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Resumo 

 

Depois de um século XX, onde a madeira se tornou um material esquecido 

por ser tradicional, a sociedade, cada vez mais atenta ao Meio-Ambiente, 

ressuscitou um interesse pelo passado e pelos “velhos” materiais. O novo interesse 

na arquitetura faz nascer uma nova tradição – aliar as novas técnicas inovadoras 

com os conhecimentos fundamentados no passado, onde os materiais 

tradicionais como a madeira assumem um novo papel na arquitetura de 

vanguarda. O estudo científico – caracterizador desta nova era – conduz a um 

entendimento mais informado sobre os materiais e as suas possibilidades, 

resultando na sua aplicação em novas formas e técnicas construtivas.  

Estudamos a arquitetura em madeira em Portugal na procura de melhor 

entender os motivos que conduziram a um cenário tão pobre, no que diz respeito 

às construções com esta matéria no nosso território. Para isso, foi necessário 

recuar aos primórdios da construção em madeira e ao início da formação do 

espaço florestal português – o século XIV.  

Partindo de um breve enquadramento histórico, verificamos que a 

construção em madeira em Portugal foi claramente influenciada pelo Norte da 

Europa, relativamente aos princípios e preocupações que envolvem a 

arquitetura portuguesa e nórdica da atualidade. Com o presente trabalho 

pretende-se compreender os pontos que os aproximaram no passado para 

entender de que forma influenciaram a arquitetura contemporânea em madeira 

em Portugal. 

O Complexo das Artes será o nosso ensaio projetual que visa apontar 

opções estratégicas para o centro histórico de Santa Maria da Feira, no sentido 

de dar resposta a algumas problemáticas que atualmente subsistem. 
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Abstract 

 

After a twentieth century, where wood has become a material forgotten 

because of its tradition, society, increasingly aware to the environmental issues, 

has raised an interest in the past and “old” materials. The newest interest in 

architecture originates a new tradition – combining innovative techniques with 

the knowledge grounded in the past, where traditional materials such as wood 

take on a new role in contemporary architecture. The scientific study – feature of 

this new era – leads to a more informed understanding of the materials and their 

means, resulting in its application in new forms and building techniques. 

 We studied Portuguese wooden architecture in seeking to better 

understand the reasons that led to such a poor scenario, when it comes to 

wooden buildings in our territory. For this, we must go back to the beginnings of 

wood construction and the early formation of Portuguese forests – the fourteenth 

century.  

Starting from a brief historical background, we realized that wood 

construction in Portugal was clearly influenced by Northern Europe, relatively to 

the principals and concerns involving Portuguese and Nordic architecture today. 

With this paper we aim to apprehend the points that approached these two 

realities to understand how they influenced Portuguese wooden architecture. 

The Complex of Arts will be our projetual test aimed at pointing out 

strategic options for the historic center of Santa Maria da Feira, in order to address 

some issues that currently exist.  
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Introdução   

Num panorama arquitetónico – o da contemporaneidade – a madeira é 

novamente associada às construções mais vanguardistas. Conduz-nos a um 

cenário cada vez mais revivalista, onde a tradição do passado – a madeira – se 

alia ao futuro – as novas possibilidades construtivas. 

A madeira tem sido alvo de um crescente interesse nas últimas décadas. A 

sua polivalência e os seus novos derivados permitem aplicações em escalas até 

então impensáveis. A arquitetura em madeira em Portugal não tem um impacto 

tao forte como na Escandinávia, no entanto o interesse tem vindo a crescer. 

Começam a surgir construções que fazem uso total da madeira – da estrutura 

aos revestimentos – com novas técnicas construtivas inovadoras.  

O novo interesse na arquitetura é o de construir melhor com base no 

conhecimento fundamentado no passado aliado às novas possibilidades. O 

estudo cientifico caracteriza esta nova era. Este é o alicerce do presente 

trabalho – procurar entender as causas para melhor perceber os resultados.  

Apesar de a madeira ter sido alvo de um crescente interesse e de ser 

associada às construções mais vanguardistas da atualidade, em Portugal esse 

sentimento não está tao presente. Ainda que Portugal seja um país constituído 

maioritariamente por florestas, tal como no Norte da Europa, a tradição de 

construir com madeira foi praticamente inexistente. Mas, do pouco que temos – 

sendo que a maioria se encontra no litoral centro – grande parte esteve 

intrinsecamente ligada aos países nórdicos. 

Importa tentar perceber os motivos que propiciaram este panorama tão 

pobre da arquitetura portuguesa; os fatores que conduziram à ligação entre os 

países do Norte da Europa e Portugal e se essa aproximação é sentida ainda 

hoje na vertente arquitetónica e de que forma ela se expressa. 

 A presente dissertação, realizada segundo o método clássico e através do 

tratamento qualitativo dos dados, resulta de uma vasta investigação científica e 

histórica, feita a partir de diversas fontes de leitura, como livros, artigos, consulta 

de arquivos institucionais, entrevistas à população local e, por fim, do ensaio 

projetual. 
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 Divide-se em dois capítulos. Sendo que o primeiro aborda “A arquitetura 

portuguesa em madeira: tradição e influências”, isto é, partindo de um 

enquadramento histórico, tentamos perceber o atual panorama da arquitetura 

em madeira em Portugal. Sendo para isso necessário aprofundar os processos de 

formação do espaço florestal português, entre os séculos XIV – quando surgem os 

primeiros registos florestais – e o século XVIII – período que antecede a Revolução 

Industrial. Este processo conduziu-nos à Liga Hanseática – aliança que aproximou 

Portugal e os países nórdicos. Seguidamente procedemos à caracterização geral 

da arquitetura nórdica e portuguesa, do passado à atualidade, para perceber se 

a aproximação do passado está presente ainda hoje e para chegar a um 

entendimento genérico daquilo que as aproxima. 

O segundo capítulo intitula-se “O Complexo das Artes como dinamizador 

da cidade de Santa Maria da Feira”, com a intenção de ensaiar uma proposta 

de um edifício que potencialize o centro histórico da cidade. Partindo da análise 

ao retrato histórico da cidade, procedemos à relação com o período hanseático 

e com as construções em madeira da região. Finalizando com a estratégia que 

passa pela construção de um equipamento dinamizador do centro histórico 

cada vez mais desertificado e disperso. 
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“A individualidade não desaparece como o fumo e se nós a possuímos nada perdemos 

em estudar a Arquitetura estrangeira, caso contrário será inútil ter a pretensão de falar 

em Arquitetura portuguesa”  
(TÁVORA, 1997, p.13)  
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CAPÍTULO I 
 

A arquitetura portuguesa em madeira: tradição e influências 

Figura 01 “As construções em madeira contemporâneas” Fonte: produção própria  
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1. A MADEIRA NA ARQUITETURA 

1.1. A MATÉRIA CONSTRUTIVA: O INTERESSE RENOVADO E AS 

PROPRIEDADES 

 

 
 “Há apenas algumas décadas, a madeira parecia ser um material esquecido na 

construção por a tecnologia que lhe estava associada ainda não ter sido suficientemente 

desenvolvida. Hoje, esta aproximação parece ter mudado. Três fatores fundamentais terão 

contribuído para uma maior atenção dada, na atualidade, a este material: preocupação 

para com o Meio Ambiente, o desenvolvimento de tecnologias, e um crescente interesse 

nos métodos tradicionais da construção.” (Ana Carolina Marques, 2011: 10) 

O presente da arquitetura, depois de um século marcado pelo 

“fanatismo”, pelas inovações, pelas novas possibilidades construtivas e pelo 

aparecimento de novos materiais, onde a herança histórica deixou de ter 

qualquer significado, é pautado pelas cada vez mais urgentes preocupações 

ambientais, onde a sociedade passou a ter um papel ativo e, onde o passado 

parece regressar como uma referência para um contexto arquitetónico – ao 

contrário do século XX – definido. O interesse pelo uso de materiais tradicionais, 

como a madeira, nas últimas décadas, tem sido notório. No presente da 

arquitetura, as inovações permitem novas possibilidades construtivas, que por sua 

vez se aliam aos materiais tradicionais, outrora vistos como “impedimento da 

inovação”, para alcançarem soluções até então nunca vistas. A preocupação 

pelas implicações da nossa existência e dos nossos atos no Meio Ambiente 

ressuscitou a madeira para a contemporaneidade, associando-a às formas 

arquitetónicas mais vanguardistas. 

Existem várias razões para considerar o uso da madeira. Em primeiro lugar, 

tem um baixo impacto ambiental quando comparada com outros materiais mais 

utilizados atualmente como o betão e o aço. É o único grande material 

construtivo que é feito pelo Sol e é completamente renovável. Para além disso, 

os seus derivados têm menos energia embutida na sua produção e são, por isso, 

responsáveis por uma menor poluição do ar e da água em comparação com os 

outros materiais. A madeira também contribui positivamente para o ambiente 

porque, enquanto árvore, é um absorvente natural de dióxido de carbono da 

atmosfera. Esse carbono só é solto quando a madeira começa a partir. Os 

produtos de madeira retêm o carbono, mantendo-o fora da atmosfera durante 
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03 02 

Figura 02 “A tecnologia” Welcome to the future 

Figura 03 “As novas possibilidades construtivas” Hotel Hotel, March Studio 

 



 

o tempo de vida da estrutura, ou até mais, se a madeira for reutilizada ou 

manufaturada noutros produtos. 

Além dos seus benefícios ambientais, a madeira pode significativamente 

melhorar a qualidade de um espaço. Os espaços que usam esta matéria-prima 

de forma exposta têm tendência para serem quentes e convidativos, causando 

reações positivas nos seus utilizadores. Contendo milhares de espécies, é 

esteticamente diversificada. Algumas madeiras são ideais para a acústica, outras 

para a textura, cor, aparência, enquanto outras para uso estrutural, para paredes 

ou pavimentos. A matéria pode ser pintada, encerada e envernizada para 

ostentar o seu aspeto natural ou então pode ser esculpida, colada, pregada ou 

cortada. A madeira é conhecida pela sua polivalência de usos e aspetos 

maximizados pela evolução da tecnologia da construção. 

“A madeira é um material polivalente usado para a construção desde 

tempos remotos. O Homem tem-lhe associado memórias e sensações. Ela 

carrega História e Técnica.” (Ana Carolina Marques, 2011: 3) 

São inúmeros os benefícios da madeira no campo construtivo e 

decorativo, nomeadamente as suas capacidades naturais como insuladora 

excecional. Alguns materiais de construção como o aço – materiais inorgânicos – 

são não-combustíveis e, por isso, expandem quando aquecidos o que pode 

provocar enfraquecimento e colapso da estrutura. A madeira, no entanto, reage 

de forma oposta. Quando aquecida – não excessivamente ao ponto de 

combustão – a madeira seca e torna-se mais dura.  

A madeira também permite uma menor perda de energia, fazendo com 

que o calor ou frio permaneça num determinado espaço, poupando no 

aquecimento ou arrefecimento. Contribui portanto para uma boa performance 

do invólucro, enquanto baixo condutor de calor minimizando as pontes térmicas 

e aumentando a eficácia na isolação.  

Relativamente às propriedades mecânicas, a madeira quando 

comparada com a força de tensão do aço, no caso do abeto e da faia, tem 

comprimentos de rutura de 19.8 km e 28.3 km respetivamente, sendo ideal para 

pavimentos sujeitos a grande tensão como os pavilhões desportivos. (in the wood 
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data base, 2011) Quando comparada com tijolo, pedra ou betão, a construção dos 

edifícios em madeira certamente têm uma menor duração, o que traz vantagens 

quando feita sob condições climáticas adversas como chuva forte, neve e gelo 

ou quando feita em áreas urbanas densas, onde por vezes o armazenamento do 

material se torna praticamente impossível. Relativamente às propriedades 

acústicas a madeira não é um perfeito isolador mas previne os ecos de 

balancearem pelo espaço ao absorver ondas sonoras provando-se bastante 

eficaz a evitar a propagação dos sons indesejados, ao contrário de outros 

materiais, especialmente na isolação entre espaços diferente (divisórias), daí a 

sua utilização tao comum em salas de espetáculo, onde é necessário a 

amortização do som. 

A madeira estrutural ou maciça como CLT ou LVL (Consultar Glossário) têm 

uma resistência inerente ao fogo. A madeira arde lentamente e a camada 

carbonizada criada na sua superfície enquanto arde ajuda a proteger e isolar as 

partes não ardidas em baixo da camada carbonizada. A porção de madeira 

não ardida de um determinado elemento com uma espessura considerável 

consegue reter entre 85 a 90% da sua força. Além do mais, como os painéis de 

madeira podem eliminar espaços vazios entre paredes e pavimentos/pisos onde 

o fogo tem tendência a se espalhar com facilidade, a resistência ao fogo torna-

se maior. Em alguns projetos de edifícios em madeira, os elementos foram feitos 

com uma maior espessura de modo a incluir uma camada de carvão, para além 

da encapsulação de elementos de madeira com gesso ate um determinado 

ponto de modo a retardar a ação do fogo.  

Outras estratégias para retardar os incêndios são os sistemas de rega e a 

tinta intumescente aplicada à madeira exposta. As tintas são produtos reativos 

ao calor que, aos 200 °C, iniciam um processo de expansão volumétrica. Neste 

processo são libertados gases não tóxicos que atuam em conjunto com resinas 

especiais que formam uma espécie de espuma rígida na superfície da estrutura, 

retardando a elevação das temperaturas. Já os sistemas de rega permitem a 

construção de edifícios com áreas maiores e alturas mais elevadas também. 

Quanto à humidade, geralmente os elementos expostos estão localizados no 

interior do invólucro, protegidos por uma saliência ou no caso de painéis em 

consola, expostos na parte inferior. Algumas madeiras ficam ensopadas 
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causando um inchamento mas existem algumas espécies altamente resistentes, 

como é o caso do cedro que tem baixos níveis de absorção. Já no interior do 

edifício é possível monitorizar os níveis com a instalação de sensores de 

humidade no invólucro. 

