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Resumo 

Habitar sem ver: a amplificação sensorial ao longo de um percurso entre o Largo Condessa do 

Juncal e a Veiga de Creixomil é um trabalho que reflete sobre os sentidos do 

homem, sobre a paisagem e sobre o habitar, sem ver. É, através do exercício de 

projeto, um estudo do modo como os sentidos e a sua assimilação podem 

influenciar a estratégia de intervenção, concetual e morfologicamente. 

O projeto traduz-se, portanto, no desenho de um percurso na cidade de 

Guimarães que faz a ligação entre uma zona de caráter urbano e consolidado e 

uma zona de atividade agrícola, o centro da cidade e Veiga de Creixomil, 

respetivamente.  

Mais do que uma união destas duas formas de ocupação, o percurso é um 

elemento gerador de sensações a quem o percorre, essenciais ao entendimento 

do território, através dos sentidos.  

Aliado ao seu desenho, surge um conjunto de intervenções pontuais onde a 

principal premissa se prende à amplificação da informação sensorial irradiada 

nos espaços em que se inserem, de modo a ser percecionada por quem não vê. 

 

Em suma, trata-se de um trabalho que pretende ingressar num universo onde os 

sentidos possuem um papel preponderante, quer na seleção dos lugares a 

intervir, quer na elaboração do desenho de projeto. É uma reflexão sobre o que é 

perceber, sem ver.  
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Abstract 

Inhabit without seeing: a sensory amplification along a path between the Largo Condessa do 

Juncal and Veiga de Creixomil is a work that reflects on the meanings of man on the 

landscape and on the dwell, without seeing. It is, through the design, a way to 

study how the senses and their assimilation may influence the intervention 

strategy, conceptual and morphologically. 

The project translates, thus, on a drawing of a path in the city of Guimarães that 

make the connection between a consolidated urban area and an area of 

agriculture, the city center and Veiga de Creixomil, respectively. 

More than an union of these two forms of occupation, the path is a sensation 

generating element to whom the courses, essential to understanding the territory, 

through the senses. 

Coupled with its design, there is a set of isolated interventions where the main 

premise is related to the amplification of the irradiated sensory information in 

the spaces in which they operate, in order to be perceived by those who do not 

see. 

In short, it is a work that pretends to enter in an universe where the senses have 

a leading role, both in the selection of places to intervene, when developing the 

project design. It is a reflection on what is to perceive without seeing.  
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Introdução  

Nos dias de hoje, a arquitetura é feita essencialmente para a pessoa que vê. É 

reconhecida pela sua natureza visual, e é através da materialidade, forma, cor e  

escala que o homem tem a perceção do espaço. A visão sobrepõe-se aos outros 

sentidos, pondo de parte outras capacidades percetivas. Ao anular a visão, os 

outros sentidos comportam-se de forma e intensidade distintas perante o usufruto 

de um lugar.  

 

Partindo deste raciocínio, o presente trabalho estuda as questões relacionadas com 

os sentidos, com a paisagem, e com o habitar, sem ver. Habitar sem ver: a 

amplificação sensorial ao longo de um percurso entre o Largo Condessa do Juncal e a Veiga de 

Creixomil é, através do exercício de projeto, uma reflexão que pretende cruzar estes 

três conceitos, distanciando-se da visão como elemento fulcral. Esta interseção dá-

se através do desenho de um percurso na cidade de Guimarães que faz a ligação 

entre duas formas de ocupação distintas: uma zona urbana e uma zona de 

atividade agrícola, o centro urbano de Guimarães e a Veiga de Creixomil, 

respetivamente. 

 

Este trabalho aborda a forma como são estimulados os vários sentidos ao 

percorrer um determinado espaço e, sobretudo, o modo como podem estas 

questões contribuir para uma estratégia de intervenção, num espaço tão singular 

como a Veiga de Creixomil. Assim, devido à especificidade do tema e do lugar, é 

um projeto que se vai construindo desde o primeiro capítulo, através do 

cruzamento de informações teóricas e de toda a análise, territorial e sensorial.  

 

Com o afastamento da visão, o modo como se comportam os diferentes sentidos 

ao percorrer um espaço é a principal premissa na concretização do projeto. Para 

isso, será necessário compreendê-los para conseguir explorá-los e relacioná-los ao 

longo do trabalho. O primeiro capítulo Os Sentidos, constitui uma parte do 

trabalho onde é realizado um estudo teórico e crítico dos conceitos intrínsecos ao 

ato que é sentir, assim como perceber a importância dos sentidos na experiência e 

compreensão do mundo de quem não vê. Constitui um capítulo que acompanha 

todo o trabalho, onde a pesquisa teórica anda sempre a par com o trabalho 

prático. 

 

No segundo capítulo O Lugar, dividido em dois subcapítulos, a atenção é voltada 

para o entendimento do território. Num primeiro momento é feito o estudo do  
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reconhecimento territorial, explicado através da decomposição das várias 

estruturas que formam o lugar. De seguida, é realizada a análise da apropriação do 

território pelo homem, traduzida em várias atividades. 

 

No capítulo Os Sentidos desenham o Lugar, aproximam-se os sentidos da área de 

intervenção. Numa primeira parte, são apresentados mapas síntese das sensações 

extraídas do local, acompanhados por uma explicação teórica e fotografias 

explicativas de cada sentido. 

Rematando a tese, e como forma de síntese, surgem a segunda e terceira partes 

que constituem uma descrição detalhada do projeto, constituindo a ponte entre a 

teoria e a prática ensaiada em todo o processo de trabalho. 

  

Sendo a área compreendida entre o centro de Guimarães e a Veiga de Creixomil a 

principal ferramenta de trabalho, a metodologia incidiu, sobretudo, na intensa 

experimentação do lugar, que se alongou do início ao fim do trabalho. Assim, 

foram passadas aproximadamente 150 horas no lugar, distribuídas por 24 visitas 

[1.a], onde foram tiradas 4501 fotografias e realizadas 19 gravações áudio.  

 

Graficamente, a tese organiza-se com texto nas páginas da direita, acompanhado 

por esquemas, imagens e citações importantes, e imagens mais relevantes nas 

páginas da esquerda. Os desenhos de análise e de projeto apresentam-se em folhas 

A3, dobradas em A4. 
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Capítulo um // OS SENTIDOS 
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1. b// La v i s ta . Pedro Pablo Rubens e Jan Brueghel el Viejo , 1617.  
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1.1.1// Ver  

É irrefutável o significado que a visão tem no ser humano. O olho permite-nos 

conhecer e perceber visualmente o mundo e o que nele habita.  

 

Na cultura humana, em particular, a visão é o sentido com maior alcance, permite-

nos identificar cores e intensidades da luz, estabelecer relações espaciais, calcular 

distâncias, identificar estados emocionais de outrem e reconhecer pessoas e 

objetos longínquos. Constitui um sentido que outrora foi considerado “el más 

noble de los sentidos”1, o que se encontrava no topo da hierarquia sensorial. Na 

verdade, setenta porcento dos recetores sensoriais do nosso corpo estão presentes 

nos olhos. É através destes que o sistema nervoso recebe uma quantidade de 

informação superior à de qualquer outro órgão sensorial.  

 

Os “nossos olhos possuem mecanismos independentes que captam a luz, 

escolhem uma imagem nova ou importante, focam-na com precisão, localizam-na 

no espaço”2 e arquivam-na no cérebro. De facto, este assimilar de informação 

permite-nos associar memórias e experiências passadas e ver com clareza o 

conteúdo dos nossos sonhos imaginários, “na verdade os olhos não são mais do 

que umas lentes, umas objectivas, o cérebro é que realmente vê”3. 

A nossa sabedoria e experiência está repleta de imagens visuais. Quando queremos 

dar a conhecer algo a outrem, usamos o sentido da visão para explicar essa ideia 

ou acontecimento.  

 
“Para saborear ou tocar num inimigo ou alimento, é necessário estarmos 
assustadoramente próximos deles. Para os cheiramos ou ouvirmos, arriscamos 
um pouco mais a distancia, Porém, a visão pode atravessar campos e subir 
montanhas, viajar pelo tempo”4 

 
O olho, sendo um recetor à distância, “pode, sem auxílio externo, registar uma 

quantidade extraordinária de informações num raio de cem metros, e continua a 

ser um meio de comunicação eficaz a uma distância de quilómetro e meio”5. 

Quando o nosso corpo se posiciona no território, os nossos olhos dão-nos a 

informação de que, por exemplo, aquela árvore ou edifício estão a sensivelmente  
  

                                                        

 
1 PALLASMAA, Juhani - Los ojos de la piel , 2006, pág.15 
2 ACKERMAN , Diane – Uma História Natural dos Sentidos , 1998, pág.239 
3 SARAMAGO, José – Ensaio sobre a cegueira., 2008. pág.70 

4 ACKERMAN , 1998, pág.239 
5 HALL, Edward T. – A dimensão oculta, 1986, pág.57 

1. d// Desenho do in í c io  do 
sé cu lo  XVIII que compara o  
func ionamento  do o lho humano 
com a câmara 

1.  c// Estudo do Homem. Nicolas-
Henri Jacob, 1839. 
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1. e// Diagram o f  Fie ld  o f  Vis ion , Herbert Bayer, 1930. 
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cinquenta metros de distância, e que, aquela mesma árvore e aquele mesmo 

edifício, são de cor castanha. 

