Clara Araújo A rota e o ancoradouro como estratégia para a requalificação 
do rio Lima
—
The Fluvial Route and the Piers as a Strategy for the 
Requalification of the Lima River Estuary

III
.4

1
III

.4
4

III
.4

3

III
.4

2

Rand Askar Do temporário para o permanente, visão incremental da 
habitação para a cidade de Homs
—
From temporary to permanent, incremental housing vision 
for the city of Homs

III
.4

5

III
.4

6
III

.4
8

III
.4

7

Maria João Lobo O percorrer do Corgo a Alvações pela linha do Corgo: rotas 
de valorização da paisagem
—
Walking From Corgo to Alvações Along the Corgo Line: 
Landscape Valorization Routes

João Maia Topografia do Ruído: o som como catalisador de projeto - 
transformação da não-porosidade física do Campo da Feira 
de Vila Verde em porosidade espácio-temporal
—
Topography of Noise: Sound as Project Catalyst – The 
Transformation of the Non-Porosity of Vila Verde’s Street 
Market Into Space-Time Porosity

III
.4

9

III
.5

0

Fernando P. Ferreira Incitar o tempo. Processos, lugares e espaços no  
Vale do Cávado
—
Inciting Time: Processes, Places and Spaces in the Cávado 
Valley

III
.3

7
III

.4
0

III
.3

9

III
.3

8

AUTOR 
AUTHOR

DESENHO 
DRAWING

TESE DE MESTRADO  
MASTER’S THESIS

III
.3

5

III
.3

6

Gonçalo Fernandes Dos ciclos e sistemas aos interstícios de Creixomil: entre o 
seu conhecimento e transformação potencial
—
From Cycles and Systems to Creixomil’s Interstices: Between 
Their Knowledge and Their Potential Transformation

SCALES OF INTERVENTIONBETWEEN SCALE AND PLACEIII

Viana do Castelo, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/21406

2012 Rute Carlos

Homs, Síria
—
Homs, Syria

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/54691

2018 Ana Luísa Rodrigues

Linha do Corgo, Vila Real, 
Portugal

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/46367

2017 Rute Carlos

Vila Verde, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/27618

2013

Cidália F. Silva

Vale do Cávado, Portugal https://onbeingwithit.lab2pt.net/pt/arquivo/
incitar-o-tempo-processos-lugares-e-espacos-no-
vale-do-cavado/

2010 Cidália F. Silva
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THESIS SUPERVISION

LOCALIZAÇÃO
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HIPERLIGAÇÃO
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Guimarães, Portugal http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/41601

2015 Cidália F. Silva e Marta Labastida
—
Cidália F. Silva and Marta Labastida
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