 

1.2  AS NOVAS POSSIBILIDADES CONSTRUTIVAS  

Os avanços tecnológicos no que toca à madeira foram consideráveis. A 

matéria-prima apresenta algumas limitações no seu estado natural, no que diz 

respeito à heterogeneidade e tamanho das peças. No entanto, atualmente, 

com o estudo das estruturas leves, foram surgindo novas técnicas e novos 

processos que permitem uma maior homogeneidade, resistência mecânica, 

qualidade, resistência ao tempo e a criação de produtos com maiores 

dimensões. As novas propriedades possibilitaram estruturas inovadoras com 

materiais mais leves, duráveis e facilmente moldáveis em formas cada vez mais 

complexas. (Teresa Rijo Sottomayor Estrela, 2008) Os edifícios são cada vez mais 

eficientes a nível energético, mais resistentes às intempéries e ao fogo e mais 

inovadores. 

“A industrialização, mecanização e produção em massa que caracterizam a atual 

atividade da construção, nomeadamente de estruturas de madeira, ditam a utilização de 

ligações metálicas modernas, com recurso a ligadores metálicos normalizados, para os 

quais existem regras de dimensionamento claras e técnicas de fabrico e montagem menos 

dependentes da perícia ou experiência individual.” (Arquitetura Ibérica 26, 2008: 16) 

Apesar de a inovação ser um fator muito importante no desenvolvimento 

da arquitetura em madeira do século XXI, as ligações tradicionais estão ainda 

presentes em inúmeras estruturas através das ligações por entalhes, com ou sem 

chapas ou braçadeiras metálicas, reavivando o património histórico na 

construção em madeira. O interesse pelo revivalismo da tradição do passado 

presente na arquitetura contemporânea não impede a evolução, pelo contrário 

assiste o desenvolvimento tecnológico relativo à conceção estrutural, às técnicas 

de construção e ao conhecimento do comportamento da madeira. 
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Figura 04 “As novas possibilidades 

construtivas” Tamedia Building, Shigeru Ban 

Pela primeira vez em todo o mundo, a 

estrutura de um edifício com estas 

dimensões (7 pisos) foi construída na sua 

totalidade em madeira. Fazendo uso de 

elementos estruturais em madeira – usada 

pela sua flexibilidade e capacidade de 

transmitir conforto –, como colunas, vigas e 

juntas, ao invés de usar o habitual betão, 

torna este edifício um exemplar na 

arquitetura em madeira mundial. A forma 

especial das peças também obrigava a um 

material flexível.  

Figura 05 “As novas possibilidades 

construtivas” Earth & Science Building, 

Perkins + Will 

A madeira é utilizada como material 

primário da estrutura e concede um 

ambiente acolhedor para receber os 

utilizadores do edifício. Demonstrando uma 

preocupação com o Meio-Ambiente, a 

estrutura foi pensada para acolher o 

equivalente à poluição de cerca de 400 

carros por ano. A escada principal do átrio, 

feita a partir de madeira sólida, parece 

flutuar no espaço, concedendo um caráter 

de leveza ao material. A fluidez da escada é 

conseguida através de traves horizontais de 

glulam (madeira laminada colada) 

praticamente invisíveis que envolvem a 

escadaria, desafiando a gravidade. 
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A interpretação dos modos tradicionais e do rigor da execução do passado 

ajudam o progresso da arquitetura em madeira. 

“Refira-se que, muito recentemente, nalguns países europeus tem havido um 

interesse crescente por parte dos arquitetos e dos donos de obra na utilização deste tipo 

de ligações em estruturas novas. A atual facilidade de maquinar os entalhes com rigor, a 

redução substancial do consumo de elementos metálicos e a estética ímpar de uma 

estrutura com este tipo de ligação são os seus principais atrativos e explicam o seu 

reaparecimento.” (Arquitetura Ibérica 26, 2008: 17) 

O potencial construtivo desta matéria mudou radicalmente nos últimos 

anos. A polivalência do material e as inúmeras possibilidades de produtos 

derivados, para além de ser económica, tornam a madeira muito atrativa. Os 

novos desenvolvimentos tecnológicos procuram melhorar o comportamento 

físico da madeira concedendo uma maior liberdade tectónica à matéria, o que 

se traduz em soluções estruturais mais arrojadas. São inúmeros os produtos 

derivados que permitem ultrapassar as limitações da madeira maciça, 

nomeadamente o contraplacado e a madeira lamelada colada. A colagem de 

elementos de madeira com cruzamento de veios permite obter maiores 

dimensões e formas mais arrojadas com curvas mais acentuadas, atingindo 

novas realidades construtivas. 

“Em particular, as secções em madeira lamelada permitem atingir vãos de grandes 

distâncias muitas vezes desejadas nas estruturas mais modernas, e que apenas seriam 

possíveis com aço ou betão armado, mas que desta forma se tornam estruturas mais leves 

e muitas vezes mais simples na montagem e execução das peças (…).” (Ana Carolina 

Marques, 2011: 21) 

Existe um leque variado de derivados da madeira que só surgiram graças 

ao avanço da tecnologia. Atualmente existem produtos determinados para 

cada função. Para função estrutural temos, ainda, a madeira maciça ou os 

folheados que dela derivam – LVL, LSL, PSL (Consultar Glossário) – já os compensados 

laminados e as pranchas – contraplacado, MDF – subdividem-se em várias 

categorias e são usados como revestimento interior e exterior ou até mesmo no 

fabrico de mobiliário. (Ruth Slavid, 2005: 9-10)  

Mas as inovações tecnológicas e as possibilidades construtivas que daí 

advêm só conseguem ser bem-sucedidas se extraírem propriedades específicas 

de cada espécie de madeira. 
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Figura 06 “As novas possibilidades 

construtivas” City centre: Cite des Arts et de 

la Culture, Kengo Kuma & Associates 

Os arquitetos pretenderam criar uma 

arquitetura em uníssono com o rio e as 

montanhas, a cidade antiga e as culturas da 

modernidade. O telhado é uma extensão 

do rio e das montanhas e é uma 

combinação entre madeira e vidro criando 

uma “fachada” que encontra a natureza. 

Figura 07 “As novas possibilidades 

construtivas” Aspen Art Museum (2014) 

Shigeru Ban  

A visão de Shigeru Ban para este projeto foi 

baseada na transparência e nos planos 

abertos para a vista envolvente, 

providenciando a oportunidade tanto de 

ver o interior como o exterior. A inovadora 

estrutura triangular de madeira da cobertura 

cobre o espaço interior do telhado. O 

espaço remanescente é aberto para um 

terraço.  



 

É necessário, portanto, um conhecimento fundamentado dos diferentes 

tipos de árvores para um uso adequado dos diferentes elementos de uma 

construção. As madeiras mais utilizadas estruturalmente no norte da Europa são: 

a Casquinha, o Espruce europeu, o Abeto branco e o Lariço europeu.  

 “Os avanços tecnológicos pressupõem, evidentemente, novos métodos de 

construção, com estruturas inovadoras. Emergem novos materiais, mais leves, duráveis e 

facilmente moldáveis em formas complexas. De resto, estas preocupações são paralelas a 

uma consciência coletiva crescente de que o que é feito agora irá inevitavelmente, afetar 

o futuro.” (Teresa Rijo De Sotomaior Estrela, 2008: 20) 
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Figuras 08 | 09 “As novas possibilidades 

construtivas” Wild Reindeer Centre (2011) 

Snøhetta, Hjerkinn Dovre, Noruega  

O pavilhão é uma caixa metálica em aço, 

fria e dura que simboliza o clima da região e 

que abriga um acolhedor interior de 

madeira. Com formas orgânicas, como se 

tivessem sido esculpidas pela erosão do 

vento, o pavilhão cria uma galeria curvilínea 

que permite a observação de renas 

selvagens. A forma simples e o uso de 

materiais naturais remetem às  tradições de 

construção locais. No entanto, foram 

utilizadas tecnologias avançadas tanto na 

conceção do projeto, quanto no processo 

de fabricação. Aliando a natureza às novas 

tecnologias, o interior foi desenhado a partir 

de modelos digitais a três dimensões. 



2. PORTUGAL: RETRATO GERAL DA SUA ARQUITETURA 

2.1  ERA INDUSTRIAL 

“A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de 

vida, provocando um deslocamento da população rural para as cidades, 

criando concentrações urbanas”. (Brian Knapp; Simon Ross, 1989: 77) 

Pela primeira vez na história, à escala mundial, as cidades e a arquitetura 

sofreram um processo de homogeneização através dos novos modos 

arquitetónicos modernos que foram motivados pela industrialização e pela 

sobrepopulação das cidades. (Manuel Graça Dias, 2008: 314) O assentamento da 

sociedade capitalista fez eclodir o crescimento das cidades. A finalidade deste 

capitalismo era produzir e evoluir cada vez mais, lutando pelo sucesso 

individualizado. 

O individualismo é útil para a sociedade. (Adam Smith, 1776) 

Até meados do século XIX, a madeira era utilizada nas estruturas dos 

edifícios enquanto material primário. Com a revolução industrial surgiu uma 

evolução considerável na tecnologia do ferro, do vidro e do betão, materiais 

popularizados pelo surgimento de projetos icónicos como os comummente 

designados “skyscrapers” ou “arranha-céus”, no caso de outros contextos 

internacionais. Estes materiais da era industrial passam a ser os eleitos na 

construção de grandes projetos nos séculos XIX e XX.  

A arquitetura passa a ser generalizada, uma vez que, os materiais eram os 

mesmos- os novos materiais modernos- e que a finalidade era também comum, a 

superação do que já tinha sido feito até então, mesmo que não fosse inventivo 

apenas tinha que ser melhor. 

“Seria como se a distância ou a não-comunicação, ao deixarem de existir, 

aproximassem de tal modo os modelos e as culturas, que nada mais restasse ao Homem 

que a progressiva aceleração para um mundo homogéneo e pouco inventivo, 

deliberadamente não-diferenciado” (Manuel Graça Dias, 2008: 316)  

 A era da Revolução Industrial afirmou-se nas estruturas. O objetivo na arquitetura 

passou a ser atingir escalas nunca antes conseguidas- “Inovação vs. Tradição”. 

 

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 10 “O tempo das máquinas” Cena do filme “Os Tempos Modernos”, Charlie Chaplin, 1936 



Num cenário em que a inovação tornou-se a protagonista da arquitetura, 

a madeira tornou-se pouco atual para as novas ambições, uma vez que, a 

tecnologia avançava a um ritmo acelerado. A madeira, como sendo um 

material “tradicional” tornou-se o eleito na arquitetura vernacular. Até meados 

dos anos 70, os materiais primários usados até então passaram a ser considerados 

“recursos a preservar” pela sua limitação. Devido ao crescimento tecnológico e 

ao aparecimento de novos materiais, e por isso inovadores, assiste-se a um 

desinteresse continuado pela herança da tradição arquitetónica. A madeira, 

como sendo talvez o principal material a nível construtivo da história, pela sua 

herança, rapidamente perde o interesse. 

“Em Portugal, o uso da madeira estrutural começou a perder significado de forma 

faseada, primeiro com a vulgarização do tijolo industrial, nos finais do século XIX, que 

permitiu executar economicamente paredes de reduzida espessura no interior da 

construção sem o recurso a madeira, e posteriormente com o aparecimento do betão 

armado, no início do século XX, que começou por substituir os vigamentos de madeira dos 

pavimentos das zonas húmidas das cozinhas, casas de banho, varandas e escadas 

exteriores, por lajes e que se estendeu, em menos de 50 anos, à totalidade dos pavimentos 

de construção.” (Arquitetura Ibérica 26, 2008: 15)  

 

2.2  MODERNISMO  

Em Portugal, a partir de 1960, o mundo rural entra em declínio. Os 

fenómenos da emigração e migração, os responsáveis pela desruralização, vão 

“assentar” um suposto conforto com a construção de casas e barracas de tijolo e 

betão- os novos materiais- nas aldeias e periferias do Porto, de Lisboa e Setúbal.  

“Que é feito, então, desse mundo pré-urbano, onde teriam ficado cristalizados os 

vários diferentes modelos de habitat que o homem construíra ao longo do tempo?” 

(Manuel Graça Dias, 2008, p. 315) 

Apesar de Portugal ser um país relativamente pequeno, as variações 

arquitetónicas são consideráveis de Norte a Sul e entre o litoral e o interior. A 

arquitetura vernacular torna-se muito diversificada e, por isso, não existe 

propriamente uma tipologia de edificado que simbolize este tipo de construção 

no país. (Teresa Rijo Sottomayor Estrela, 2008) 
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Figura 11 “A emigração portuguesa dos anos 60” Emigrantes 

portugueses 

Figura 12 “O tempo das máquinas” Máquina de escrever 

 



Este facto deve-se à isolação dos grupos e à diversidade geográfica, onde 

o clima e consequentemente os materiais naturais diferem bastante entre as 

regiões. As soluções arquitetónicas tradicionais são muito utilizadas, ainda hoje, 

formal e conceptualmente porque são válidas no que diz respeito à construção 

com consideração pela envolvente. Os materiais mais utilizados são o granito, a 

terra, a madeira e variam de acordo com a região e possibilidades económicas. 

Deste modo, a cada região corresponde um determinado material e diferentes 

tipologias de edifício. (Teresa Rijo Sottomayor Estrela, 2008) É na arquitetura vernacular 

que se encontram as técnicas construtivas tradicionais mais evidentes e materiais 

locais interligando harmoniosamente a construção com a natureza e o clima 

mas ainda assim diferenciando cada região. 

“Não julgo que as culturas tenham tentado, sistemática ou metodicamente, 

diferenciar-se umas das outras. A verdade é que durante centenas de milhares de anos a 

Humanidade não era numerosa na Terra e os pequenos grupos existentes viviam isolados, 

de modo que nada espanta que cada um tenha desenvolvido as suas próprias 

características, tornando-se diferente dos outros.” (Lévi-Strauss, 1978: 31) 

“E assim, passada uma fase em que as tradições arquitetónicas e construtivas 

tenderam a ser rejeitadas pelo grosso da população – décadas de 60, 70 e 80 – que as 

associava às más condições de vida que pretendiam ultrapassar e esquecer, a arquitetura 

rural tradicional (…) voltam a ser temas da contemporaneidade.” (Vítor Ribeiro, José 

Aguiar, Miguel Reimão Costa, 2012: 9) 

 

2.3  PÓS-MODERNISMO 

Depois de diversos problemas ambientais, houve uma tomada de 

consciência de que os recursos implicados no fabrico dos materiais da era 

industrial eram excessivos e prejudiciais para o Homem e para o Meio-Ambiente. 