 

Como vimos, a visão parece imprescindível na vida do homem, contudo é 

igualmente importante na perceção espacial. “No decurso das suas deslocações 

(no espaço), o homem tem necessidade das mensagens do seu corpo para 

assegurar a estabilidade do seu mundo visual”6 e à falta desta informação, o 

homem tem dificuldade em mover-se e orientar-se. Esta interação do homem com 

o espaço através da visão, acarreta consigo experiências e vivências que 

impreterivelmente são alojadas na sua memória. Por exemplo, conseguimos 

facilmente deambular num espaço que nos é íntimo, ao contrário do que 

aconteceria se fossemos à procura do espaço desconhecido.  

Este uso que a perceção visual faz da memória repete-se quando, por exemplo, 

observamos um muro de granito e conseguimos intuir, sem tocar, a sua textura e 

temperatura. Ou quando, mesmo de longe, observamos um campo de alfazema, 

com facilidade reproduzimos mentalmente o seu cheiro intenso. De facto, isto 

acontece incessantemente no nosso dia a dia, e acontece porque, em experiências 

passadas, verdadeiramente já tocamos num muro de granito e cheiramos um 

campo de alfazema.7 

 

A capacidade que os nossos olhos têm de recolher toda a informação que a visão 

perceciona e, automaticamente, conservá-la no nosso cérebro, é algo que é 

exercitado por nós arquitetos. No fundo, a visão une-nos ao espaço, coage-nos a 

interagir com ele ou até mesmo a fazer parte dele.  

 

James Gibson defendia que a “percepção do espaço implica pontos de referência 

puramente visuais” 8. E o que acontece quando essas referências visuais são 

impossíveis de alcançar? E, sendo o olho um recetor de raios luminosos, como 

conseguimos perceber o espaço quando essa  luz simplesmente se apaga? Esta 

investigação interessa-se sobre a forma como “vê” o mundo o ser que não vê. 

Questiona-se sobre o cheiro, a matéria palpável, o som, o gosto e o movimento. 

No fundo, vê com o nariz, com as mãos, com os ouvidos, com a boca e com o 

corpo.  

 

“Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, 

vendo, não vêem.”9 

                                                        

 
6 HALL, 1986, pág.80 
7 A estes factos associamos o conceito de sinestesia. Sinestesia é o “termo que caracteriza a experiência sensorial 

de certos indivíduos nos quais sensações correspondentes a certo sentido são associadas às de outro sentido”. 

ALMEIDA COSTA, J.; SAMPAIO E MELO, A. – Dicionário da Língua Portuguesa, 1998, pág.1514 

8 GIBSON, James in HALL, Edward T. – A dimensão oculta, 1986, pág.82 
9 SARAMAGO., 2008. pág.310 

1. f// Frame do f i lme “Man with a 
Movie  Camera”,  produzido por  Dziga 
Vertov ,  1929. 

1 .  g// Frame do f i lme Buster´s  
Bedroom. 1990. 
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1. h El Ol fa to . Pedro Pablo Rubens e Jan Brueghel el Viejo , 1617 – 1618. 
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1.1.2// Cheirar  

É necessário apenas uma pequena quantidade de agentes químicos para 

conseguirmos cheirar, e ainda que só seja possível distinguir um cheiro de cada 

vez, é através de uma infinita combinação de partículas microscópicas que surgem 

distintos odores, podendo ultrapassar os dez mil.  

Estas moléculas, depois de inspiradas, entram em contacto com os nervos 

olfativos situados na cavidade nasal e posteriormente são reconhecidas e 

interpretadas pelo nosso cérebro. Resumidamente, “ao inspirar e respirar, 

cheiramos.”10 

 

O cheiro é considerado um dos modos mais primitivos da comunicação do 

homem. Diane Ackerman refere no seu livro: 

 
“No início da nossa evolução, não viajávamos por prazer mas para procurar 
comida, e o cheiro era-nos essencial.[...]Nós, guiados pelo olfacto, tornamo-nos 
nómadas capazes de partir em busca de alimentos, caçá-los e até escolher aquilo 
que mais nos agradava.”11  

 

A perceção olfativa nem sempre foi interpretada da mesma forma. Ainda nos dias 

de hoje difere de cultura para cultura. Edward T. Hall conta nos seus textos que 

os árabes, por exemplo, atribuem uma interdependência entre o humor de uma 

pessoa e o seu odor, sendo este um fator preponderante na escolha da esposa. 

Contrariamente, o americano aprende a não lançar o seu hálito em cima de alguém 

que não lhe seja íntimo, essencialmente em locais públicos.  

 

O animal usa a capacidade olfativa para procurar alimento, encontrar o seu 

parceiro sexual ou reconhecer o seu dono, sendo a espécie que mais uso faz do 

cheiro. Embora o homem não a use com a mesma acuidade, no entanto, não 

deixa de ter a grande importância e relevância. No seu quotidiano, o homem 

mantém contacto com uma infinda quantidade de odores, agradáveis e menos 

agradáveis. Aos agradáveis estão, por exemplo, associados o uso do perfume que 

cada vez mais tem a importância, hoje democratizado ligado ao prazer e à 

sedução.  
  

                                                        

 
10 ACKERMAN , 1998, pág.23 
11 ACKERMAN , op.cit , 1998, pág.35 

1. i//Ilus tração do nar iz humano 
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1. j//Katsura Imper ia l  Vil la ,  Kyoto, Japão.  
A casa japonesa, por conter os denominados “fusuma”, feitos em papel perfumado, constitui um 
espaço bastante aromatizado.  



 15 

“Un olor particular nos hace volver a entrar sin darnos cuenta en un espacio 
completamente olvidado por la memoria retiniana; las ventanas de la nariz 
despiertan una imagen olvidada y caemos en una vívida ensoñación. La nariz 
hace que los ojos recuerden.”12 

 

O olfato constitui o sentido que mais tempo a memória conserva. Como refere 

Edward T. Hall, “os cheiros têm o dom de evocar recordações muito mais 

profundas do que as imagens ou os sons” 13 . Todos nós já passamos pela 

experiência de voltarmos ao tempo de infância quando, inesperadamente, 

sentimos o cheiro da sopa da avó acabada de fazer, fazendo com que se ativem na 

nossa memória imagens de experiências, tempos e espaços há muito esquecidos. 

Esta forte relação que o cheiro tem com a memória desencadeia “profundas 

satisfações afectivas”14 no homem.  

 

O mesmo acontece em relação ao espaço. Cada habitação tem o seu cheiro e, 

como refere Pallasmaa, “el recuerdo más persistente de cualquier espacio es su 

olor.” 15. O cheiro de um espaço advém dos materiais que o compõem, das 

pessoas que o frequentam, da sua idade, das suas vivências e dos seus 

componentes (sejam eles objetos, alimentos, animais, plantas, etc.).  

Os materiais naturais, como a pedra e a madeira, são os que emanam uma maior 

intensidade de odores. O facto de estes e outros materiais reagirem ao tempo e às 

diferentes condições climatéricas, produzem no espaço diferentes odores, 

podendo variar ao longo do dia. Se por um lado o cheiro de um espaço pode 

transmitir a sua idade e o seu estado de conservação, por outro pode-nos informar 

sobre a sua identidade e personalidade. O cheiro originado por um pavimento em 

madeira quando molhado nada se parece quando seco. O mesmo acontece 

quando uma fachada de pedra fica exposta aos raios solares, originando um odor 

intenso a minerais. Estas e outras associações enriquecem o espaço dando-lhe 

uma identidade própria, e é algo com que o arquiteto pode trabalhar.  

 
“Um passeio pelo campo ao pôr do Sol fornece-nos uma catadupa de odores: 
estrume, erva cortada, madressilva, hortelã, feno, chalotas, chicória, alcatrão da 
estrada. Conhecer novos aromas é um dos encantos de uma viagem.”16 

 

De facto, o espaço que nos rodeia contém um conjunto interminável de cheiros, 

de diferentes tipos, intensidades e quantidades. À semelhança do que acontece na 

habitação, os odores que envolvem árvores, prédios, casas, pessoas e estradas têm  
  

                                                        

 
12 PALLASMAA, 2006, pág.55 
13 HALL, 1986, pág.60 
14 HALL, op. cit, 1986, pág.54 
15 PALLASMAA, 2006, pág.55 
16 ACKERMAN , 1998, pág.35 
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1. k// Grande Bazar ,  Istambul, Turquia 
A visita a qualquer mercado oferece ao homem uma infinidade de odores, provenientes do peixe, 

carne, calçado, roupa, especiarias, etc.  
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muito que ver com os seus constituintes, com quem a habita, com as atividades 

nela praticadas e com fatores externos como as condições atmosféricas.  

 

É por depender deste conjunto de fatores que a identidade odorífera varia de 

cidade para cidade. Pallasmaa refere que, por exemplo, “las ciudades de 

pescadores son especialmente memorables por la fusión de los olores del mar y de 

la tierra”17, contrariamente seria se esse mar simplesmente não fizesse parte 

daquele território.  

 
“Numa cidade de França, é possível saborear o perfume do café, das 
especiarias, dos legumes, da criação acabada de depenar, das lavagens da louça, 
bem como do cheiro característico das esplanadas. Sensações olfactivas deste 
tipo contribuem para criar uma impressão de vida; e as passagens e transições 
de um cheiro para outro não servem apenas de pontos de referência aos 
habitantes, como acresentam intensidade à vida quotidiana.” 18 

 

O cheiro do café, do pão acabado de cozer, do peixe fresco vindo da peixaria, ou 

das flores da Mimosa Común19 na primavera, podem ser determinantes na vida de 

um cego na busca de um destino espacial. E, no mínimo, auxiliam a sua 

orientação. O cheiro tem um papel fundamental na recordação de locais, 

valorizando o seu sentido. Por isso mesmo, pode constituir um ponto de 

referência espacial para a sua deslocação na cidade. Além disso, ajuda a conceber 

uma identidade e ambiência do lugar, podendo igualmente contribuir para uma 

viagem imaginária no tempo e no espaço.  

 
  

                                                        

 
17 PALLASMAA, 2006, pág.56 

18 HALL, 1986, pág.64 
19 Mimosa Común é a designação de uma árvore de grande porte extremamente aromática. 



 18 

 
 
  

1. l// El Tacto .  Pedro Pablo Rubens e Jan Brueghel el Viejo , 1618. 
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1.1.3// Tocar  

A pele é o maior órgão do corpo humano. Além de constituir uma proteção do 

corpo, em toda a sua extensão tem a capacidade de sentir. Esta ação é executada 

pelo sistema tegumentar 20  e os seus micro recetores nervosos. A epiderme, 

composta por várias camadas de células, relaciona-se com a sensação de toque, e 

varia consoante a espessura, que difere de zona para zona do corpo. A derme, a 

camada mais profunda da pele é composta pelos vasos sanguíneos, glândulas e  

terminações nervosas. Tem a função de sentir e descriminar a vibração, a pressão, 

o frio, o calor e a dor. Os estímulos são detetados pelos terminais sensoriais que, 

por sua vez, fazem uso dos nervos para enviar a informação ao cérebro.  

 

Segundo a proxémia de Edward T. Wall, a pele é ao mesmo tempo um recetor 

imediato e um recetor à distância. Isto porque, apesar de permitir a perceção de 

calor através da condução, é igualmente capaz de receber calor sob a forma de 

radiação, possibilitando saber, por exemplo, qual a temperatura de um espaço.  

 

A perceção táctil, enquanto experiência na compreensão do mundo, permite-nos 

perceber as características físicas de um objeto: como a sua materialidade, 

plasticidade, forma, dimensão, densidade, textura, peso e temperatura. Ainda 

assim, apesar de a nossa pele ter a capacidade de sentir em toda a sua extensão, a 

sua sensibilidade na distinção de texturas e temperaturas varia consoante as 

diversas partes do corpo. Isto deve-se ao facto de os recetores sensoriais não se 

encontrarem distribuídos de forma homogénea, contribuindo para essa 

disparidade percetiva. Por exemplo, a mão, mais especificamente a ponta dos 

dedos, constitui uma parte do corpo onde existem mais recetores sensoriais, 

significando então mais sensibilidade no ato de tocar. Não obstante, “os lábios e 

as costas das mãos produzem uma grande quantidade de calor”21, assim como têm 

a capacidade de distinguir mais eficazmente as diferenças de temperatura. Não é 

por acaso que usamos as costas da mão para medir a temperatura corporal de 

outrem ou “um carpinteiro passa o polegar pela tábua que acabou de aplainar, à 

procura de imperfeições.”22 

De facto, esta sensibilidade que o dedo tem ao distinguir texturas, incitou a criação 

do Braille23. Tratando-se de um sistema de leitura e escrita através do uso do  

                                                        

 
20 Além da pele, fazem parte do sistema tegumentar o cabelo, os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas e as 

sebáceas. 
21 HALL, op.cit, 1986, pág.73 
22 ACKERMAN , 1998, pág.82 
23 O Braille foi criado em 1827, pelo francês Louis Braille. 

1. m//Estudo de  mãos ,  Leonardo da 
Vinci  

1 .  n//Atravessamentos ,  Tatiana Grinberg, 
2014 

1.  o//Polegar ,  escultura de 
César Baldaccini 
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1. p//Unti t l ed ,  Ann Veronica Janssens, 1999 
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1. q// Bruce  Nauman,  Da mão para 
a boca, 1975 
 

relevo, o cego, por meio do tato, consegue distinguir um conjunto de caracteres 

que conformam o alfabeto. 

 

O tato constitui um sentido deveras relevante. Segundo Edward P. Hall, não fosse 

a capacidade que temos de sentir, morreríamos dentro de muito pouco tempo.24  
 

“A textura [...] é julgada e apreciada quase inteiramente pelo tacto, mesmo 
quando é à vista que se oferece.”25  
 

Igualmente importante, é a relação do tato com a perceção espacial. Se o olho nos 

dá a tridimensionalidade do espaço ou do objeto através do jogo de luzes e 

sombras, a mão clarifica-a. Dá-nos a materialidade, a forma, a textura, a densidade 

e a temperatura. Permite-nos tocar no chão e nas paredes, facilitando o 

movimento do corpo no espaço.  

Juhani Pallasmaa refere que “el tirador de la puerta es el apretón de manos del 

edificio. El sentido del tacto nos conecta con el tiempo y la tradición: a través de 

las impresiones del tacto damos la mano a innumerables generaciones.”26 De 

facto, o ato de tocar nos constituintes da arquitetura deixa marcas. E essas marcas 

revelam a vivência do espaço, assim como o uso que o homem lhe dá. É possível 

perceber a passagem do tempo, conta uma história. Por exemplo, o desgaste 

irregular de um pavimento de madeira traduz a intensidade que o tocar, 

percorrendo, pode alcançar. O mesmo acontece na cidade, quando a falta de relva 

desenha um caminho, revelando a perseverança na escolha do homem nos 

percursos que faz.  

 

Como já referido, o homem não toca só com a mão ou com o pé , toca com o 

corpo todo. Como refere Pallasmaa “a pele é, à distancia, uma fonte de 

informação cuja finalidade eu nunca imaginara.”27  De facto, a pele detém a 

capacidade de reconhecer a temperatura de um espaço, traduzindo a ideia de que é 

ou não acolhedor, ao mesmo tempo que atribui uma identidade e ambiência. Para 

o cego, esta capacidade constitui um auxílio fundamental na orientação e 

movimentação num determinado espaço. Por exemplo, num espaço fechado, o 

calor irradiado através de uma janela denuncia a sua posição. Não só permite 

contacto com o exterior, como constitui um ponto de referência no seu mapa 

mental onde, mais uma vez, a memória tem um papel central. 
  

                                                        

 
24 HALL, pág.68 
25 HALL, op. cit, 1986, pág.76 
26 PALLASMAA, 2006, pág.58 

27 HALL, 1986, pág.73 

1.r//  Steam Pie c e ,  Robert Morris, 1974-
76 
 

1.s//Estudo do pé ,  Pablo Picasso 
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1. t// Lone ly  Metropo l i tan ,  Herbert Bayer, 1932. 
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 “La gravedad se mide por extremo del pie; rastreamos la densidad y la textura 
de la tierra a través de las plantas de nuestros pies. Estar descalzo sobre una lisa 
roca glacial a la orilla del mar al atardecer y sentir la calidez de la piedra 
calentada por el sol a través de las plantas de los pies, es una experiencia 
extraordinariamente sanadora.”28 

 
Quando o corpo se encontra pousado no território tem à sua disposição uma 

infinidade de materiais, texturas, densidades e temperaturas suscetíveis ao toque, 

que vai desde a rigidez de um muro de granito à flexibilidade de um arbusto. De 

facto, não só através da mão podemos perceber esta matéria. À medida que 

percorremos a cidade, conseguimos diferenciar, através da sola do sapato, o tipo 

de pavimento, assim como a sua textura, densidade e inclinação.  
 