O foco passou a estar na preservação ambiental e nos seus recursos. A madeira 

volta a surgir como uma espécie de salvação das más políticas de construção 

feitas até então. Os métodos tradicionais são vistos com mais atenção e passam 

a servir como charneira entre a tradição do passado e a inovação do presente. 

“Quase todas as construções portuguesas usam a madeira num ou outro aspeto da 

sua construção pois é fácil a obtenção dada a sua abundância.” (Sara Guiomar Ribeiro, 

2008: 18) 
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“Contudo, a madeira era utilizada quase unicamente nos aglomerados 

piscatórios (…) (Teresa Rijo Sottomayor Estrela, 2008: 33) 

A arquitetura em madeira em Portugal situa-se predominantemente no 

litoral, sendo mais específico nas zonas piscatórias, estendendo-se de Aveiro até 

às Caldas da Rainha, onde os solos são constituídos na sua maioria por areal. 

“No litoral centro a madeira é também um material usado com fins estruturais, 

devido à escassez de pedra apropriada à construção, aliado à proximidade com o Pinhal 

de Leiria.” (Sara Guiomar Ribeiro, 2008: 18) 

Além de se encontrar em núcleos urbanos (Baixa Pombalina1), embora de 

forma mais discreta, é nas margens atlânticas que a madeira é usada como 

material principal na formação das estruturas. 

  “Como vive esta gente? Vive com simplicidade nos Palheiros, casa ideal para 

pescadores… É construída sobre espeques na areia, com tábuas de pinho (…) cheiram que 

consolam (…) por dentro conservam uma frescura extraordinária, e quando se abre uma 

janela, abre-se para o infinito…” (Raúl Brandão, 2005: 34) 

Foi assim que surgiram as primeiras construções com uso total da matéria 

em Portugal – estrutura, revestimentos, pavimentos.  

“Os primeiros registros da construção em madeira em Portugal surgem no 

século XIV.” (Nicole Devy, 1985: 56)  

 Para além do fator da escassez de pedra no litoral, acredita-se que o 

facto de Portugal ter aderido ao comércio externo, mais propriamente à Liga 

Hanseática, possa ter influenciado também a construção em madeira no litoral 

português. São notórias as semelhanças entre os portos hanseáticos do Norte da 

Europa e Portugal. As construções do litoral destes países faziam uso total da 

madeira, pela abundância do material e por ser mais barato – denominadores 

comuns entre a Escandinávia e Portugal, em período hanseático. Em território 

nacional um exemplo destas construções são os Palheiros da Tocha e de Espinho. 

Tal como as construções em madeira dos países nórdicos, estes palheiros estão 

situados em zonas piscatórias, revelando uma ligação entre os barcos e a 

                                                           
1 Baixa Pombalina: Aquando da sua reconstrução, após o terramoto de 1755, como resposta à catástrofe, foi 

utilizado o sistema tridimensional contraventado em madeira, conhecido por “gaiola Pombalina”, que faz uso 

da madeira como estrutura secundária. 

Ilustração 17 Construção Blockbau, época medieval 
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arquitetura vernacular em madeira. Eram como uma extensão do barco, tal 

como a pedra estava para o lavrador, a madeira estava para o pescador. 

“Diante do mar, só uma construção transitória, uma barraca, é que fica 

bem” (Raúl Brandão, 2005:194) 

Os palheiros eram edificados à beira-mar pelos pescadores e serviam, nos 

seus primórdios, apenas como abrigo ou habitação temporária no tempo da 

safra. As difíceis condições de habitabilidade, como a falta de água e de 

transportes impediam a permanência dos pescadores durante todo o ano. Estas 

construções de aspeto palafítico eram erguidas no alto das dunas sobre estacas 

à vista, primeiramente, para prevenir o avanço do mar e das areias arrastadas 

pelo vento. Reflexo das más condições socioeconómicas, só tinham um piso e 

uma única divisão. A falta de pedra e de barros para adobes, em toda a região, 

aliada à dificuldade de transportes através de caminhos arenosos e 

encharcados, foram das principais razões pelas quais se adotou a construção em 

madeira. As dunas de outrora, encontravam-se plantadas de pinheiros, 

fornecendo madeira abundante que, por ficar próxima, facilitava o transporte 

pela areia. Por ser de fácil aquisição, o pinho, que em contacto com o ar salino 

se tornava muito resistente, foi o material de eleição para construir as edificações 

palafíticas. (Ernesto Veiga de Oliveira; Fernando Galhano, 1964) Originalmente, o 

revestimento era feito com o tabuado aplicado horizontalmente, pregado aos 

prumos da edificação para depois se passar a usar o revestimento na vertical, 

com as juntas colmatadas por ripas, que indica um barrotamento de reforço.  

Foram sendo feitas, ao longo dos anos, algumas alterações ao modo de 

construir original. Certas alterações morfológicas, como a progressiva fixação das 

dunas ou ainda o crescimento de aglomerados de casas que, estando 

concentradas, se protegiam mutuamente do vento e das areias, tornaram mais 

dispensável a estacaria aberta e permitindo o revestimento até ao solo. Apesar 

terem sido feitas algumas variações em alguns exemplares, como a modificação 

do telhado – deixa de ser de tabuado de madeira ou colmo e passa a ser de 

telha – e a desistência das estacas como fundações, ainda persistem palheiros 

com as características originais. São estes que nos permitem ver, através do seu 

aspecto primitivo, uma das feições mais pitorescas e notáveis da nossa 

arquitetura popular. (Ernesto Veiga de Oliveira; Fernando Galhano, 1964) 
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Figura 13 “Construções em madeira do período pós-

modernista” Palheiros de Espinho (1840) Espinho, Portugal 

Figura 14 “Construções em madeira do período pós-

modernista” Tabuado aplicado horizontal e verticalmente 

Figura 15 “Construções em madeira do período pós-

modernista” Janela de um palheiro da Tocha (1980) Praia da 

Tocha, Portugal 
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3. TERRITÓRIO PORTUGUÊS 

3.1  RETRATO HISTÓRICO DA FLORESTA PORTUGUESA 

Num país onde, atualmente, cerca de 35% do território é ocupado por 

floresta e que constitui a décima segunda maior área florestal da União Europeia, 

o cenário da arquitetura em madeira é bastante pobre. (in Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF), s.d.) 

Na tentativa de perceber e explicar este fenómeno e o que nos conduziu 

até ele foi necessário aprofundar os processos da formação do espaço florestal 

entre o século XIV – quando surgem os primeiros registos sobre esta matéria – e o 

panorama atual. 

Ao longo da história a paisagem do país sofreu tremendas mudanças. O 

território português, em pleno século XIV, ao contrário do que se pensa, tinha um 

retrato florestal muito pobre. Era constituído por algumas matas (Ilustração 15). São 

várias as razões que conduziram a este cenário. O século XIV foi um período 

repleto de dificuldades, herança dos tempos anteriores, caracterizados pelo 

desenvolvimento económico e demográfico. Os séculos XII e XIII conduziram ao 

cenário catastrófico do século XIV.  

Com o rápido crescimento da população, a produção agrícola deixou de 

conseguir acompanhar a procura, por falta de inovações técnicas e pelas 

alterações climatéricas, em que o tempo se tornou mais frio e húmido. Face às 

alterações climáticas, novas espécies começam a adaptar-se às temperaturas 

baixas do Inverno e às secas estivais. É assim que surgem as espécies novas que 

ainda hoje caracterizam a floresta portuguesa (Ilustração 16), de folha caduca, 

como o carvalho e o castanheiro. Por último, houve uma intervenção por parte 

do poder régio, na tentativa de satisfazer os “senhores”, ao nível do aumento de 

impostos, criação de leis de fixação de salários e outras formas de exploração 

que obrigavam os camponeses a trabalhar nos campos agrícolas.  

A necessidade de pastos para os animais, devido à sedentarização das 

comunidades veio influenciar a evolução da vegetação devido à queima das  
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Figura 16 “Retrato histórico da floresta portuguesa” Mapa das 

matas existentes em Portugal, século XIV 

Figura 17 “Retrato histórico da floresta portuguesa” Mapa das 

espécies dominantes atuais 
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matas e, ao abate das árvores para a aculturação agrícola cada vez mais 

necessária para uma população em expansão. Estes fatores contribuíram para o 

aumento da procura de produções agrícolas, num período em que o território 

português era abundante em vegetação arbórea, o que originou o abate 

intensivo do espaço florestal. 

Já na Idade Média, esta tendência para a diminuição e fragmentação da 

área florestal mantém-se com o aumento da procura de lenha, madeira e com a 

queima das matas para a expansão dos terrenos para a pastorícia e agricultura. 

O panorama da área florestal portuguesa era, em meados do século XIII, reflexo 

da crescente importância da floresta e dos bens a ela associados. A diminuição 

da mancha arbórea, principalmente no norte do país foi notória em volta das 

povoações e áreas cultivadas. Ainda assim, o gosto por parte do poder régio 

pelas atividades relacionadas com a caça originou uma preocupação com a 

desflorestação retardando o seu processo evolutivo em certas regiões. Outro 

fator importante na desflorestação do território português foi sentido ao longo da 

costa ocidental, onde o desenvolvimento do comércio atlântico estimulou a 

construção naval, para a qual se utilizam as árvores de grande porte. As áreas 

tradicionais de abastecimento de Lisboa vão-se alargando nas regiões mais 

acessíveis do litoral conduzindo à desflorestação. A partir de 1377 a construção 

de barcos para o comércio externo vai intensificar a desarborização nas matas e, 

ao mesmo tempo, facilitar, através das isenções de impostos, as importações de 

madeira. (Nicole Devy, 1985: 56) 

Além da construção naval, esta matéria era utilizada para consumo 

quotidiano- lenha. Surgem os primeiros registros do uso da madeira como matéria 

construtiva em Portugal. “Dizem-se autorizados por carta régia (...) cortar madeira 

a fim de construírem navios; e sob este pretexto, (...) com a qual fazem as suas 

casas e outros edifícios”. (Bernardino Barros Gomes, 1878: 96) 

A desflorestação do território nacional era cada vez mais notória e 

alarmante mas, ainda assim, era preciso responder às necessidades relacionadas 

com as atividades mercantis e exploratórias- sectores em grande crescimento. 

Em pleno século XIII, inicia-se a plantação do pinhal de Leiria, com o objetivo de 

fornecer matéria-prima para a construção de barcos e travar o avanço da areia, 

transportada pelo vento, sobre os terrenos agrícolas, O pinhal servia, por isso, 
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como barreira ao longo do litoral. A mancha ocupada pelo pinhal, foi também 

muito importante para os Descobrimentos marítimos, uma vez que, a madeira 

extraída do pinheiro-bravo- uma das melhores para essa finalidade- foi utilizada 

para a construção das embarcações.  

O pinhal de Leiria, apesar de ter sofrido pequenos retrocessos na sua 

mancha florestal, persistiu até hoje sobrevivendo às inúmeras tentativas de abate 

e, a razão pela qual ainda subsiste, foi a obrigação de replantar pinheiros sempre 

que uma árvore era abatida. (in Região Centro, s.d.) 

Com o intensificar do comércio no século XIV e com o evoluir da época 

dos Descobrimentos, a exigência da indústria naval impõe a construção de um 

maior número de navios. O corte da madeira de sobreiro, carvalho e pinheiro 

passa a ser permitido sem limites em todas as matas, conduzindo então à 

descontinuidade do espaço florestal. Para contrariar esta tendência, em 1494 é 

publicado o 1º regulamento de reflorestação obrigando a plantação de um 

determinada número de árvores de espécies específicas mas, ainda assim, a 

medida não teve sucesso. Porém, em 1565, a “Lei das Árvores” obriga a que se 

rearborizem baldios e propriedades privadas dando prioridade ao pinheiro-

bravo. Estes fatores tornaram o espaço florestal bastante descontínuo, apesar de 

existir uma preocupação por parte do poder régio em proteger as matas. A partir 

do século XIV a floresta portuguesa começa a tornar-se artificial. Inicia-se um 

processo de cultivação de espécies descontrolado sem qualquer preocupação 

em manter as espécies portuguesas.  

“Até que a necessidade de reflorestar se torna imperiosa e D. Diniz é nesse esforço 

cabeça de cartaz. O pinheiro-bravo regressa em força a Portugal – já por aqui teria 

andado, mas com menor expressão – e desde aí alarga a sua área de implantação até ao 

clímax atingido no Estado Novo, altura em que se cria um dos maiores pinhais contínuos da 

Europa.” (in jornal Público, s.d.) 

 

3.2  ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL: A MATÉRIA CONSTRUTIVA E A 

GEOGRAFIA 

Na carta xilográfica de 1876, o primeiro registro das espécies arbóreas de 

Portugal, é visível que as espécies se concentram no interior norte do território 
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português, onde a precipitação é maior durante o ano. O litoral tinha que se 

abastecer das matas reais e dos terrenos que pertenciam ao clero. Isto conduziu 

a uma desflorestação das serras mais próximas de Lisboa e Porto. O descontrolo 

total no uso da madeira arrastou Portugal para a importação da matéria-prima. 

A desflorestação do país está, portanto, diretamente relacionada com a 

organização populacional do território. Em pleno século XIV, com o 

desenvolvimento do comércio externo marítimo, era de extrema importância a 

proximidade com o mar e, por isso, as pessoas preferiam o litoral ao interior 

(Ilustração 17). 

A diferença entre o interior e o litoral era notável. As regiões com a maior 

densidade populacional entre o século XIV e o século XVIII eram Allem Douro 

Litoral e a Beira Litoral (Bernardino Barros Gomes, 1878: 31-36), que correspondem 

atualmente a toda a área junto à costa portuguesa que vai desde o Minho até 

Lisboa. O excesso populacional no litoral português levou a uma demasia no 

consumo das espécies arbóreas características da floresta portuguesa em 

meados do século XIV. Apesar das tentativas de implementação de políticas na 

plantação de espécies para rearborizar o território português, mesmo 

significando a descaracterização da floresta portuguesa, foram insuficientes para 

dar resposta às necessidades da população. 

O litoral, que já por sua vez era pobre em matas medievais, ficou 

totalmente desprovido da matéria-prima (Ilustração 18) essencial não só como 

matéria construtiva- ainda pouco habitual- como também para o uso 

quotidiano- lenha. Além destes dois usos, o recurso à madeira no litoral era 

essencial para a construção dos navios. A construção naval era necessariamente 

realizada junto à água para facilitar o transporte.  