A capacidade que a pele do homem tem de medir a temperatura espacial pode 

constituir um fator na escolha de um sítio para sentar e apreciar a paisagem. Como 

refere Juhani Pallasmaa: “nuestra piel localiza la temperatura de los espacios con 

una precisión certera; la sombra fresca y tonificante debajo de un árbol, o la esfera 

con una calidez que acaricia un lugar soleado se convierten en experiencias de 

espacio y lugar.”29Acrescenta ainda, relativamente a um episódio da sua infância: 

 
 “Los muros contra el ángulo del sol, muros que multiplicaban el calor de la 
radiación y fundían la nieve permitiendo que el primer olor a tierra preñada 
anunciara la proximidad del verano. La piel y la nariz, tanto como el ojo, 
identificaban estos retazos tempranos de primavera”30 

 

De facto, esta capacidade que a pele possui, constitui para o cego um fator 

importante na sua orientação na cidade. O calor irradiado pelos materiais é 

utilizado na sua circulação, “assim, um muro de tijolos ao longo do lado norte de 

certa rua constituía um marco de referência para os cegos, porque irradiava calor 

por toda a largura do passeio.”31 

O ato de tocar é, sem dúvida, o instrumento fundamental na perceção espacial do 

cego. Se a bengala, usada diariamente, aumenta o alcance do tato, e é através dela 

que se apercebem de obstáculos, degraus e paredes, a mão descobre a posição dos 

objetos e identifica-os. 

 
“Se a curiosidade não me dominasse, preferia ter braços mais compridos: 
parece-me que as minhas mãos me instruiriam melhor sobre o que se passa na 
Lua do que os olhos ou os telescópios; e os olhos deixam mais depressa de ver 
do que as mãos de apalpar. Portanto, mais vale aperfeiçoar o órgão que possuo 
do que prover-me daquele que me falta.”32 

                                                        

 
28 PALLASMAA, 2006, pág.59 
29 PALLASMAA, op. cit , 2006, pág.59 
30 PALLASMAA, op. cit , 2006, pág.59 
31 HALL, 1986, pág.74 
32 NINIO, Jacques – A impregnação dos sentidos, 1991, pág.18 
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1. u// El Oído .  Pedro Pablo Rubens e Jan Brueghel el Viejo , 1617-1618. 
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1.1.4// Ouvir  

“Aquilo a que chamamos <<som>> é na verdade uma onda que investe, 
encapela-se e recua, composta de moléculas de ar e provocada pelo movimento 
de qualquer coisa, grande ou pequena, propagada em todas as direcções. Antes 
de mais, é preciso que algo se mexa – um tractor, as asas de um grilo – e agite 
primeiro as moléculas de ar em volta, após o que as seguintes principiam, 
também, a estremecer, e assim por diante.”33 

 

O ouvido é o órgão correspondente à audição e ao equilíbrio, e é dividido em três 

estruturas: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A primeira tem 

o papel de captar as ondas sonoras, que só se propagam em meios materiais 

(sólidos, líquidos e gasosos), funcionando como um funil.34 A segunda, transforma 

a energia das ondas sonoras em vibrações internas, que por sua vez converte em 

ondas de compressão. Por fim, a terceira, tem a função de enviar por meio de 

impulsos nervosos a informação ao cérebro, onde é descodificado e interpretado. 

É nesta última que se encontram os denominados canais semicirculares 

responsáveis pelo equilíbrio e posição do corpo no espaço. 

A perceção auditiva permite-nos saber a distância e a posição da fonte sonora, 

localizando-a no espaço. Assim como possibilita identificar as suas características 

como o tipo e intensidade, frequência e timbre.  

 

Também o som é encarado de forma diferente de cultura para cultura. Esta 

disparidade acompanha o homem desde a infância, onde aprende a eliminar ou a 

conservar tipos de informação distintas. Edward T. Hall dá o exemplo de que “os 

japoneses [...] contentam-se perfeitamente [...] com paredes de papel como 

barreiras acústicas.” 35  Contrariamente, “os alemães e os holandeses [...] têm 

necessidade de muros grossos e de portas duplas como barreiras contra o ruído.”36  

 

De facto, a audição é de elevada relevância na vida do homem. É através dela que 

a comunicação através da fala é exequível, não só entre pessoas, mas também 

entre culturas. No entanto, não é o sentido que mais informação oferece ao ser 

humano. “É provável que, nos indivíduos normais, os olhos sejam informadores 

mil vezes mais eficazes do que os ouvidos”37, pois o nervo ótico contém mais 

neurónios do que o nervo coclear. Pallasmaa acrescenta ainda que “o campo que o 

ouvido pode recobrir sem auxílio externo, na sua actividade quotidiana, é muito  
                                                        

 
33 ACKERMAN , 1998, pág.189 
34 No vácuo não existe som. 
35 HALL, 1986, pág.59 
36 HALL, op. cit, pág.59 
37 HALL, op. cit 1986, pág.57 

1. v//On the  pr inc ip l e s  o f  sound,  
A.W. Webster 

1 .  w//A Madona Sis t ina ,  Salvador 
Dali 
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1. x// Crianças  a  ouv ir  músi ca ,  i so ladamente .  
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limitado” 38 , sendo eficaz num raio máximo de seis metros. Na verdade, a 

quantidade de espaço que a perceção auditiva pode controlar é também inferior à 

da perceção visual. Por exemplo, “a uma distância de 400 metros, a barreira 

sonora é praticamente indecifrável, o que não seria o caso de um muro alto ou de 

uma barreira visual a mascarar uma perspectiva.”39 

 

O som está sempre presente e é “omnidireccional”40. Certo dia, o compositor 

John Cage afirmou que o silêncio não existe. Na sua peça 4’33’’, onde 

simplesmente se senta em frente ao piano e, sem tocar qualquer música, convida o 

espectador a ouvir o silêncio durante quatro minutos e trinta e três segundos. No 

fundo, proporciona ao ouvinte a experiência de perceber os sons do ambiente e 

do espaço, porque na realidade não existe silêncio. Acrescenta ainda, depois de 

uma visita a uma câmara anecoica41 : 

 
“Nesse quarto silencioso ouvi dois sons: um agudo e outro grave. Mais tarde, 
perguntei ao engenheiro de serviço porque é que, estando o quarto tão 
silencioso, eu ouvira dois sons? Ele disse “descreva-os”. Eu fi-lo. Ele disse: “o 
agudo era o teu sistema nervoso em funcionamento, o grave era o teu sangue 
em circulação”.42  

 

Mesmo quando achamos estar em silêncio, temos o som do ambiente que nos 

rodeia e, no limite, o som do nosso organismo.  

 
“Oid! Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, 
los amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la 
superficie de los materiales que contiene y con como éstos se han aplicado.”43  

 

De facto, cada espaço tem a sua sonoridade. À semelhança do que acontece com a  

perceção olfativa, a dimensão sonora de um espaço depende de fatores como: os 

materiais que o compõem e a respetiva densidade, a sua proporção, as pessoas que 

o frequentam, a sua forma, os seus constituintes, etc.  

Se por um lado, estas sensações sonoras ajudam na compreensão do espaço, por 

outro, servem como referência espacial, auxiliando na orientação e 

enquadramento. Por exemplo, o eco de um espaço oferece-nos a informação de 

que é grande ou pequeno, dependendo da sua intensidade. Ou então, quando uma  

                                                        

 
38 HALL, op. cit, 1986, pág.57 
39 HALL, op. cit, 1986, pág.58 
40 PALLASMAA, 2006, pág.50 
41 Sala sem qualquer tipo de som, à prova de ecos. 
42 In that silent room I heard two sounds: one high and one low. Afterward, I asked the engineer in charge why, 

if the room was so silent, I had heard two sounds? He said: “describe them”. I did. He said: “the high one was 

your nervous system in operation, the low one was your blood in circulation. CAGE, John; John Cage, a visit to 
the anechoic chamber; http://www.youtube.com/watch?v=jS9ZOlFB-kI 
43 ZUMTHOR, Peter - Atmósferas, 2006, pág. 29 
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1. y//Shi f t ing  wi th pr i sms,  László Moholy-Nagy, 1956. 
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porta se abre para o exterior, o som vindo do trânsito intenso indica que há ali 

uma saída, constituindo um ponto no nosso mapa mental. É neste sentido que o 

cego se orienta no espaço. Fazendo uso da memória, é capaz de construir 

mentalmente uma imagem do espaço através dos sons, facilitando a sua 

movimentação, quer seja para aceder ou abandonar o espaço, ou para se orientar 

no seu interior. Além disso, o invisual “aprende a selecionar as altas frequências 

acústicas de modo a localizar os objectos que o rodeiam”44, constituindo uma 

mais-valia na sua orientação.  

 

O mesmo acontece quando nos referimos à dimensão sonora de uma cidade. 

Como refere Pallasmaa, “toda ciudad tiene su propio eco que depende del trazado 

y escala de sus cales y de los estilos y materiales arquitectónicos preponderante. El 

eco de una ciudad renacentista difiere del de una barroca.” 45  De facto, a 

sonoridade varia de cidade para cidade. E, dentro dos seus limites, varia consoante 

o tipo de ocupação. Isto é, a paisagem sonora de um lugar urbanizado não é 

certamente igual à de um território de ocupação agrícola.  

 

Do mesmo modo que um conjunto interminável de cheiros e paladares habita 

uma cidade, o mesmo acontece relativamente à perceção sonora. De inúmeras 

fontes e direções chegam-nos sons oriundos de tudo o que nos envolve: buzinas 

de automóveis, pessoas a conversar, som do vento e da chuva, sinos das igrejas, 

chilrear dos pássaros, etc. Na verdade, à medida que deambulamos na cidade, 

estamos a criar som. “El eco de los pasos sobre una calle pavimentada tiene una 

carga emocional porque el sonido que reverbera de las paredes circundantes nos 

sitúa en relación directa con el espacio”46, acrescenta Pallasmaa. 