As espécies autóctones dominantes da floresta portuguesa são: o sobreiro 

(ocupa 23% do território) o pinheiro-bravo (23%), a azinheira (11%) o pinheiro-

manso (6%), o carvalho (2%) e o castanheiro (1%). No entanto, a espécie mais 

abundante (26%), vinda da Austrália e da Tasmânia no século passado, é o 

eucalipto. (in ICNF, 2013)  
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Figura 18 “Organização territorial” Carta da distribuição 

populacional (1876) 

Figura 19 “Organização territorial” Carta da distribuição das 

espécies arbóreas (1876) 
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Legenda: 

1 Pinheiro-bravo; 2 Pinheiro-manso; 3 a 8 Carvalhos; 9 Oliveira; 10 

Alfarrobeira; 11 Carvalhos de folha caduca; 12 Carvalhos de folha perene 

 

 

 

 

 

 

  



Apesar de todas estas espécies arbóreas terem desempenhado um papel 

fundamental na nossa história, hoje a sua existência é bastante rara. A reduzida 

quantidade de carvalho-português é precisamente um exemplo de uma má 

gestão da floresta portuguesa.  

A madeira extraída do pinheiro-bravo - foi muito utilizada na construção 

naval no século XIII, o que conduziu ao declínio de uma espécie que esteve nos 

primórdios da formação florestal do nosso país. O pinheiro-bravo é a árvore 

resinosa mais abundante no território nacional, representa cerca de 40% do 

espaço florestal (Figura 20) e foi determinante na história de Portugal. A madeira do 

pinheiro-bravo é a mais utilizada para a construção de estruturas em território 

nacional, contudo de forma ainda modesta. (César Nuno Pires Gonçalves, 2010: 108)  

Foi com a madeira extraída desta árvore que foram construídos os barcos 

e navios no século XIV, por ser abundante em nós, ser durável, pesada e pouco 

flexível e, talvez pela sua proximidade com o mar uma vez que o pinheiro-bravo 

cresce naturalmente no litoral. O pinhal de Leiria foi determinante para o 

fornecimento de madeira em território nacional desde o século XIV. 

  

3.3  O PINHAL DE LEIRIA 

A Mata Nacional de Leiria, situada no litoral da Marinha Grande (Figura 21) e 

com 11 062 hectares, tem como principal espécie o pinheiro-bravo (que ocupa 

73% da área do Pinhal) que serve para produção de madeira de qualidade e de 

grande dimensão. (in ICNF, s.d.) O Pinhal constitui uma das maiores manchas 

florestais da região centro do país e marcou o início da plantação intensiva da 

monocultura do pinheiro-bravo.  

Foi D. Afonso III que, no século XIII, deu início à replantação dos pinheiros 

em Portugal, no entanto, foi com D. Dinis que a cultura foi intensificada, entre 

1279 e 1325.  

“Segundo as antigas Cartas de Lei denominava-se Pinhal do Rei, mas a partir do 

primeiro regimento (da Guarda-Mor dos Pinhais de Leiria) promulgado por D. João III (1521-

1557) a 20 de Fevereiro de 1524, passou a designar-se pelo nome de Pinhal de Leiria.” (in 

ICNF, s.d.) 
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Figura 20 “Organização territorial ” Distribuição atual do Pinheiro 

Bravo 

Figura 21 “O Pinhal de Leiria” Área do Pinhal  

Figura 22 “O Pinhal de Leiria” Relação entre o Pinhal de Leiria e as 

construções em madeira no litoral 
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 Distribuição do Pinheiro Bravo 
  Área de ocorrência potencial 
  Maiores povoamentos atuais 

Legenda: Palheiros de Mira | 

Palheiros da Tocha |  Pinhal de Leiria 

 

  

 



Servia os interesses marítimos e comerciais do reino mas, para além disso, 

serviu também para proteger a paisagem costeira e as terras mais interiores que 

eram afetadas pela areia trazida pelos ventos fortes.  

“Fizeram-se grandes sementeiras para que as dunas da costa não se 

degradassem.” (in Região Centro, s.d.)  

Sempre que era feito o corte das árvores, havia uma replantação logo a 

seguir, o que manteve o pinhal praticamente intacto, fazendo com que seja a 

plantação florestal mais antiga que ainda perdura.  

“O Pinhal de Leiria resulta, pelo menos em parte, da mais antiga ação de 

reflorestação em larga escala realizada pelo Homem, a partir do século XIII.” (in 

ICNF, s.d.) 

Desempenhou um papel fundamental no fornecimento de madeira a nível 

nacional, ao longo dos séculos, sendo mais notório na altura dos Descobrimentos 

Marítimos, já que a madeira proveniente deste pinhal era usada para construir as 

embarcações e as pequenas construções de apoio aos pescadores – os 

palheiros. Estas construções, totalmente em madeira, tinham (e ainda algumas 

têm) uma maior representação junto ao Pinhal do Rei (Figura 22). 

“Aquelas madeiras eram a principal fonte de recursos dos estaleiros navais 

portugueses dos séculos das Descobertas. Em meados do séc. XVI, cerca de 35% da 

madeira usada na construção naval portuguesa provinha do Pinhal de Leiria.” (in Região 

de Leiria, 2014)  

A Mata Nacional de Leiria foi muito importante para as construções em 

madeira do litoral português. Pela proximidade com o pinhal, as regiões da 

Tocha e Mira são ainda hoje exemplares da arquitetura com o uso total da 

madeira nas construções. A contiguidade era muito importante para transportar 

as toras de grandes dimensões, muitas das vezes por terrenos arenosos. Por isso, 

as construções em madeira concentram-se no litoral (Figura 22). Apesar do Pinhal 

ser uma importante fonte no fornecimento de madeira para a construção, a 

procura ultrapassou a oferta, em pleno século XIV e, por isso foi necessário 

importar matéria adequada. Eis que surge a oportunidade de Portugal aderir ao 

comércio externo, mais concretamente à Liga Hanseática – a “ponte” entre 

Portugal e os países nórdicos. 
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4. A LIGA HANSEÁTICA  

4.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na Europa da Idade Média, as trocas comerciais marítimas eram 

temerárias e, por isso, a única forma de protegerem as mercadorias era viajarem 

em grupos para se defenderem mutuamente. A Liga Hanseática foi criada com 

este intuito. Surgiu em 1241 através da união entre duas cidades alemãs: 

Hamburg e Lübeck.  

O motivo que originou a criação da Hansa foi o interesse no comércio ao 

longo da “Rota do Sal”, extraído das minas de Kiel, que ligava esta cidade a 

Hamburg e a Lübeck. Este precioso mineral, conhecido como “ouro branco”, 

numa Europa Setentrional onde o peixe era uma das principais fontes de 

rendimento, era muito importante, uma vez que, era utilizado para conservar e 

secar o peixe, facilitando o seu transporte e distribuição.  

A união entre as cidades fundadoras tornou-se uma associação mais forte 

e ampla estendendo-se a outras cidades alemãs. Graças ao exponencial 

crescimento económico entre estas duas cidades, rapidamente outras se 

interessaram em fazer parte de uma aliança entre cidades mercantis. A Liga 

passou de múltiplas cidades alemãs a praticamente todas as regiões litorais do 

norte da Europa.  

A Hansa foi formalmente organizada, agrupando 150 cidades de várias 

áreas do Sacro-Império, em 1356. Do século XII ao começo da Guerra dos 30 

anos (1618), dominou consideravelmente o sistema económico. A aliança entre 

cidades mercantis manteve o monopólio comercial sobre quase todo o Norte da 

Europa e Báltico, em fins da Idade Média e começo da Idade Moderna. (in 

Universo da História)  

Os produtos comercializados eram vários desde metais, peles, peixes, 

cereais e, claro, madeira. Além das trocas comerciais, a Liga proporcionava 

também a troca de conhecimentos. No que toca à vertente arquitetónica, as 

cidades hanseáticas apresentavam características muito próprias que as 

distinguem de todas as outras cidades europeias mas que influenciaram 

amplamente a arquitetura em madeira do Norte da Europa.  
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4.2  ARQUITETURA DO PERÍODO HANSEÁTICO 

Nas cidades da Liga Hanseática as construções mais características são 

em tijolo vermelho com a fronte do telhado em degraus. Numa das cidades 

fundadoras da Liga, Lübeck – Património Mundial da UNESCO – contém ainda 

hoje exemplos do estilo arquitetónico medieval – o Gótico. Este estilo foi utilizado 

para construir os edifícios de maior destaque das cidades, como por exemplo o 

portão da cidade de Lübeck – Holstentor, 1477 (Ilustração 24) – mas era com 

madeira, por ser um material mais barato, que se faziam as construções menos 

significantes como os edifícios dos portos por onde entravam as embarcações 

com os produtos mercantis da Liga. Como exemplo temos o porto de Bryggen 

(Ilustração 23), onde os armazéns que armazenavam o sal e outras mercadorias 

eram constituídos na sua totalidade em madeira. Este porto, considerado 

Património Mundial da UNESCO, foi uma importante parte do império mercantil 

da Liga de Hansa, desde o século XIV até ao século XVI. É um extraordinário 

exemplar da arquitetura em madeira deste período, já que todos os edifícios do 

porto são, na sua totalidade, e madeira. Bryggen é composto por armazéns que 

fizeram parte da Liga e têm uma arquitetura bastante característica.  

A arquitetura típica do período hanseático caracteriza-se pelas casas e 

armazéns construídos na sua totalidade em madeira. Os sistemas construtivos 

eram inteiramente em madeira, desde as fundações, a estrutura, os 

revestimentos e a cobertura. Os elementos construtivos que mais caracterizam as 

construções do período hanseático são: o uso de toras nas paredes exteriores, 

que serviam ao mesmo tempo como elemento estrutural e como revestimento, 

conjugadas com ripas de madeira dispostas horizontalmente no lado exterior que 

melhoravam as qualidades térmicas da construção; e o apontamento de cor 

que era dado, em alguns casos, às ripas de madeira utilizadas como 

revestimento exterior. Estes elementos são identificadores das construções deste 

período, nos portos que fizeram parte da Liga. 

Ainda hoje, muitas das cidades que constituíam a Liga, possuem parte da 

herança arquitetónica deixada pelo período do domínio hanseático. Algumas 

dessas cidades são consideradas Património Mundial pela Unesco como: Riga, 

Bergen, Wismar. 
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Figura 23 “Arquitetura do Período Hanseático” 

Construções em madeira do Porto de Bryggen, 

Bergen, Alemanha, 1100 

As suas estruturas, que hoje desempenham outras 

funções, mantêm-se fiéis às originais, constituindo 

um dos melhores exemplares da arquitetura do 

período da Liga Hanseática. Sempre que é 

necessário reabilitar, existe a preocupação de 

manter viva a tradição das construções através 

da utilização dos modelos e métodos originais. 

“Estas construções são uma relíquia das antigas 

estruturas urbanas de madeira outrora comuns na 

Europa do Norte.” (UNESCO) 

Figura 24 “Arquitetura do Período Hanseático” 

Holstentor, portão da cidade de Lübeck, 

Alemanha, 1477 
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4.3  RELAÇÃO COM A ESCANDINÁVIA 

Fora da Liga estavam a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, que tinham 

formado a sua própria aliança (Matthias Henke, 2007: 3) com o objetivo de deter o 

avanço da Hansa, em 1397. Os registos arquitetónicos com influências do “estilo 

hanseático”, que ainda hoje se podem encontrar em algumas cidades 

escandinavas, devem-se ao facto de a Liga sempre ter tentado, ao longo do seu 

período de existência, apoderar-se destes três países. Apesar de se terem 

assinado tratados de paz, a União de Kolmar – união estratégica entre 

Dinamarca e Noruega – manteve-se firme e conseguiu deter o avanço da Liga.  

Os pequenos períodos de paz entre a Escandinávia e a Hansa fizeram com 

que algumas cidades da Noruega, Dinamarca e Suécia albergassem os produtos 

mercantis das trocas comerciais, fazendo delas, ainda hoje, cidades hanseáticas, 

como é o caso de Bergen, na Noruega e Visby, na ilha de Gotland, Suécia, 

constituindo, por isso, exemplos da arquitetura em madeira do período 

hanseático.  

 

4.4  RELAÇÃO COM PORTUGAL 

Quando as necessidades ultrapassavam a oferta, devido ao crescimento 

demográfico repentino, nos finais do século XIV, Portugal aderiu ao comércio 

externo. Uma vez que a Liga Hanseática controlava o monopólio da Europa, nos 

séculos compreendidos entre a Idade Média e a Idade Moderna, Portugal não 

teve outra opção senão aderir ao comércio da Liga. Lisboa foi porto nacional 

eleito para realizar as trocas. Exportava vinho, sal, fruta, cortiça e azeite e 

importava cereais, têxteis, metais e mais importante madeira. Segundo António 

Oliveira Marques, a Liga manteve presença direta, em Lisboa, desde 1373 até ao 

século XV. 

A Liga Hanseática tinha representantes sediados em Lisboa e mais tarde 

no Porto provenientes de Hamburgo, por isso se acredita que as influências das 

construções em madeira dos países do norte da Europa que passaram para a 

capital passaram também para o Porto. Pessoas relacionadas com a construção 

em madeira, nomeadamente carpinteiros, técnicos, chegavam a Portugal  
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Figura 25 “A relação entre Portugal e a Escandinávia” Mapa da 

Europa 

 

 

 



juntamente com a matéria importada e assim se foi aprendendo de que forma 

os países nórdicos, de certa forma pioneiros na construção em madeira, faziam 

jus a este material.  

Um bom exemplo do uso de madeiras nórdicas e da influência de alguns 

conhecimentos a nível estrutural das construções é a Baixa Pombalina, em 

Lisboa. A solução da “gaiola pombalina”, que combinava a flexibilidade da 

madeira e a rigidez das alvenarias, baseia-se num reticulado de frontais 

compostos de prumos, travessanhos e escoras cujos intervalos eram preenchidos 

por alvenaria de pedra ou tijolo. O sistema combina uma estrutura flexível de 

madeira com um enchimento rígido de alvenaria. (in Câmara Municipal de Lisboa, 2004: 

37) Os elementos estruturais de madeira eram compostos por madeira 

proveniente da Estónia – o Pinho de Riga – madeira proveniente da Europa e da 

Ásia, com uma durabilidade natural e boa. 