 

Alguns sons são determinantes na orientação do cego na cidade, por exemplo, o 

som do semáforo mostra que é seguro atravessar a rua, ou a campainha de uma 

bicicleta apressada indica a necessidade de se desviar. No entanto, devido à sua 

escala, não ajuda a perceber o espaço como um todo. Antes, oferece informação 

sobre o seu uso, a sua identidade e ambiência.  
  

                                                        

 
44 HALL, 1986, pág.58 
45 PALLASMAA, 2006, pág.52 
46 PALLASMAA, op. cit , 2006, pág.52 
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1. z// El Gusto ,  Pedro Pablo Rubens e Jan Brueghel el Viejo , 1618. 
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1.1.5// Degustar  

A perceção do sabor está muitas vezes associada à perceção do cheiro. Ambas 

trabalham em conjunto para que seja possível reconhecer e avaliar os diferentes 

sabores.  

Quando o alimento entra na cavidade bucal, estimula os recetores das papilas 

gustativas que cobrem grande parte da língua. Estas, por sua vez, enviam a 

informação ao nosso cérebro, que a processa e interpreta e, portanto, há 

consciência de sabor. De facto, só conseguimos degustar os alimentos se estes 

estiverem em estado líquido. Aqui, a saliva desempenha um papel de grande 

relevância, pois tem a capacidade de os envolver e dissolver, tornado exequível a 

captação do sabor.  

O ser humano consegue distinguir quatro tipos de sabores: o doce, o salgado, o 

ácido e o amargo. E, à semelhança do que acontece com a perceção dos cheiros, 

em que a associação de pequenas partículas origina diferentes odores, a 

combinação destes quatro tipos produzem uma panóplia de sabores, agradáveis 

ou desagradáveis. De facto, esta conotação que atribuímos desde cedo, claramente 

influenciada pelas preferências de cada um, varia “de indivíduo para indivíduo 

como as impressões digitais.”47  

 

Este sentido, para ser experimentado e percebido, necessita de contacto físico 

com o alimento. Na verdade, podemos considerar que o degustar é também ele 

um sentido táctil, para além de sentirmos o seu sabor, conseguimos perceber as 

características físicas do alimento, incluindo a temperatura.  

 

O degustar, à semelhança do cheirar e do ver, constitui um sentido capaz de 

estimular a memória e as lembranças mais ínfimas do passado. Se hoje provarmos 

a torta acabada de sair do forno feita com uma receita antiga, muito 

provavelmente nos recordamos do cheiro a terra húmida de quando brincávamos 

no quintal das traseiras da casa dos avós.  

 

Não se trata de um sentido exclusivamente relacionado com a necessidade de nos 

alimentarmos para viver. É associado ao prazer e convivência social, como refere 

Diane Ackerman “podemos apreciar os outros sentidos em toda a sua beleza 

quando estamos sozinhos, mas o gosto é eminentemente social.” 48 Por esse 

motivo, cada vez mais o espaço de comer é alvo de um grande interesse por parte 

da investigação arquitetónica. 

                                                        

 
47 ACKERMAN , 1998, pág.140 
48 ACKERMAN , op. cit. 1998, pág.139 

1. aa// I lus tração da boca humana,  
Andrew Pom- mier. 

1 .  bb//Natureza-Morta com Peixe ,  
Meosine Telo e R. Ment  
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1. c c// Pe l í cu la  de  r e f e r enc ia :  Les  g laneurs  e t  la  g laneuse  d ’Agnés  Varda 
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Degustar o espaço literalmente é algo que só é possível no nosso imaginário. 

Contudo, da mesma maneira que se olharmos para uma parede de pedra, sem 

tocar, conseguimos imaginar a sua textura e temperatura, “la vista también se 

transfiere al gusto”49, onde certas cores e detalhes delicados evocam sensações 

gustativas, segundo Pallasmaa. 50  E sobre este assunto dá a conhecer uma 

experiência por ele vivida: 

 
“Hace muchos años, cuando visitaba la residencia D. L. James en Carmel, 
California, obra de Charles y Henry Greene, me vi obligado a arrodillarme y a 
tocar con la lengua el umbral de mármol blanco de delicado brillo de la puerta 
principal. Los materiales sensuales y los detalles diestramente trabajados de la 
arquitectura de Carlo Scarpa, así como los colores sensuales de las casas de Luis 
Barragán, evocan a menudo experiencias orales. Las superficies deliciosamente 
coloreadas de stucco lustro, un color muy pulido, o las superficies de madera 
también se prestan al reconocimiento de la lengua.”51 

 

Como já mencionado, a degustação de um alimento evoca recordações, 

conduzindo-nos para outro espaço e tempo.  

 

Por outro lado, se pensarmos que ao criar um pomar ou uma horta, por exemplo, 

estamos a construir paisagem, então, podemos afirmar que é possível degustar o 

espaço, saboreando os seus constituintes. É neste sentido que o degustar é 

trabalhado e explorado nesta dissertação. No sentido de saborear a água do ribeiro 

ou uma maçã da árvore que define paisagem através da sua organização espacial, 

do seu cheiro, da sua experiência gustativa, visual e táctil.  

 

A cidade, da mesma forma que configura um conjunto infindável de odores, está 

também repleta de sabores, muitos associados aos cheiros que nela habitam. E, à 

semelhança do contributo dos cheiros na orientação do cego, o mesmo acontece 

com os sabores que, associados à memória, podem constituir um ponto de 

referência, permitindo o reconhecimento do território, ao mesmo tempo que o 

caracteriza.  

  

                                                        

 
49 PALLASMAA,, 2006, pág.60 
50 A esta realidade podemos mais uma vez associar o conceito de sinestesia.  
51 PALLASMAA, op. cit. 2006, pág.60 

1. dd//Iso lda ,  Armand Point 
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1 .  e e// A naked man walking ,  Eadweard Muybridge, , 1887 
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1.1.6// Caminhar 

O ato de caminhar pressupõe o movimento do corpo no espaço. Este 

movimento, realizado pela coordenação de músculos, ossos, tendões e ligamentos, 

une o homem ao território.  

Esta aptidão que o nosso corpo possui não contribui apenas para a sua locomoção 

no espaço. Na verdade, o homem tem a capacidade de, com os olhos fechados, 

conseguir identificar qual a sua posição espacial, assim como a posição de cada 

parte do seu corpo em relação às demais, e calcular a força exercida pelos 

músculos em cada movimento que faz. 52  Permite ao homem manter-se em 

equilíbrio corporal, assim como contribui para o sucesso em várias ações que 

pratica no dia a dia. Por exemplo, permite-nos levar o garfo à boca sem que para 

isso tenhamos de estar a olhar para ele. Ou permite-nos dar um passo sem que 

para isso tenhamos de estar a observar atentamente a perna ou o pé.  

Acerca desta capacidade cinestésica, Edward T. Hall refere que: 

 
“Os nervos proprioceptivos informam permanentemente o indivíduo acerca do 
que se passa quando este faz intervir os seus músculos. Fornecem o feedback 
que permite ao homem mover-se harmoniosamente e preenchem uma função 
de primeira importância na percepção quinestésita do espaço.”53 

 

A ação de caminhar permite ao homem relacionar-se com o meio circundante. A 

partir do momento que começa a dar os primeiros passos, encontra-se capaz de 

conhecer o mundo, pedonalmente.  

 

O caminho nem sempre teve a mesma simbologia ao longo dos séculos. Na 

origem da história da humanidade, caminhar integrava uma necessidade na 

procura de alimento e abrigo e era fundamental para a sobrevivência do ser 

humano. Hoje, pode-se construir “uma história do caminhar como forma de 

intervenção urbana que traz consigo os significados simbólicos do ato criativo 

primário: a errância como arquitetura da paisagem, entendendo-se com o termo 

paisagem a ação de transformação simbólica, para além de física, do espaço 

antrópico.”54  
  

                                                        

 
52 A esta aptidão do nosso corpo denominamos cinestesia ou propriocepção. 
53 HALL, 1986, pág.69 
54 CARERI, Francesco – Walkscapes. O Caminhar como Práctica estética, 2013, pág.28 

1. f f// Slow Angle  Walk (becket t  
Walk,  Bruce Nauman, 1968 
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1. gg// Town: Close  Houses .  Diagram o f  Close  House  c lus t er ,  Alison and Peter Smithson, 1956 
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Foi neste contexto que foram aprofundados importantes momentos na História 

da Arte, relacionados com a prática do caminhar55, tendo sido constituídos como 

referências na construção de cidades até aos dias de hoje.  