Para além da proximidade a nível arquitetónico, as consideradas cidades 

hanseáticas pela UNESCO e Lisboa têm semelhanças na sua origem, uma vez 

que, foram fundadas em sistemas comerciais que possibilitaram a troca de 

culturas e de conhecimentos. 

“A Baixa constitui um testemunho único no Mundo porque é o exemplo mais 

emblemático da capacidade de intercâmbio multiétnico e multicultural do Povo 

Português, que durante séculos manteve um empório marítimo e comercial que se 

estendeu por todo o Globo. Muitos dos sítios históricos já classificados pela UNESCO, têm-no 

sido porque exemplificam testemunhos únicos de redes de cidades que pertenceram a 

sistemas comerciais que marcaram de forma decisiva o intercâmbio e a formação de 

culturas, nações, gostos, modas e novas descobertas científicas. É o caso das cidades da 

denominada Liga Hanseática, como Tallinn (Estónia), Riga (Letónia), Torun (Polónia), 

Bryggen (Noruega) e Visby (Suécia).” (in Câmara Municipal de Lisboa, 2004: 26) 
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Figura 26 “Relação com Portugal” Vista aérea da cidade de 

Lisboa 

Figura 27 “Relação com Portugal” Pormenor do sistema “Gaiola 

Pombalina” 

 

 

 



5. ESCANDINÁVIA: RETRATO GERAL DA SUA ARQUITETURA 

5.1  ATUALIDADE 

No Norte da Europa, a Natureza tem uma relação íntima com as 

pessoas e a proximidade entre elas é o principal elemento caracterizador da 

forma como as pessoas vivem. Nos países do Norte, apesar de terem como 

denominador comum o modo como vivem entre as coisas naturais, a tradição 

construtiva não é a mesma. (Norberg-Schulz, 1996)  

A arquitetura nórdica conduz uma busca incessante pela natureza e 

simplicidade, onde a forma e a função são evidenciadas através de linhas 

simples e puras. De certa forma, o puritanismo presente no contexto social faz-

se representar também na arquitetura. No Norte, onde o clima é mais frio e a 

noite surge mais cedo, a vida não é feita nas praças, como em outros países 

situados mais a sul, mas sim em casa e, por isso, a arquitetura vernacular 

assume-se como protagonista nas construções do Norte. (Ana Carolina Marques, 

2011: 28) O conforto, a intimidade e o aconchego são os fatores mais 

importantes numa construção. Outro elemento essencial na arquitetura 

vernacular nórdica é a luz. A luz constrói e media a relação entre o espaço e a 

perceção do usuário, torna percetível o movimento e ordena e define as 

vivências dos utilizadores. 

Na Escandinávia, a tradição ainda está muito presente nas construções 

através da conjugação dos diferentes elementos: a natureza, o espaço e as 

vivências. As vivências dos usuários regem o modo de construir (Figura 28/29). 

Esta compreensão pela importância da tradição não significa que não exista 

evolução, simplesmente que existe um melhor entendimento do lugar e das 

necessidades dos utilizadores. A tradição de construir é, desta forma, 

conservada para que se possa entender melhor a arquitetura. Arquitetura essa 

que está intrinsecamente ligada à Natureza, daí ser manifestamente visível a 

importância da madeira nas construções. A madeira, num contexto 

geográfico representado por florestas, é a identidade do lugar e, essa 

necessidade pela identidade é caracterizadora da população nórdica, por 

isso mesmo, existe um estilo tão próprio na arquitetura. A vontade nórdica  
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Figuras 28 | 29 “Retrato atual da 

arquitetura escandinava” Pavilhão 

Lanterna (2010) AWP / Atelier Oslo, 

Langgata, Sandnes, Noruega 

Quando Sandnes e Stavanger foram 

escolhidas como as Capitais Culturais da 

Europa em 2008, o Concurso Norwegian 

Wood foi lançado para promover 

arquitetura inovadora em madeira 

contribuindo para enaltecer as duas 

regiões. Este pavilhão, resultado disso, é 

um local destinado a abrigar, convidar e 

encorajar mais eventos sociais e dar 

suporte às novas práticas. Como o local 

é visto de longe, a partir da linha de 

comboio que separa duas diferentes 

áreas da cidade, foi essencial criar um 

objeto que pudesse ter visibilidade e que 

revelasse a praça. De âmbito local, 

mas olhando para o futuro, a ambição 

dos arquitetos era criar um manifesto 

para a conceção do espaço público: 

não só a decoração, mas uma 

estratégia urbana. 
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descobrir as suas próprias formas de expressão traduziu-se numa certa 

honestidade construtiva.  

“A cultura do Sul tem um carácter mais estático quando comparado com a 

Nórdica, no sentido em que cada expressão artística foi revelada dentro dos seus 

próprios princípios, ao passo que no Norte esses mesmos princípios são questionados e 

adaptados a uma realidade física e cultural. Talvez por isso se sinta um crescente 

interesse pelo Norte, onde o moderno é sem dúvida apresentado de uma forma 

original.” (Ana Carolina Marques, 2011: 30) 

 

5.2  REGRESSO AO PASSADO: MODERNISMO – PERÍODO ENTRE 

GUERRAS  

A Identidade tão caracterizadora do Norte da Europa quase se perdeu 

no período entre guerras, quando a ideia do modernismo funcionalista foi 

introduzida, por volta de 1925. Na transição do século XIX para o século XX, 

momentaneamente e pela primeira vez, o objetivo da arquitetura era 

equilibrar as tensões entre a tradição e a inovação, mas o modernismo que 

criou e acalentou gerou ele mesmo, as raízes de rutura, anunciando as 

tendências inovadoras que nortearam a arquitetura após a 1ª Guerra Mundial. 

As concretizações arquitetónicas foram herdeiras da arquitetura industrial do 

século XIX e afirmaram a eficácia dos novos materiais (ferro, vidro, betão) - 

que usaram com honestidade construtiva, ou seja, mantendo-os à vista- e dos 

novos métodos construtivos- esqueleto estrutural em ferro ou betão e fachadas 

sem função sustentadora- resultantes do contínuo e rápido desenvolvimento 

científico e técnico. Os critérios aplicados eram cada vez mais racionalistas e 

funcionalistas refletidos nas plantas de organização livre, da depuração formal 

e da desornamentação – símbolos da nova era da máquina. 

Esta nova arquitetura, pautada pelo período das guerras, procurou 

responder de forma funcional às novas exigências de um tempo novo - 

higiene, luz, ventilação, conforto – onde o interesse das massas se sobrepôs ao 

interesse individual. Este movimento foi definidor na arquitetura nórdica. Os 

edifícios representativos deste período são ainda constituintes de grande parte 

das construções destes países como peças da história. 
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Figura 30 “O período entre guerras” Soldado da 2ª 

Guerra Mundial 

Figura 31 “O período entre guerras” Cidade de 

Varsóvia bombardeada. Fonte: Produção própria 

 

 



 “Na Noruega, em Oslo, em 1927, foi terminado o primeiro edifício escandinavo 

modernista, o Restaurante Skansen, por Lars Backer. Aqui a nova arquitetura foi 

introduzida da maneira mais clara, através do uso dos planos, a estrutura ordenadora 

dos volumes geométricos, da cobertura plana e da janela contínua. Uma série de 

terraços conectavam o edifício ao terreno circundante, manifestando o contacto do 

edifício com a natureza.” (Ana Carolina Marques, 2011: 29) 

Também na Áustria, Adolf Loos propôs uma arquitetura pragmática e 

funcional que utilizasse os processos e os materiais do seu tempo – Casa 

Steiner, 1910. (Figura 32/33/34)  

A arquitetura moderna do período entre guerras passou a ser objetiva, 

pautada pelas necessidades de eficiência e rapidez para solucionar os 

urgentes problemas sociais. Prático passou a ser a palavra de ordem na 

arquitetura. Mas, acabadas as guerras, a necessidade de uma “nova 

tradição” emergiu. As preocupações terminam, surge a vontade de uma nova 

identidade. 

“É a partir daí que o conflito se instaura. Temos a impressão de que esta 

civilização mundial singular exerce simultaneamente uma espécie de erosão ou 

desgaste à custa dos recursos culturais que constituíram as grandes civilizações do 

passado.” (Paul Ricoeur, 1997: 381) 

As premissas da arquitetura moderna cristalizaram nas décadas de 1920 

e 1930, formando o Estilo Internacional e atingiram o seu apogeu a seguir à 2ª 

Guerra Mundial, nos anos 50 e 60, para depois entrar em crise, dando origem 

ao Pós-Modernismo. 

 

5.3  PÓS-MODERNISMO - REGIONALISMO CRÍTICO 

Após as crises ideológicos que se manifestaram na “queda” do 

modernismo, eis que surge uma nova corrente, o Regionalismo Crítico. O termo 

foi usado primeiramente por Alexander Tzonis e Liane Lefaivre para designar 

uma arquitetura de oposição à falta de significado do Modernismo. O 

movimento crítico opôs Cultura Local vs. Civilização Universal, usando o 

contexto para devolver à arquitetura um senso de lugar e significado perdidos 

outrora.  
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Figuras 32| 33 | 34 “Construções 

modernistas” Casa Steiner, arquiteto Adolf 

Loos, 1910, Viena, Áustria  

Este exemplar da arquitetura vernacular, 

situada em contexto urbano, identifica as 

premissas do arquiteto. Feita em betão 

armado, possui planta aberta, ostenta 

volumes puros, simples e de livre circulação. 

A fachada é lisa e plana, sem qualquer 

ornamento. Reduzida àquilo que o arquiteto 

achava essencial, a construção evidencia a 

preocupação na redução da economia de 

meios, na funcionalidade, na utilidade da 

planta e no termo forma-função.  
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“É um facto: nem todas as culturas são capazes de suportar e absorver o 

choque da civilização moderna. Este é o paradoxo: como tornar-se moderno e voltar às 

raízes; como reviver uma civilização antiga e adormecida e participar da civilização 

universal?" (Paul Ricoeur, 1997: 381) 

Segundo Frampton, o Regionalismo Crítico deveria adotar a arquitetura 

moderna pelas suas qualidades progressivas universais, mas ao mesmo tempo 

deveria avaliar melhor a sua inserção no contexto. Sugere ainda que a ênfase 

da arquitetura deveria estar na topografia, no clima, na luz, na forma 

tectónica e basear-se nu estudo das tradições e história locais.  

“Será que para entrar na rota da modernização é necessário descartar 

o antigo passado cultural que constituiu a razão de ser de uma nação?” (Paul 

Ricoeur, 1997:381) 

São exemplos deste Regionalismo a Igreja de Bagsvaerd do arquiteto 

Jørn Utzon (Figura 37/38) e a Câmara Municipal de Säynätsalo do arquiteto Alvar 

Aalto (Figura 35/36). A Igreja de Bagsvaerd é uma síntese entre a civilização 

universal - revelada pelo uso do betão pré-fabricado, modular, neutro e 

económico – e a cultura mundial evidenciada no interior da igreja por 

múltiplas referências culturais não existentes no ocidente (Figura 38). Quanto à 

Câmara de Säynätsalo, é visível uma resistência ao domínio da tecnologia 

universal bem como a tentativa de exploração das qualidades dos materiais, 

evidenciada na diferença entre o pavimento e revestimento de tijolos do 

exterior e o piso e teto em madeira no interior do edifício (Figura 35). ” (Ana 

Carolina Marques, 2011) 

No Regionalismo Crítico o objetivo é alertar para o rompimento e a 

perda de lugar, resultando numa reflexão futura e autoavaliação.  

Segundo Pierre Levy, nas sociedades tradicionais o passado era 

continuamente revisitado no presente, a sociedade tinha fé no mito; no 

período moderno, o passado foi esquecido para que o futuro assumisse o 

papel relevante, a sociedade tinha fé na ciência; e no período pós-moderno, 

houve uma perda da relação com o passado e com o futuro 

simultaneamente, a sociedade passou a ter fé em nada. 

  

59 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 | 36 “Construções pós-

modernistas” Câmara Municipal de 

Säynätsalo, arquiteto Alvar Aalto, 1952, 

Säynätsalo, Finlândia. 

Figura 37 | 38 “Construções pós-

modernistas” Igreja de Bagsvaerd, arquiteto 

Jørn Utzon, 1976, Copenhaga, Dinamarca. 
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“A contribuição dos países nórdicos para o movimento moderno foi o 

emergente Novo Regionalismo, que é baseado na convicção de que o nosso tempo 

tem identidade, apesar das divergências políticas e culturais. Esta condição tem muitas 

vezes sido apelidada de pluralista, na medida em que já não se pode concordar com 

dogmas e valores definidos mas é preciso estar aberto para a diversidade. O 

regionalismo nórdico ensina que unidade e diversidade são alcançáveis e estão 

presentes em cada uma das terras nórdicas como expressão da própria identidade. A 

arte nórdica de construir reflete o mundo nórdico, sendo a luz a sua qualidade básica 

que contribui para exprimir um carácter próprio ao espaço. O Regionalismo é a 

segunda fase da recuperação das origens, sendo a arquitetura nórdica o centro de 

interesse. No Mundo Nórdico, as origens continuam vivas, apesar das indefinições e 

equívocos, e o modernismo regional do Norte mostra-nos que a mudança não exclui a 

possibilidade de dar continuidade aos valores locais. ” (Ana Carolina Marques, 2011: 30-

31) 
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Figura 39 “O pensamento pós-modernista” (1981) You Are Not Yourself, Barbara Kruger  



6. ARQUITETURA EM MADEIRA 

6.1  O CASO NÓRDICO: DESDE O PERÍODO NEOLÍTICO ATÉ À 

ATUALIDADE 

Os países nórdicos possuíam, em pleno século XIII, florestas abundantes 

em madeira apropriada para a construção habitacional. Como era uma 

material abundante e, por isso barato ou até mesmo gratuito, foi uma 

excelente solução para reduzir os custos de construção e combater o clima 

agreste que se sentia no norte da Europa. 

As construções em madeira nórdica surgiram pela abundância de 

florestas da região e qualidade térmica do material. Ainda que existam 

semelhanças ou pelo menos os mesmos princípios nos sistemas construtivos das 

casas em madeira nórdicas, elas diferenciam-se, sendo o motivo principal o 

clima de cada região. As diferenças podem estar associadas à pendente das 

asnas, largura das paredes, uso ou não de revestimento. Estas construções 

sofriam algumas variantes consoante a região, clima e cultura.  