 
“El hombre primitivo utilizaba su cuerpo como el sistema para dimensionar y 
dar proporciones a sus construcciones.”56 

 

O homem primitivo, por não possuir instrumentos capazes de fazer medições, 

utilizava o próprio corpo como sistema de medida e proporção nas construções 

que fazia. Na verdade, ainda hoje são encontrados vestígios desse facto, onde a 

métrica prevalecente não é o metro, centímetro ou milímetro, mas o pé, o palmo e 

o polegar. Isto revela que o corpo dá escala ao espaço, esteja ele em movimento 

ou não. Pallasmaa diz-nos que “contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos 

el mundo con nuestra existencia corporal, y el mundo experiencial pasa a 

organizarse y articularse alrededor del centro del cuerpo.”57  

 

Juntamente com os impulsionadores que já demos a conhecer (visuais, olfativos, 

tácteis, auditivos e gustativos), a experimentação do lugar surge através dos 

percursos que fazemos, condicionando um total reconhecimento do espaço. Este 

reconhecimento é feito a diferentes ritmos e velocidades. Criam uma dimensão 

física e temporal. O espaço passa a ser medido em tempo. 

 

Alison e Peter Smithson apresentaram uma proposta de habitação para a vila, as 

Close House, cujo conceito é a proximidade entre casas dispostas ao longo de uma 

espinha pedonal interior, e transversal às ruas. Para enfatizar esta ideia de 

proximidade, Alison e Peter Smithson desenham uma escala onde está 

representado o homem como ser caminhante em movimento, incluindo a 

dimensão do espaço e do tempo. É desta interpretação que nos vamos servir para 

representar uma relação espaço - temporal do projeto de intervenção deste 

trabalho. 
 
O ato de caminhar permite-nos construir uma história, no tempo e no espaço. 

Permite-nos colecionar referências impulsionadoras para pôr o corpo em 

movimento. 
  

                                                        

 
55 “Trata-se das passagens do dadaísmo ao surrealismo (1921-24), da Internacional Letrista à Internacional 

Situacionista (1956-57) e do minimalismo à land art (1966-67)”. CARERI, Francesco – Walkscapes. O Caminhar 

como Práctica estética, 2013, pág.28 
56 PALLASMAA, 2006, pág.61 
57 PALLASMAA, op. cit.  2006, pág.66 

1. hh// Modulor , Le Corbusier 
 

1 .  i i// Unti t l ed  (caixa para ficar de 
pé), Robert Morris, 1961 
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1. j j//A nude des c ends a  s ta ir case ,  Mili Gjon, 1942 
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“Mi cuerpo me recuerda quién soy y en qué posición esto yen el mundo.”58 
 

De facto, a capacidade que o corpo tem na deslocação e orientação no espaço é 

possível pois se alia à memória, constituindo um fator fundamental no 

reconhecimento espacial de quem não vê. Esta busca de referências que possam 

indicar o caminho a seguir torna-se mais simples quando associada a cheiros, 

texturas, sons, e paladares. Claramente a um ritmo mais lento do que uma pessoa 

que vê, o cego, sempre acompanhado pela bengala, à medida que caminha na 

cidade constrói uma carta mental do espaço que se torna cada vez mais rica. 

 
“O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma 
transformação do lugar e dos seus significados. A presença física do homem 
num espaço não mapeado – e o variar das percepções que daí ele recebe ao 
atravessá-lo – é uma forma de transformação da paisagem que, embora não 
deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, 
consequentemente, o espaço em si, transformando-o em lugar. O caminhar 
produz lugares.” 59 

  

                                                        

 
58 PALLASMAA, op cit., 2006, pág.10 
59 CARERI, 2013, pág.51 
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Perceber o modo como se comporta o sistema sensorial do homem perante 

o usufruto de um lugar é imprescindível para o entendimento do território, 

através dos sentidos. Construída essa base teórica, através de reflexões e 

exposições de factos já estudados e explorados por outros autores, criaram-

se as principais ferramentas para o desenvolvimento de todo o trabalho. 

Concluído este estudo, importa agora proceder à compreensão territorial da 

cidade de Guimarães, dividido em dois momentos: reconhecimento 

territorial e análise da apropriação do espaço pelo homem.  
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Capítulo dois // O LUGAR  
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2. a// Planta s ín te s e  da c idade de  Guimarães  onde é  per c e t ív e l  as  duas formas de  o cupação :  c entro  conso l idado e  zona agr í co la .  
Esca la  1:20 000 
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2. b//Loca l ização da c idade de  
Guimarães  no Vale  do Ave 

2.1// Reconhec imento terr i tor ia l  

Guimarães insere-se na região do Vale do Ave [2.b], mais especificamente do 

Médio Ave.60 Esta região caracteriza-se por ser um território difuso, onde a 

presença contínua do espaço vazio e a implantação dispersa ressaltam à primeira 

vista. É uma região que inclui dois tipos de ocupação: o denso, que se localiza nos 

centros dos municípios (como é o caso de Guimarães), e o difuso , que se localiza 

entre cidades. (SILVA, 2007) 

“Esta paleta de formas de povoamento – entre aglomeração e dispersão, em 

núcleos, manchas e eixos de extensão variável” 61  constitui um modelo de 

ocupação característico do concelho de Guimarães, e que se estende por todo o 

Médio Ave. É neste contexto que o objeto de estudo se desenvolve.  

 

Desde o início do trabalho sempre foi objetivo desenhar um percurso que ligasse 

uma zona de caráter urbano e consolidado a uma zona com ocupação agrícola 

[2.a]. Este facto dá-nos a principal premissa para uma primeira definição da área do 

território a estudar. Trata-se de uma área inserida num retângulo de 4 km por 3km 

aproximadamente, compreendendo duas formas de ocupação de Guimarães, o 

centro da cidade e a Veiga de Creixomil, respetivamente, e que denominamos de 

área de enquadramento urbano [2.c]. 

 

Com o desenvolvimento do trabalho, houve a necessidade de especificar a área de 

estudo. É dentro dos limites da área de enquadramento que é definido este último, 

agora à escala do caminhante, a que chamamos de área de intervenção. Ou seja, esta 

segunda é definida com o objetivo de proporcionar uma maior aproximação ao 

território, contribuindo assim para uma criteriosa relação entre o lugar e quem o 

habita, percorrendo. 

É a partir destes dois suportes que se desenvolve o reconhecimento do lugar, 

estruturada em três momentos: a análise morfológica do território, a da 

apropriação do espaço pelo homem (ambas desenvolvidas neste capítulo) e a 

análise sensorial (exposta no próximo capítulo). O estudo morfológico tem como  

  

                                                        

 
60 O arquiteto Manuel Fernandes de Sá divide o Vale do Ave em “três unidades morfológicas e paisagísticas que 

correspondem a sistemas urbanos com características diferentes”: alto, medio e baixo ave. Vieira do Minho e 

Póvoa do Lanhoso, que se localizam na área do Alto Ave. Fafe, Guimarães, Vizela, Vila das Aves, Vila Nova de 

Famalicão e Santo Tirso, na região do Médio Ave. E a área do Baixo Ave, a que pertencem os concelhos da 
Trofa, Vila do Conde e Póvoa do Varzim. 

61 NEVES, António Amaro; JORGE Filipe – Guimarães vista do céu, 2012, pág.15 
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2. c//Enquadramento  urbano e  área de  in tervenção 
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base a área de enquadramento urbano, enquanto que as análises da apropriação e 

sensorial tem como suporte a área de intervenção. 

 

O reconhecimento territorial baseia-se na decomposição por camadas do lugar: a 

estrutura topográfica e hidrográfica, a estrutura viária, a estrutura do edificado e 

estrutura parcelar agrícola. É ao analisá-las uma a uma que se percebe a 

interdependência e apropriação destes constituintes na construção do território. 

Este estudo aqui apresentado, desenvolvido ao longo de várias semanas, é feito 

através da elaboração de plantas à escala 1:10000 correspondentes a cada estrutura 

e de uma seleção de fotos representativas do lugar.  
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2.1.1// Estrutura Topográf i ca e  Hidrográf i ca  

A opção de agrupar e mapificar as estruturas topográfica e hidrográfica deve-se ao 

facto de ambas interagirem em complementaridade. Como refere Teresa Galí-

Izard “La topografía del terreno determina el camino del agua, o viceversa, el 

recorrido del agua determina la topografía del terreno”62, resultando um processo 

de transformação, onde o fator tempo possui um papel preponderante na 

sedimentação e consequente compreensão deste fenómeno. 

 

A área de enquadramento urbano em análise localiza-se no vale do rio Selho, afluente 

do rio Ave, que se caracteriza-se por ter uma topografia acidentada à medida que 

se afasta da linha de água.  

Quanto à área de intervenção, as cotas variam entre os 190 e os 142 metros, 

correspondendo ao centro urbano da cidade e à cota mais baixa da Veiga de 

Creixomil, respetivamente.  

 

Além do rio Selho, a cidade de Guimarães possui uma linha de água muito 

importante na sua constituição, a Ribeira de Couros, e de que é alvo deste 

trabalho. Trata-se de um afluente do rio Selho na sua margem esquerda e recebe 

vários outros cursos de água, nomeadamente os que provêm da montanha da 

Penha, facto que torna a sua bacia hidrográfica num território bastante irrigado e 

fértil para exploração agrícola. Nasce a este de Guimarães, na freguesia de Mesão 

Frio, e desagua no rio Selho em plena Veiga de Creixomil, a 142 metros de 

altitude. 
  