Apesar das florestas se concentrarem no interior dos diversos países do 

norte da Europa, as construções surgiram em regiões litorais (Figura 40/41). O 

comércio marítimo entre os séculos XIII e XVIII- período do domínio da Liga 

Hanseática- era muito importante, daí a necessidade de proximidade com o 

mar. É no litoral que surgem estas construções, talvez porque a madeira 

começou por ser utilizada em barcos pela sua capacidade de flutuação.

O uso da madeira nos barcos e navios influenciou o seu uso nas habitações, 

uma vez que ambos se encontravam no litoral. 

Os países com uma arquitetura mais marcante relativamente a esta 

matéria construtiva são: a Noruega, Suécia, Estónia, Letónia, Lituânia e 

Alemanha. Relativamente à arquitetura, esta era caracterizada pela largura 

das paredes capazes de isolar o frio. As paredes começam a ser erguidas com 

troncos empilhados horizontalmente de forma a conseguirem uma maior 

estabilidade. O isolamento total era obtido com ripas de madeira colocadas 

entre os troncos, o que não permitia a entrada de frio. 
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Figuras 40 | 41 “A arquitetura nórdica do 

período hanseático” (século XV) Construções 

em madeira, Gotland, Suécia 

 



A casa de madeira é considerada uma das construções originais da 

cultura ocidental. As construções remontam aos tempos pré-históricos mas foi 

na Idade Média que tiveram maior destaque. Os primeiros sistemas a serem 

utilizados nos países nórdicos foi o sistema de encaixe Blockbau que se pode 

subdividir em dois: o sistema Einfache Eckverkämmung bei Rundhölzern 

(encaixe simples com toras redondas) e o Dovetail.  

O sistema Blockbau (Figura 42/43) é um dos primeiros sistemas construtivos 

de madeira. A construção de casas de madeira com o sistema Blockbau é 

realizada totalmente em madeira sem utilização de elementos de fixação 

como parafusos ou pregos, por isso, a ligação entre os diversos componentes 

da construção em madeira é feita totalmente através de cortes nas toras. (in 

Casa in Legno, 2009) 

O comprimento das toras disponíveis determinava as dimensões da 

construção para tirar o máximo de vantagem de construir em madeira. As 

plantas eram, na sua generalidade, quadradas ou retangulares para garantir 

uma maior estabilidade da construção. (Cornelia Weinmann, 1994) A madeira 

utilizada era maciça e, por isso, toda a espessura da estrutura de suporte- as 

paredes- é conseguida exclusivamente pelas toras. As toras tinham menor 

espessura no cruzamento com as outras toras, ou seja, no encaixe, porque 

eram desbastadas de forma a encaixarem umas nas outras. Este encaixe 

meticuloso permitia uma maior estabilidade na construção e impedia a 

entrada de frio na estrutura. Para melhorar o isolamento colocavam musgo ou 

estopo entre as toras. As paredes interiores eram construídas com o mesmo 

sistema que as exteriores, ainda que as últimas fossem elementos estruturais. 

A madeira nórdica possui características melhores para a construção 

do que a madeira portuguesa. O seu crescimento é mais lento devido ao 

clima e às particularidades dos solos, por isso nos países nórdicos existe um 

maior incentivo ao uso do material e à adequada exploração florestal. Na 

maioria das espécies, o ideal seria que as árvores tivessem mais de 30 anos, o 

que contribui para uma madeira mais apropriada para fins estruturais. Outro 

fator muito importante é a produção sazonal, a madeira deve ser 

preferencialmente recolhida durante o período inativo outonal.  
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Figura 42 “Arquitetura em madeira nórdica do 

período neolítico” Construção com o sistema 

Blockbau 

Figura 43 “Arquitetura em madeira nórdica do 

período neolítico” Detalhe do sistema 

Blockbau 
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Os países nórdicos são sinónimo de paisagens de vales e florestas, de 

costa e portos marítimos, a partir dos quais se desenvolveram. A sua 

arquitetura reflete a história que os definiu. Não se deixaram influenciar 

excessivamente pelos estilos internacionais como os países do Sul que 

importavam a arquitetura sem qualquer cuidado em relação à tradição de 

cada país, mantendo assim, uma honestidade construtiva. Na Escandinávia, 

as tradições da Idade Média perduraram e, por isso, encontram-se, ainda, 

povoados, espalhados pelas montanhas e fiordes, com uma arquitetura 

primitiva. A disponibilidade da matéria e a necessidade de resistir ao extremo 

das condições climáticas faz destes países pioneiros no que toca à arquitetura 

em madeira. As técnicas de construção foram-se tornando mais eficazes, 

através da experimentação, adaptando-se melhor às necessidades de cada 

lugar, não descuidando as técnicas tradicionais que caracterizam a 

arquitetura nórdica.  

“Na tradição construtiva norueguesa a construção em log (com troncos) é de 

grande importância, assim como a construção em aduela (com mastros verticais). O 

recurso a estes sistemas construtivos constitui-se como um fator determinante da forma, 

sendo a combinação destes dois sistemas que caracteriza a arquitetura vernacular 

norueguesa. A construção em aduela é um sistema em esqueleto, distinta da 

construção em ‘log’ que se caracteriza por usar elementos robustos (troncos). A 

construção em aduela encontrou a sua maior expressão nas igrejas, mas foi também 

aplicada em lofts e casas de campo. Em conjunto estes dois sistemas de construção 

permitiram várias expressões arquitetónicas, aplicadas a diversos programas. Esta 

unidade e multiplicidade tornaram a arquitetura vernacular norueguesa um dos pontos 

altos da arquitetura europeia em madeira.” (Ana Carolina Marques, 2011: 35) 

Mesmo com o surgimento de novos materiais na época modernista, a 

arquitetura em madeira na Escandinávia continuou a exercer o papel 

protagonista. Estes países sempre souberam reconhecer a importância da 

matéria que tanto os ajudou a enfrentar o clima extremo. Atualmente, a 

arquitetura em madeira nórdica tem como principal preocupação aliar a 

tradição à tecnologia. Desta forma, produzem formas e conceitos inovadores 

mas com base em conhecimentos tradicionais. Esta ponte, que tão bem 

caracteriza a arquitetura escandinava, permite uma arquitetura 

contemporânea mais informada e por isso mais eficaz. Hoje em dia, no Norte 
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da Europa podemos assistir a uma exploração cada vez mais acentuada do 

uso, porque a madeira foi ressuscitada no contexto europeu, enquanto 

material construtivo. Este revivalismo da matéria construtiva conduziu-a 

novamente aos edifícios públicos de maior destaque no Norte europeu.  

Atualmente, uma técnica utilizada pelos arquitetos noruegueses, para 

não correrem o risco de perder a identidade do país, é procederem ao estudo 

das técnicas vernaculares tradicionais e compreendê-las para, com uma 

maior honestidade arquitetónica, conceberem edifícios funcionalmente 

diferentes. Essas técnicas vernaculares tradicionais eram extremamente 

influenciadas pela construção dos barcos.  

“Muitos edifícios dos séculos XVIII e XIX conservam indícios de um cruzamento 

entre a construção naval e a edificação de habitações. Esta cumplicidade já há muito 

que existe, pois consta que os primeiros carpinteiros seriam também construtores navais 

que com os seus conhecimentos desenvolveram técnicas que tanto eram usadas na 

construção de navios como de habitações.” (Ana Carolina Marques, 2011: 48) 

 No panorama atual da arquitetura em madeira da Escandinávia, após 

um período entre guerras em que o entusiasmo pela matéria esmoreceu, 

voltamos a assistir à criatividade crescente na aplicação de novos métodos 

construtivos aliados ao conhecimento fundamentado nas tradições. O 

incentivo pelo desenvolvimento de uma nova qualidade arquitetónica, onde 

a herança nórdica é novamente aliada à tradição, foi dado pelos arquitetos 

mais relevantes do Modernismo escandinavo – Aalto na Finlândia, Jacobsen 

na Dinamarca e Asplund na Suécia. Estes arquitetos davam uma atenção 

impressionante aos pormenores, consultando o conhecimento arquitetónico 

ancestral, para que os detalhes e os elementos necessários para a construção 

ficassem visíveis, tornando-os protagonistas. 

 A arquitetura contemporânea em madeira na Escandinávia demonstra 

entendimento da sua própria cultura – de aproximação à Natureza – e história 

construtiva e conhecimento das técnicas e conceitos espaciais mais 

inovadores. A cultura arquitetónica nórdica contemporânea oferece 

abordagens exemplares e significativas endereçadas às circunstâncias difíceis 

que atualmente se vivem – restrições económicas e diminuição dos recursos 
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ambientais. As marcas clássicas da arquitetura nórdica – forma simplificada, o 

uso sóbrio de materiais e tratamento da luz solar e do ambiente natural (Figura 

44/45) – incorporam os princípios básicos de arquitetura responsável e 

sustentável. O arquiteto Sverre Fehn representa bem o tipo de arquitetura que 

atualmente se pratica nos países nórdicos.  

 

6.2  O CASO DE PORTUGAL: ATUALIDADE 

Atualmente, a madeira portuguesa apresenta, em termos de resistência 

mecânica, características que, quando comparadas com madeira nórdica, 

são menos favoráveis para construção.  

O crescimento das árvores em Portugal, devido ao clima, é mais rápido 

do que propriamente na Escandinávia, o que torna a madeira menos dura e 

portanto menos apropriada para fins estruturais.  

A floresta nacional tem uma baixa rentabilidade e uma das causas para 

esse efeito é o facto de esta se encontrar distribuída em pequenas parcelas, 

sendo que a maioria é propriedade privada, o que complica a gestão florestal 

e negativamente contribui para a ausência de políticas de ordenamento. No 

panorama construtivo, em Portugal, a madeira para fins estruturais tem que ser 

importada e maioritariamente provém dos países do Norte da Europa, onde a 

madeira é mais dura.  

Atualmente, a construção com esta matéria em Portugal caracteriza-se 

por utilizar madeiras nórdicas pelas suas propriedades, nomeadamente, mais 

densidade de anéis, menor quantidade de resina o que confere maior 

resistência ao ataque de fungos e bom comportamento térmico e acústico 

em todos os elementos construtivos. 
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Figuras 44 | 45 “As construções 

contemporâneas escandinavas” Casa Apelle 

(2013) C-Lab, Karjaa, Finlândia  

O edifício é um exemplar da arquitetura 

contemporânea escandinava – de 

aproximação à natureza e respeito pela 

tradição. O edifício repousa num porto 

natural como um barco, rodeado de rochas 

e árvores. 
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 “Existe em Portugal um leque variado de sistemas construtivos de casas de 

madeira. Pouco menos de metade das empresas do sector em Portugal utiliza sistemas 

desenvolvidos por uma empresa parceira internacional, maioritariamente do norte da 

Europa.” (Luís Morgado; Helena Cruz; Pedro Pontífice, 2012: 2-6) 

A relação com empresas estrangeiras, mais propriamente do norte da 

Europa, é notória. Cerca de 50% das empresas nacionais, responsáveis pela 

construção em madeira, indicam que os sistemas são desenvolvidos por 

parceiros internacionais. (Luís Morgado; Helena Cruz; Pedro Pontífice, 2012: 2-6) 

Apesar do uso da madeira ainda estar muito centrado na área da 

reabilitação, já começam a surgir exemplos de experimentação de novas 

técnicas e novos produtos derivados da madeira abrindo novos horizontes 

relativamente ao uso da madeira enquanto material estrutural na arquitetura 

portuguesa (Figura 46/47). 

A Península Ibérica e a Península Escandinava situando-se, no contexto 

europeu, numa posição periférica, têm uma costa marítima extensa, o que 

contribuiu para a história dos respetivos países como exploradores marítimos. A 

situação geográfica de ambos foi essencial na definição da sua cultura desde 

a Era dos Descobrimentos até à atualidade, o que influenciou a sua 

arquitetura.  

Como foi referido anteriormente, Portugal enquanto país explorador e 

membro da Liga Hanseática, tal como os países nórdicos, aprendeu com 

outros povos novas formas e novas técnicas de construir. Essas técnicas foram 

aplicadas e ajudaram a definir a sua arquitetura. 

“Os marinheiros portugueses partiram da Europa mais tarde que os 

Vikings, e também ensinaram e aprenderam.” (Ana Simões Marques, 2011: 79)  

Portugal tem demonstrado um panorama relativamente interessante no 

uso recente da madeira. Este uso tem abrangido diferentes tipologias e formas, 

demonstrando a polivalência do material apenas conseguida com as mais 

recentes tecnologias. 
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Figura 46 | 47 “As construções contemporâneas 

em Portugal” Casa Adpropeixe (2008) Carlos 

Castanheira & Clara Bastai, Gerês, Portugal 

O edifício implanta-se naquele que foi um 

campo de ténis. A natureza foi crescendo à sua 

volta. Para minimizar o impacto da construção 

na natureza, a casa foi construída sobre 52 

pilares de madeira para tornar possível o acesso 

às vistas. O acesso à casa é feito também 

através de uma ponte ligando a cota alta – da 

entrada – à cota baixa – da casa. Toda a 

estrutura foi deixada exposta para que fosse 

sentida, vivida e experienciada.  
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Embora a tradição de construir com madeira não seja tão evidente 

como nos países nórdicos, já existem exemplos arquitetónicos bastante 

interessantes onde a madeira assume um uso estrutural, aspeto pouco usual 

em Portugal.  

Alguns projetos que atualmente se fazem em território português, 

relacionam-se com a água, o que não deixa de ser interessante, uma vez que, 

a construção tradicional com madeira tem uma herança histórica que se 

relaciona com a costa marítima (Figura 48/49).  

Mas é na arquitetura vernacular que mais se vê esta relação entre a 

construção em madeira e a água (Figura 50/51). É nas margens atlânticas, desde 

Aveiro até às Caldas da Rainha, áreas circundantes ao Pinhal de Leiria, que se 

encontra uma cultura de construir em madeira mais presente, em que a 

madeira assume um uso estrutural.  

É no litoral Norte e Centro que a tradição do uso da madeira é mais 

forte, motivada pela proximidade e abundância das matas e pela herança 

histórica, referida anteriormente, da costa portuguesa. Além disso, como a 

madeira está e sempre esteve associada ao conforto térmico e ao contexto 

natural, talvez por isso se note uma maior tradição de construir com esta 

matéria em regiões onde a temperatura média tem tendência para ser mais 

baixa e onde a natureza se assume de forma mais preponderante. 