                                                        

 
62 GALÍ-IZARD, 2005, pág.113 
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2. d//Parce la  agr í co la  inundada – Veiga de Creixomil 
10.jan.2014, 17.47h 
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2. f//Zona de  Couros   
30.mai.2014, 16.14h 

2.  h/ Veiga de  Cre ixomi l  
10.mar.2015, 17.09h  

Trata-se de uma linha de água que no seu trajeto apresenta interessantes 

particularidades a nível formal. Uma vez que grande parte da sua estrutura se 

implanta na zona urbana de Guimarães, houve necessidade de canalizar o seu 

caudal em diversos pontos, de forma aberta ou fechada [2.e]. 

À medida que se aproxima do ponto de confluência com o rio Selho, a Ribeira de 

Couros apresenta um perfil longitudinal de pouca inclinação que leva à ocorrência 

de cheias na Veiga de Creixomil durante a altura de maior pluviosidade. 

 

Ligadas aos rios e seus afluentes, surgem estruturas construídas pelo homem que 

pontuam o território. Tanques outrora utilizados na indústria de curtumes dão 

agora lugar a zonas de convívio [2.f], lavadouros de uso público associados a 

hábitos tradicionais de lavagem e secagem de roupa que tornam o espaço num 

lugar de interação social [2.g], açudes e levadas que conduzem a água até aos 

campos agrícolas [2.h]. Fontes e bebedouros de uso público. Chafarizes e fontes 

que funcionam como referência espacial, associados a espaços públicos [2.i]. Por 

fim, canais de regadio que serpenteiam a Veiga de Creixomil servindo campos 

agrícolas e que, na maior parte dos casos, coincidem com os limites da parcela [2.j].  

  

2. e// Zona de  Couros  
30.mai.2014, 16.24h 

2.  g// Rua das Lameiras   
11.out.2013, 10.48h 

2.  i// Largo do Toura l  
03.jan.2013, 16.31h 

2.  j// Veiga de  Cre ixomi l  
27.nov.2013, 17.02h 
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2. n//Veiga de  Cre ixomi l   
11.mar.2014, 18.21h 

2.1.2// Estrutura Viária  

A estrutura viária do enquadramento urbano organiza-se em três níveis 

hierárquicos. Esta hierarquia define-se através da funcionalidade e mobilidade que 

cada via acarreta. O nível principal une grandes polos urbanos (como Guimarães, 

Braga, Porto e Famalicão): é o caso das autoestradas, vias rápidas, estradas 

nacionais e a ferrovia. O segundo, designado por ruas, liga a sede de concelho a 

núcleos habitacionais de menor escala. Por último, outro que denominamos de 

caminhos, de matriz rural, que atravessam campos e bosques fazendo ligação a 

casas e núcleos mais isolados. Este conjunto de vias funciona como uma vasta 

rede que garante a mobilidade e acessibilidade na cidade, atravessando-a em 

diferentes direções. 

 

Com maior preponderância surge a variante EN 206 [2.m]  e da autoestrada A11 

[2.n], contrapondo-se à rede pouco complexa de caminhos de pequena 

envergadura no interior da Veiga que delimitam as parcelas 

agrícolas [2.o], e lhe facilita o acesso. Estes caminhos, palco de diferentes usuários, 

estão essencialmente ligados à prática agrícola ou desportiva muitas vezes 

executadas em simultâneo no Caminho Real e no percurso paralelo à variante EN 

206 [2.p]. 

 

A estrutura viária surge como negativo das formações parcelares urbanas e 

agrícolas. Na zona urbana a rede viária é extremamente densa, transformando-se 

num emaranhado de percursos e, à medida que se afasta do centro, esta rede 

torna-se mais esparsa.  

 

  

2.m//Veiga de  Cre ixomi l   
11.mar.2014, 18.22h 

2.  o// Veiga de  Cre ixomi l  
27.nov.2013, 16.23h 
 

2. p// Veiga de  Cre ixomi l  
27.nov.2013, 16.34h 
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2.1.3// Estrutura do Edi f i cado  

A estrutura do edificado da área em estudo caracteriza-se por ser bastante densa 

no centro urbano e dispersa à medida que dele se afasta deste.  

No centro, o edificado surge como o negativo da estrutura viária, enquanto que a 

norte e a sul da Veiga, o edificado não é contínuo, mas é separado por “vazios”. 

Estes interstícios, com funções e atividades, são espaços que constituem áreas 

arborizadas e agrícolas. Exemplo é o Monte de Santa Eulália, situado a norte da 

área em análise, e a Veiga de Creixomil, respetivamente. Quando disperso, o 

edificado surge em núcleos ou manchas, ou então acompanha a estrutura das vias, 

resultando um desenho linear de habitações. 

 

Pontualmente surgem no território construções de maior dimensão que 

correspondem a espaços de serviço (pavilhão Multiusos que comunica lado a lado 

com a Veiga de Creixomil, hospital e estádio); comércio, uns próximos do centro 

urbano (shopping e mercado municipal), outros que se vão apoderando da 

periferia da cidade, é o caso dos stands de automóveis a oeste da área em análise; e 

indústria, traduzida na implantação de fábricas no centro e periferia, a maior parte 

aliadas à linha de água. 

 

Outras estruturas marcam e pontuam o território. É o caso das estufas, leves e 

translúcidas, executadas em materiais muitos distintos daqueles que são usados nas 

construções. Umas de grande dimensão localizadas na Veiga, outras de dimensão 

mais pequena dispersas por todo o território [2.s]. As primeiras são associadas a 

parcelas agrícolas maiores enquanto que as segundas, maioritariamente para 

consumo próprio, comunicam lado a lado com a habitação existente na própria 

parcela. 
  

2. s// Estu fas  de  menor  es ca la ,  
assoc iadas à  habi tação – Veiga de 
Creixomil  
20.nov.2015, 11.00h 
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2. v// Veiga de  Cre ixomi l   
27.nov.2013, 16.46h 

2.  w//Veiga de  Cre ixomi l  
10.mar.2014.16.46h 

2.  y//Veiga de  Cre ixomil   
18.mai.2015, 17.12h 

2.  z//Horta Pedagóg i ca  
11.out.2013, 11.31h 

2.1.4// Estrutura Parce lar Agríco la e  Arbórea  

Distribuída de forma extremamente dividida através da manipulação humana, a 

estrutura agrícola apresenta uma grande complexidade de texturas, formas e 

contrastes, traduzida numa atividade agrícola bastante diversificada e produtiva. 

Ainda que distribuída por todo o território em estudo, manifesta-se sobretudo ao 

longo da extensão da Veiga de Creixomil e a norte desta, tangente ao rio Selho.  

 

Na Veiga, nas parcelas maioritariamente cultivadas [2.v], encontram-se também 

estufas de grandes dimensões que marcam visivelmente o território. Às parcelas 

agrícolas cultivadas de maiores dimensões são atribuídos novos valores e usos de 

estação para estação. O milho que no verão prevalece, no inverno dá lugar a 

pastagem para o gado [2.w].  

 

Campos que outrora foram palco de afazeres agrícolas, hoje encontram-se em 

grande estado de abandono e constituem espaços para depósito provisório de 

excedentes das atividades realizadas nas parcelas contíguas [2.x].  

 

Definidoras do limite da parcela cultivada ou abandonada, surgem elementos 

verticais que constituem uma característica local, as vinhas de enforcado, 

apoiadas nas árvores (geralmente choupos) dispostas em linha [2.y]. Quando não 

existe vinha, as parcelas são definidas por regadios, árvores ou caminhos que dão 

acesso às parcelas contíguas.  

 

Como já referido, a estrutura parcelar agrícola desenvolve-se sobretudo na Veiga 

de Creixomil. Contudo, a uma escala mais reduzida, manifesta-se também aliada 

à habitação, sob a forma de logradouro. Distribuído por todo o território, 

sobretudo na zona urbana da cidade, o logradouro surge na própria parcela 

urbana e localiza-se maioritariamente nas traseiras da habitação. 

 

A Horta Pedagógica [2.z], localizada a este da Veiga, lado a lado com a variante 

EN 206, também faz parte desta estrutura parcelar. Uma rede de percursos 

pedonais que define um conjunto de pequenas parcelas, onde o cultivo de 

produtos hortícolas traduz um trabalho muitas vezes tido como lazer.  

 

É também percetível um conjunto de parcelas arborizadas [2.aa] distribuídas quer 

pelas cotas inferiores, quer pelas cotas mais elevadas. Nas cotas mais baixas 

manifestam-se sobretudo de forma fragmentada, com dimensões e densidades 

variadas. Enquanto que nas cotas acima dos 200 metros as manchas arbóreas são 

maiores e mais compactas.  
  