Ao contrário do que acontecia anteriormente, hoje em dia, a 

construção com madeira não se concentra numa determinada região, 

encontra-se acanhadamente dispersa por todo o território. (Ana Simões Marques, 

2011: 86) 

Com os avanços tecnológicos, com a facilidade de transporte e com o 

aparecimento de novos produtos derivados da madeira, as construções 

surgem em contextos cada vez menos “naturais”, em que a proximidade com 

o mar, o rio ou a mata deixa de ser um fator influente na implantação da 

construção. Esta falta de adequação ao lugar pode condicionar seriamente a 

estrutura. 
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Figura 48 | 49 “As construções 

contemporâneas em Portugal” Pavilhão 

Atlântico (1998) Regino Cruz e SOM, Lisboa, 

Portugal 

A forma do edifício lembra o casco das naus 

quinhentistas, lembrando o elemento 

aquático, talvez porque o edifício foi 

construído com o intuito de albergar uma 

exposição que evoca os oceanos e as 

Descobertas. Com uma forma inovadora e 

exigente era necessário um material leve e 

resistente. Assim surgiu a ideia do 

travejamento em madeira para sustentar a 

cobertura.  

Figura 50 | 51 “As construções 

contemporâneas em Portugal” Parque Urbano 

de Albarquel (2007) Ricardo Bak Gordon, 

Setúbal, Portugal 

O parque coordena a paisagem com a 

arquitetura. Os edifícios seguem a mesma 

forma e o mesmo tipo de construção em 

madeira, unificando-os. Além disso os 

revestimentos exteriores em madeira são 

pintados de branco mantendo a mesma 

linguagem visual. As construções situam-se 

junto ao mar relacionando a arquitetura em 

madeira com a água, o que relembra a 

tradição portuguesa de construir com esta 

matéria no litoral. 
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Atualmente, uma das mais importantes temáticas discutidas em 

Portugal é a reabilitação. É nesta área da Arquitetura que se pode assistir a 

uma relação tão próxima entre tradição, arquitetura vernacular e respetivas 

técnicas construtivas. (Ana Simões Marques, 2011: 86) Aqui, na maioria dos casos, 

existe uma preocupação em perceber o passado para melhor construir no 

presente. (Figura 52 e 53)  

Mas não é só na reabilitação que se assiste a um maior cuidado com a 

tradição e o que esta representa, também nas novas construções existem 

alguns exemplos da importância do contexto no desenvolver do projeto. 

Algumas destas construções estão próximas do mar ou do rio e, estão por isso, 

mais próximas da tradição da construção em madeira em Portugal - o 

contexto aquático. Elas chegam mesmo a usar a madeira a nível estrutural 

como no caso dos Apoios de praia em Vilamoura, que fazem uso das estacas 

em zonas aluviares para afastar as construções do terreno e, desta forma 

protegê-la.  

Tal como nos países nórdicos, em Portugal, progressivamente, 

começamos a assistir a uma maior preocupação pelo contexto, pela herança 

histórica e pela cultura. Ao contrário das décadas anteriores onde se construía 

desmesuravelmente, o que resultou quase numa perda de cultura construtiva 

regional – uma descaracterização do território. Felizmente, houve uma 

consciencialização do panorama atual arquitetónico, onde restrições 

económicas e diminuição dos recursos ambientais condicionam os arquitetos, 

o que resulta na prática de uma arquitetura mais informada. Também aqui a 

arquitetura contemporânea em madeira demonstra entendimento da sua 

própria cultura e história construtiva aliados aos conhecimentos das materiais e 

técnicas construtivas mais inovadoras. 

“A evolução das técnicas e os novos modos de tratamento da madeira, uma 

consciência de sustentabilidade ecológica cada vez maior, permitem que as estruturas 

de madeira maciça e os lamelados colados voltem a desempenhar um papel 

importante na reabilitação das construções existentes e mesmo nalgumas construções 

novas.” (Arquitetura Ibérica 26, 2008: 15) 
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Figura 52 | 53 Ilustra “As construções 

contemporâneas em Portugal” Reconversão 

do Palheiro (2000) João Mendes Ribeiro, 

Cortegaça, Portugal 

O objetivo deste projeto era recuperar o 

palheiro e transformá-lo numa habitação 

unifamiliar. É um exemplo de reabilitação em 

Portugal em que recupera ruínas dando-lhes 

um novo uso, utilizando os mesmos materiais 

pré-existentes. Desta forma o edifício promove 

a relação com o terreno e com a envolvente, 

mantendo a identidade do lugar. Constituído 

com uma volumetria simples e pura, com 

base no palheiro, o seu desenho é austero, 

seco, enaltecendo tanto quanto possível as 

regras da arquitetura vernacular. Predomina o 

gosto pela simplicidade através das 

superfícies planas que contrapõe a riqueza 

espacial interior dada pelas relações verticais 

entre espaços e pelo uso de materiais 

quentes como a madeira. 
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“A madeira ainda tem significado para nós...a sua aplicação parece satisfazer uma 

série de necessidades que parecem não ser possíveis satisfazer de outra forma. 

Praticamente nenhum outro material, natural ou sintético, é tão rico como a 

madeira...a madeira é “quente”. A sua superfície nunca é monótona, tem variações 

infinitas.” 

(Christian Norberg-Schulz)
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CAPÍTULO II 
 

O Complexo das Artes como dinamizador da cidade de Santa Maria da Feira 

Figura 54 “A cidade de Santa Maria da Feira” Fonte: produção própria 
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7. A CIDADE DE SANTA MARIA DA FEIRA 

7.1  RETRATO HISTÓRICO 

A ocupação de Santa Maria da Feira remonta ao período pré-histórico, 

quando os Lusitanos ergueram um templo. Após a invasão romana, foi 

construída uma estrada que ligava Olissipa (Lisboa) a Bracara (Braga), 

tornando-se assim um local de passagem. Ainda sob o domínio dos romanos, 

foi erguida, em Terras de Santa Maria uma fortificação, que hoje serve como 

fundações do atual castelo, ao fundo de um grande esteiro marítimo (canal 

pouco profundo que enche e alaga com a maré). Pela sua proximidade com 

este canal, o castelo servia como ponto de desembarque de mercadorias, 

fazendo concorrência com a Foz do Douro, uma vez que, as terras de Santa 

Maria se estendiam, na época desde o sul de Ovar e a orla marítima até ao 

curso do rio Douro. 

As terras arenosas, de hoje em dia, de Santa Maria da Feira são uma 

das provas de que o território português tinha um recorte no seu litoral que 

permitia que o mar chegasse até perto do castelo. A proximidade com o mar 

tornou a Feira um local de desembarque de mercadoria e por isso propício à 

realização de trocas comerciais. O território passou a servir para a realização 

de feiras onde os muçulmanos e cristãos trocavam mercadorias. Santa Maria 

da Feira era a fronteira entre estes dois povos. 

Por ser um local estratégico e alvo de interesse, surgiu a necessidade de 

fortificar a construção dos romanos e, assim construir um castelo que 

protegesse as mercadorias e os comerciantes. 

Durante a Idade Média, com a construção do castelo, o comércio 

começou então a desenvolver-se cada vez mais, fazendo crescer o povoado 

em seu redor. 
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Figura 55 “Retrato histórico da cidade” Castelo de Santa Maria 

da Feira 

 



7.2  RELAÇÃO DA CIDADE COM O PERÍODO HANSEÁTICO E AS 

CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 

  Santa Maria da Feira foi, desde sempre, um local estratégico. Começou 

por ser um ponto de passagem na estrada construída pelos romanos, que 

ligava Braga a Lisboa (Figura 57), mais tarde passou a ser um ponto de interesse, 

com a construção de uma fortificação e pela sua localização geográfica 

favorável. O facto de o sopé do castelo da Feira (Figura 56) ter sido, outrora, 

submerso, contribuiu para o aparecimento de trocas comerciais típicas dos 

séculos XII, XIII e XIV.  

A sua proximidade com a Foz do Douro (Figura 57) pode ter sido um dos 

fatores que contribuiu para o deslocamento de alguns barcos, aumentando o 

fluxo marítimo das terras de Santa Maria, de forma a diminuir a pressão no 

porto do Douro. Além disso, as terras de Santa Maria, pela sua localização 

estratégica já era conhecida pela realização de feiras que juntavam diversos 

povos provenientes do norte e do sul, como os cristãos e os muçulmanos. 

Atuando como fronteira entre os povos inimigos era o ponto perfeito para as 

trocas comerciais.  

Num período em que o território português era pobre em termos 

florestais, o surgimento das trocas comerciais e do aumento do fluxo marítimo 

pode explicar o facto de se construir em madeira, inicialmente nas pequenas 

estruturas da feira e mais tarde nas habitações. Em pleno século XIV, o espaço 

florestal descontínuo de Portugal, consequência de uso excessivo- na 

construção naval, no uso quotidiano contribuiu para a inevitável importação 

de madeira para responder às necessidades da época. Portugal começou, 

então, a fazer parte da Liga de Hansa e, por isso começaram as importações, 

sendo um dos materiais importados a madeira e consequentemente os 

sistemas construtivos nórdicos de onde provinha a matéria-prima. 
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Figura 56 “Relação da cidade com o período hanseático” 

Castelo de Santa Maria da Feira  

Figura 57 “Relação da cidade com o período hanseático” 

Mapa ilustrativo da relação da cidade com a Foz do 

Douro (área metropolitana do Porto) e com o mar; e da 

sua centralidade. 
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7.3  CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL 

 7.3.1  A cidade 

Este território é caracterizado pela sua multifuncionalidade: habitação, 

pequeno comércio (Figura 59), atividade industrial, existindo ainda uma forte 

presença do mundo rural (Figura 58), caracterizador de Santa Maria da Feira. 

Estas características possibilitam detetar uma interação entre os vários 

concelhos, traduzidos na densidade de fluxos que circulam nas redes viárias 

nacional e municipal. Os maiores fluxos de trânsito concentram-se nas duas 

auto-estradas, uma vez que, são o principal meio de mobilidade entre as 

várias cidades circundantes. A cidade de Santa Maria da Feira ainda é 

bastante marcada pelos movimentos pendulares com as cidades periféricas. 

Estes movimentos devem-se a uma grande porção de trabalhadores que 

vivem na cidade mas deslocam-se para o Porto, Vila Nova de Gaia, Espinho, 

Aveiro para realizar a sua atividade profissional.  

Relativamente às interdependências territoriais e sistemas relacionais 

destacam-se, desde logo, dois fatores que condicionam a estruturação 

urbana da cidade: por um lado, a relação que existe entre Santa Maria da 

Feira e a grande área metropolitana do Porto, na qual se insere, e que 

influencia o perfil de desenvolvimento da cidade; por outro lado, Santa Maria 

da Feira representa uma importante centralidade regional, constituindo um 

forte Pólo de atração.  

Santa Maria da Feira afirma-se pela existência de inúmeros serviços 

públicos, bem como uma rede razoável de infraestruturas viárias. Estas 

ligações são uma mais-valia, uma vez que promovem fáceis acessos, 

comunicação e distribuição de produtos; No entanto têm a desvantagem de 

criar uma barreira física no território dando origem a problemas espaciais e 

desigualdades no território. Existe uma relação direta com as cidades do 

município que geram trabalho na indústria do calçado e da cortiça, criando 

assim fluxos internos. 

Relativamente aos fluxos no interior da cidade são de destacar as zonas 

correspondentes ao centro histórico, às escolas e à indústria. O centro histórico  
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Figura 58 | 59 “Caracterização da cidade” 

Dicotomia entre o mundo rural e o mundo 

urbano, reflexo da multifuncionalidade da 

cidade de SMF 
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atrai diariamente um elevado fluxo de pessoas e automóveis em virtude da 

concentração dos serviços públicos como a câmara, os bancos, finanças, 

tribunal.  

A nível anual, é no centro histórico que se realizam os maiores 

espetáculos culturais existentes na cidade e, que atraem milhares de visitantes. 

Atualmente o Centro Histórico está a ser alvo de um processo de 

descentralização e desertificação. A preocupação é cada vez mais a de criar 

desenvolvimento através da cultura, já que esta é o atual símbolo da cidade. 

 

  7.3.2  O centro histórico 

O centro histórico de Santa Maria da Feira (Figura 60) está a sentir uma 

grave desertificação e uma dispersão residencial, uma realidade cada vez 

mais preocupante e que deve ser evitada. A dispersão residencial do centro 

histórico dirige-se para outros núcleos circundantes e invade o espaço que 

reúne as culturas agrícolas e florestais, contribuindo para uma rápida 

diminuição da paisagem. Nesta cidade o desenvolvimento urbano deve ser 

sustentado em economias de escala através da concentração de atividades 

e redes.  

Deste modo, o espaço urbano deve ser delimitado de forma a 

minimizar a invasão de infraestruturação no espaço agroflorestal. A proteção 

das paisagens e dos solos faz-se prioritariamente com o ordenamento urbano, 

de modo a neutralizar dispersões e consequentes pressões dos sistemas 

urbanos sobre o sistema agroflorestal.  

Em suma, uma alternativa ao sistema urbano atual de Santa Maria da 

Feira é um sistema nucleado claramente definido. Esta lógica potencia a 

criação/reforço dos núcleos e dos "corredores" urbanos, através dos quais se 

tornam possíveis os fluxos entre os diferentes aglomerados.  

A estratégia de consolidar núcleos e colmatar vazios urbanos, reduzindo 

as distâncias entre eles cria condições de melhoria de dotação de serviços, 

equipamentos e infraestruturas. O reforço da centralidade da cidade de Santa 

Maria da Feira é a resolução do atual problema de descentralização 

residencial, tornando-se, deste modo, um contraforte estruturante, limitador de 

tendências centrífugas. 
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Figura 60 “O centro histórico” Planta com os limites 

do Centro Histórico da cidade 
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7.3.3  O local de intervenção 

Santa Maria da Feira, situada num local estratégico, serviu como ponto 

de encontro e local de passagem. Foi durante a Idade Média, com a 

construção do Castelo da Feira que se começou a desenvolver o comércio 

da região e, consequentemente, o povoado em seu redor. 

Sendo um local privilegiado para o comércio de vários produtos iniciou-

se a tradição das feiras que ajudou a desenvolver o crescimento da 

população. Foi assim que se deu o crescimento da cidade- a partir do centro 

histórico, que em pleno século X não passava de uma fortaleza mas, com a 

chegada de barcos, uma vez que a cidade já se encontrou parcialmente 

submersa, com as trocas comerciais que se seguiram e, mais tarde a 

realização de feiras foi-se desenvolvendo o povoado. 

A centralidade existente nos séculos XII e XIII - época do reforço da 

fortaleza/construção do castelo, foi-se desvanecendo até aos dias de hoje. O 

núcleo do centro histórico deixou de ter tanta importância como no período 

medieval e, por isso se nota uma desertificação do núcleo que despoletou o 

crescimento da cidade.  

O local de intervenção, situado em redor do castelo (Figura 62) é uma 

consequência da problemática atual do centro histórico, uma vez que, se 

trata de um vazio urbano não tratado (Figura 63) e, que ao longo dos anos vem 

sofrendo alterações relativamente aos seus usos. O espaço urbano já foi um 

parque de estacionamento, local de passagem e atualmente serve para a 

realização dos espetáculos sazonais da cidade. Apesar de servir para manter 

a tradição das Terras de Santa Maria durante períodos sazonais significa que a 

maior parte do tempo permanece abandonado (Figura 64/65). 
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Figura 61 “O local de intervenção” Relação do local com o centro histórico 

Figura 62 “O local de intervenção” Relação entre o castelo e o local  

Figura 63 “O local de intervenção” Implantação com localização das vistas 

Figura 64 “O local de intervenção” Vista do local 

Figura 65 “O local de intervenção” Vista do local 



7.3  O LUGAR E A ESTRATÉGIA 

 7.3.1  A escolha do lugar 

 Sendo as principais problemáticas do Centro Histórico, a desertificação, 

a descentralização residencial e os vazios urbanos, foi uma preocupação, no 

desenvolver do projeto, a escolha de um local expectante que fosse capaz de 

redinamizar o Centro Histórico (Figura 66).  

Além de ser um vazio urbano expectante (Figura 67), o local situa-se no 

sopé do castelo da Feira onde, outrora, se realizavam feiras e espetáculos de 

rua na época medieval. Na tentativa de manter viva essa tradição do sopé 

do castelo, como perpetuador de uma herança histórica e rica em cultura 

onde, sempre se realizou, até aos dias de hoje, pequenos espetáculos de 

teatro, circenses, musicais, a resolução passou pela construção de um 

equipamento capaz de responder à oferta cultural da cidade- o Complexo 

das Artes. Pretende-se, por isso, manter e até mesmo expandir a imagem da 

cidade como centro nacional de cultura.  

A cidade de Santa Maria da Feira, cada vez mais, é conhecida pelos 

seus eventos sazonais de representações de época, como a Viagem 

Medieval. Estas demonstrações culturais estão a ganhar cada vez mais 

estatuto e, não têm tido um acompanhamento ao nível da infraestruturação 

capaz de responder à procura (Figura 68). É, portanto, cada vez mais necessário 

a criação de meios de apoio ao crescimento da cidade na vertente cultural. 

O equipamento cultural com espaços apropriados para demonstrações 

teatrais, musicais, entre outras, pretende servir de apoio aos espetáculos 

sazonais e, como uma "residência" permanente de outros espetáculos que 

ocorrem durante todo o ano, evitando a desertificação do centro histórico nas 

estações mais chuvosas. 
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Figura 66 “O local de intervenção” Localização do equipamento  

Figura 67 “O local de intervenção” Vazios expectantes em redor do 

castelo 

Figura 68 “O local de intervenção” Infraestruturas que atualmente 

complementam os eventos culturais 
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7.3.2 O equipamento 

O centro histórico da cidade, atualmente é conhecido pelos inúmeros 

eventos culturais que alberga, nomeadamente, a festa da Fogaceiras, a Feira 

Medieval, o Festival Internacional de Teatro de Rua, eventos musicais, entre 

outros. O estatuto cultural da cidade está a ter um rápido crescimento e, é 

portanto necessário criar uma infraestrutura que seja capaz de enaltecer os 

eventos das Terras de Santa Maria. A proposta passa portanto pela criação de 

um Complexo das Artes.  

Tendo como projetos de referência o Parque Olímpico de Munique – 

Frei Otto (1974) (Figura 69 b), a Feira da Cidade – Meia Dois Nove (2005) (Figura 69 

c) e Centre Pompidou-Metz – Shigeru Ban (2010) (Figura 69 a), pretende-se a 

construção de uma estrutura leve que contenha espaços capazes de albergar 

alguns destes eventos que tão bem caracterizam Santa Maria da Feira. Além 

dos espaços interiores o complexo vai também albergar um anfiteatro exterior 

que permite a sua utilização mesmo com o edifício encerrado, fazendo com 

que o edifício funcione a qualquer hora do dia.  

Os espaços interiores que compõem o edifício são um auditório capaz 

de albergar espetáculos musicais, peças de teatro e outros eventos culturais 

que, atualmente são realizados na rua ou em pequenas estruturas com pouca 

capacidade de audiência, insuficientes para responderem às atuais 

exigências a nível cultural de Santa Maria da Feira. O Complexo irá conter 

também uma cafetaria e esplanada para dar apoio aos usuários diários e 

para permitir o uso externo atraindo assim novos visitantes; e espaços de 

exibição para peças de arte como esculturas, pinturas, instalações ou 

pequenas performances. O objetivo principal passou por albergar várias artes 

num só complexo e atrair de novo as pessoas ao centro histórico com a 

cultura - símbolo de Santa Maria da Feira. 
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Figura 69 a/b/c “O equipamento” Projetos de Referência 

Figura 70 “O equipamento” Planta de Implantação  

Figura 71 “O equipamento” Perfil Nascente 
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7.3.2 A materialidade 

A estrutura é feita totalmente em madeira o que concede um caráter 

de leveza, efemeridade e, que liga o equipamento à envolvente constituída 

por florestas, à identidade de Santa Maria da Feira enquanto indústria 

transformadora da madeira e, à história das Terras de Santa Maria enquanto 

cidade medieval e usuária da matéria-prima madeira no uso diário e 

construtivo. Os elementos estruturais do edifício como as paredes, lajes são em 

madeira maciça, enquanto a cobertura e pilares são em madeira laminada 

que permite fazer as curvaturas necessárias para vencer as distâncias entre os 

pilares. A cobertura foi pensada de forma a ser leve para não comprometer a 

capacidade estrutural do edifício e, por isso é constituída por vigas duplas de 

madeira laminada e por uma membrana de poliuretano ou teflon. 

As paredes exteriores (Figura 72), sendo constituídas, na sua totalidade, 

por madeira, não necessitam obrigatoriamente de isolante térmico, uma vez 

que, já são naturalmente isolantes, por isso as paredes são constituídas (do 

exterior para o interior) por toras em madeira maciça alinhadas 

horizontalmente, o que aumenta a sua capacidade estabilizadora; por réguas 

de madeira para fixar as toras com o revestimento interior e, por último, as 

réguas de madeira interiores que aumentam a capacidade isolante da 

madeira impedindo a entrada de frio ou calor.  

A Cobertura é uníssona com os pilares, ou seja, os pilares sustentam a 

cobertura (Figura 74) e, deste modo a materialidade é a mesma. São feitos com 

vigas duplas de madeira laminada espaçadas 100mm entre si com peças de 

madeira maciça que impedem a união das vigas "gémeas" (Figura 73), 

aumentando assim a sua capacidade estrutural. 
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Figura 72 “O equipamento” Pormenor da parede exterior  

Figura 73 “O equipamento” Pormenor das vigas duplas de 

madeira laminada da Cobertura  

Figura 74 “O equipamento” Pormenor dos pilares que sustentam 

a cobertura 
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CONCLUSÃO 

O propósito deste trabalho é ajudar-nos a perceber as razões que 

conduziram a arquitetura portuguesa a um cenário tão pobre relativamente 

às construções em madeira, sabendo que um terço do território nacional é 

ocupado por florestas. E, seguidamente, identificar as causas da proximidade 

de Portugal com os países nórdicos ao nível da arquitetura em madeira. 

Apesar de Portugal conter a décima segunda maior área florestal da 

Europa, o panorama nem sempre foi assim. Depois de um período de excessos 

(século XIV), resultado de um súbito crescimento populacional, o consumo de 

madeira aumentou significativamente. A época dos Descobrimentos 

despoletou a necessidade de madeira para a construção naval e, apesar da 

tentativa por parte do poder régio de reflorestar as áreas despidas, a procura 

superou a oferta. Portugal adere ao comércio – a primeira ligação com a Liga 

Hanseática e os países nórdicos. A importação de madeira nórdica para a 

construção – caso da baixa Pombalina – é o vislumbre daquilo que viria 

aproximar as duas realidades – Portugal e a Escandinávia. Foi através das 

práticas piscatórias e das trocas comerciais que surgiram os primeiros registos 

arquitetónicos fazendo uso total de madeira em território nacional. À 

semelhança dos países nórdicos, a necessidade de abrigo na costa atlântica, 

para os pescadores, levou à construção dos palheiros – legado deixado até 

hoje. 

A construção em madeira teve uma importante tradição em Portugal 

até meados do século XX, mas a partir da industrialização surge a necessidade 

de acompanhar os novos tempos. Assiste-se a uma perda de valores 

arquitetónicos que caracterizavam Portugal. O mundo rural é esquecido, só 

passa a existir o mundo industrializado. 

Concluímos assim que o panorama pobre português relativamente à 

arquitetura em madeira se deveu em grande parte a uma má gestão do 

espaço florestal desde o século XIV e à incessante procura de industrializar o 

país, esquecendo as nossas origens – o mar.   
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Atualmente, já não é só no litoral que podemos encontrar arquitetura 

em madeira. A tradição de construir com ligação ao mar – característica da 

arquitetura em madeira em Portugal – foi-se perdendo. O uso da madeira 

centra-se essencialmente na reabilitação mas, ainda assim, já começam a 

surgir exemplos de experimentação de novas técnicas e novos produtos 

derivados da madeira, abrindo novos horizontes relativamente ao uso 

estrutural. 

O panorama português recente tem-se tornado relativamente 

interessante. A madeira tem surgido em diferentes tipologias e formas 

demonstrando a sua polivalência. Ainda que a arquitetura em madeira 

portuguesa não seja tão evidente como a nórdica, a herança histórica 

aproxima estas duas realidades. Ao proceder a uma breve análise, 

percebemos que existem algumas características arquitetónicas que exaltam 

a ligação entre Portugal e a Escandinávia, nomeadamente, a relação entre as 

construções e a água; a preocupação em conhecer a tradição para construir 

no presente (mais visível na reabilitação); e a importância do contexto no 

desenvolver do projeto. 

Assim com já se vê no Norte da Europa, também em Portugal se 

começa a verificar a revalorização das nossas raízes – herança histórica e 

cultura – que surge para combater os erros cometidos no passado – a 

descaracterização do território.  

Surge uma nova “tradição” – a consciencialização daquilo que 

representa a arquitetura portuguesa em madeira. A arquitetura 

contemporânea em madeira começa a demonstrar um entendimento da sua 

própria cultura aliada às novas possibilidades construtivas. Isto traduz aquilo 

que sempre deveria ter sido a arquitetura portuguesa em madeira. 
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GLOSSÁRIO 

Madeira maciça (Massive Wood) 

Termo usado para distinguir a madeira que não sofre qualquer 

alteração na sua composição dos seus derivados.  

Derivados da madeira  

Produtos que se obtêm a partir da madeira maciça, e pretendem 

colmatar as limitações desse material, bem como adaptar a madeira a usos 

mais específicos. 

Madeira lamelada colada (Glulam – Glued-laminated timber) 

Produto de madeira para uso estrutural que é constituído por estreitas 

peças de madeira que são coladas sob condições controladas de fabrico. As 

peças resultantes podem ser retas ou curvas, e podem ter secções e 

comprimentos variáveis, de forma a preencher os requisitos estruturais 

desejáveis. 

LVL (Laminated Veneer Lumber) 

Pequenas folhas de madeira são retiradas de troncos, seguidamente 

são cortadas em peças mais pequenas, que são posteriormente empilhadas e 

coladas para atingirem determinada espessura. São depois cortadas em 

secções específicas. Sendo constituído por nervuras paralelas, o LVL tem as 

mesmas propriedades direcionais que a madeira maciça, no entanto é mais 

uniforme. É possível fazer pranchas com mais de 26 metros e chega até a ser 

mais resistente que o glulam. É menos utilizado por ser esteticamente menos 

atrativo.  

PSL (Parallel Strand Lumber) 

Material composto por folhas de madeira coladas. As folhas são 

cortadas em pequenas tiras de madeira secas e posteriormente pulverizadas 

com cola, formando peças de tamanhos e de aspecto variado. As peças 
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voltam de novo a secar. Este processo possibilita a obtenção de membros 

estruturais fortes que podem ser usados como vigas e colunas. 

LSL (Laminated Strand Lumber) 

É um meio-termo entre a prancha de revestimento e o elemento 

estrutural. Pode atingir 120cm de comprimento, 19cm de largura e 13cm de 

espessura. Apesar do processo de fabrico ser parecido com o do PSL, faz uso 

de camadas de madeira mais pequenas e compactadas. 

CLT (Cross-Laminated Timber) 

É um painel de madeira geralmente constituído por três, cinco ou sete 

camadas de madeira dimensionada orientadas perpendicularmente umas às 

outras e, em seguida, colados para formar painéis estruturais com excecional 

resistência, estabilidade dimensional, e rigidez. Por causa das suas 

propriedades estruturais e estabilidade dimensional, este produto é adequado 

para pisos, paredes e telhados. 

Pranchas (usada principalmente para elementos sem função estrutural) 

. Compensado laminado 

São principalmente compostos por folhas de madeira comprimidas e 

coladas com colas resistentes à humidade. 

. Placas de partículas de madeira 

Pranchas compostas por pedaços cortados ou restos de madeira 

comprimidos e colados. Algumas apresentam-se bastante heterogéneas por a 

compressão ter sido reduzida, outros são mais homogéneos e apresentam boa 

resistência. 
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“Não podemos ter saudades de nada. A experiência não deixa saudades: dá um ímpeto 

desgraçado para o futuro. Só podemos ter saudades do futuro; o que não há, feito por 

nós, é muito mais do que aquilo que já foi feito. Como tal, é preciso ser-se muito tolo para 

se ter saudades daquilo que já se viu” 

(Mendes da Rocha, 2002: 3) 
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