2. x//Veiga de  Cre ixomil   
18.mai.2015, 16.55h 

2.  aa//Veiga de  Cre ixomi l  
26.jun.2015, 15.40h 
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2.2 // Análise  da apropr iação do espaço :  at iv idades  

Concluído o reconhecimento territorial através da observação e interpretação de 

plantas, ortofotomapas e publicações bibliográficas, e da análise in situ presente 

em todas as fases da investigação, interessa agora fazer uma aproximação ao 

lugar, à escala do caminhante. Este salto, onde as viagens no território se tornam 

cada vez mais frequentes na tentativa de compilar o máximo de informação 

possível, dá-se através de dois momentos. O primeiro estuda a apropriação do 

espaço enquanto cenário de atividades do homem no seu dia a dia, o segundo, 

apresentado no próximo capítulo, aborda questões sensoriais do espaço 

enquanto palco do ato de caminhar. 

 

A apropriação do espaço pelo homem traduz o modo como este interage com a 

paisagem. Esta apropriação, influenciada por diversos fatores, deixa marcas no 

território, sejam elas físicas ou imateriais. Este conjunto de ações e relações  

oferece ao lugar diferentes identidades e usos, construindo a memória coletiva de 

quem o habita. 

 

Com as sucessivas visitas ao lugar, através da observação, interpretação e diálogo 

com quem por ali passava, conseguimos detetar uma diversidade de atividades, 

em espaços e tempos distintos.  

Realizadas esporadicamente ou associadas a práticas regulares, as atividades 

categorizam-se nos atos de habitar, percorrer e agricultar. 
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3. dd// Comérc io - dia de feira - Mercado Municipal  
 11.out.2013, 11.24h 
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2.2.1// Habitar   

O habi tar63 concentra-se na parte este da área em estudo, correspondendo à 

zona urbana da cidade; à medida que dele se afasta, a atividade torna-se menos 

clara, destacando-se sobretudo as habitações que delimitam a Veiga, a oeste e a 

sul. 

 

Transporta consigo diversos fatores que são intrínsecos ao uso que o homem faz 

do espaço privado e, muitas vezes, expande-se até ao espaço público. 

Ao percorrer a área em análise é possível adivinhar, sem aceder ao seu interior, 

quais as edificações destinadas a habitação. Isto deve-se a diversos indícios: 

roupa estendida em cordas presas às janelas [2.ee], cheiro a comida acabada de 

fazer, som resultante do contacto dos talheres no prato, som proveniente dos 

eletrodomésticos (televisão, aspirador, micro-ondas, máquina de lavar roupa),etc. 

Surgem como resultado de ações do homem, que denunciam a presença de 

domesticidade no interior do edifício.  

 

Como já referido anteriormente, o homem muitas vezes apodera-se do espaço 

público como prolongamento do espaço privado. Na zona urbana é percetível 

em vários pontos o uso do passeio para depósito temporário do lixo doméstico 

[2.ff]. Já afastado do centro, o homem utiliza os muros de granito exteriores à 

habitação como suporte do estendal da roupa acabada de lavar [2.gg].  

 

A atividade de comercializar desenvolve-se em duas escalas distintas. A 

primeira, manifesta-se sobretudo no centro urbano, lado a lado com a atividade 

de habitar, onde normalmente a habitação se localiza nos pisos superiores e o 

comércio no piso térreo. Refere-se sobretudo ao comércio tradicional de 

proximidade: talho, peixaria, padaria, lavandaria, café, restaurante, etc. [2.hh] 

 

A segunda, na periferia do centro urbano localiza-se em dois lugares. Um, em 

recinto aberto, é o campo da feira [2.ii]. O outro, contíguo ao anterior, acontece 

em recinto fechado, corresponde ao mercado municipal .  

A feira, embora a céu aberto, só recebe a atividade quando são abertos os 

portões que o encerra. Ou seja, só se caracteriza como espaço público todas as 

sexta-feira de cada mês, das 8:00h às 17:00h sensivelmente. Fora isso, trata-se de 

um espaço amplo e vazio, desprovido de qualquer atividade. 
  

                                                        

 
63 Refere-se à ação de habitar o ato de ocupar um determinado espaço encerrado de caráter doméstico. 
 

2. ee//Rua de  Camões– centro urbano  
04.out.2013, 17.57h 

2.  f f// Rua da Calde i rôa -  centro 
urbano  
08.out..2013, 15.09h 

2.  gg//Rua das Lameiras  -  
Periferia do centro urbano  
22.set.2015, 15.15h 

2.  hh//- Alameda de  São 
Dâmaso -  c entro Urbano 
 28.jun.2013, 16.13h 

2.  i i//Feira Semanal  
 11.out.2013, 09.97h 
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2. j j//Lavar –grupo de mulheres na lavagem da roupa  
11.out.2013, 10.50h 
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Quando há atividade, as ruas na sua envolvente enchem-se de pessoas em 

direção ao recinto na tentativa de encontrar o melhor produto do dia. A hora de 

maior fluxo de pessoas é às 10:00h e a de menor, por ser a hora de almoço, às 

12:00h.  

Com a mesma natureza, mas em recinto coberto, funciona o mercado municipal 

lado a lado com o campo da feira. Encontra-se aberto ao público todos os dias, 

mas é nos dias de feira que recebe o maior número de pessoas.  

Os gritos da vendedora divulgando que o seu peixe é o melhor do mercado, o 

cheiro a carne vinda dos matadouros e as texturas das flores acabadas de colher 

fazem parte de um cenário onde os sentidos são os principais protagonistas. 

 

O ato de lavar  acontece em dois pontos da área em análise. O primeiro surge 

numa parcela próxima do complexo da feira semanal da cidade, o segundo surge 

à face da estrada, próximo do parque desportivo, na Veiga de Creixomil. 

Realizada num lavadouro público, esta atividade está associada ao convívio e 

interação social, onde um conjunto de mulheres se apodera das águas para 

lavagem da roupa, enquanto num ato desenfreado ensaiam as canções populares 

oriundas dos meios rurais [2.jj]. Também a pequena área adjacente ao tanque é 

palco deste ritual de lavagem e secagem da roupa. Lençóis brancos estendidos 

horizontalmente apoderam-se da área relvada para corar, enquanto que toalhas e 

peúgas estendidos na própria estrutura que cobre o lavadouro constroem 

paisagem.  

Neste tanque, lava-se sobretudo nos dias de feira, maioritariamente da parte da 

manhã entre as 8:00h e as 11:00h.  

No segundo ponto de lavagem de roupa, perto do parque desportivo esta 

atividade não acontece com tanta frequência, mas ainda assim mantém-se um 

lugar de convivência social. 
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2.2.2// Percorrer  

Caminhar/correr/ andar de bicicleta 

Estas três atividades desenvolvem-se essencialmente na Veiga de Creixomil em 

lugares a elas destinados, nas vias reservadas a veículos a motor ou nos passeios 

pedonais [2.mm]. No primeiro caso, a atividade desenvolve-se no parque 

desportivo localizado a sul da Veiga e na rede de percursos pedonais e ciclovia 

que a atravessam [2.nn]  . 

Enquanto que no parque estas atividades são realizadas a uma distância 

significativa da estrada destinada à circulação de veículos, na rede de percursos 

na Veiga existe uma forte relação de proximidade com a variante EN 206, 

acompanhando-a paralelamente em todo o seu comprimento. O barulho 

constante que resulta da velocidade excessiva dos veículos motores que 

atravessam o território a uma cota mais elevada contrapõe-se ao baixo ruído 

causado pelas rodas da bicicleta ou sapatilha em contacto com o pavimento de 

saibro. 

A frequência destas três atividades depende das condições climatéricas. 

Independentemente do tempo que faz, existe uma maior afluência na parte da 

manhã (entre as 8:00h e as 10:00h) e ao fim do dia (entre as 19:00h e as 21:00h). 

 

Assentar 

Por assentar entende-se o ato de permanecer num determinado lugar durante um 

relativo curto espaço de tempo. Esta prática está associada fundamentalmente a 

espaços públicos como praças ou jardins na zona urbana da cidade [2.oo] e a 

bancos que pontualmente aparecem isolados no território agrícola. Destaca-se 

com maior frequência nos dias de temperatura amena. E quando há sol procura-

se as zonas de maior sombra. Soleiras e escadas de acesso dão lugar a assentos a 

de pessoas à espera de alguém que virá [2.pp]. 

Também nas zonas de atividades desportivas, o ato de assentar se manifesta. Seja  

no chão relvado do parque desportivo, ou no fim do circuito de corrida (a pé ou 

bicicleta) nos percursos pedonais e de ciclovia.  
  

2.mm//Caminhar – Alameda 
Cidade de Lisboa – Veiga de Creixomil 
08.out.2013, 18.30h 

2.  nn//Andar de  b i c i c l e ta  – Veiga 
de Creixomil  
10. jan .2014, 16.56h 

2.oo//Assentar  -  Rua Dr. Bento 
Cardoso – centro urbano 
11.out.2013, 09.42h 

2.  pp//Assentar-  Rua de Camões - 
centro urbano 
08.out.2013, 14.41h 
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2.2.3// Agricul tar  

“El paisaje es cambiante en el tiempo y éste es uno de sus atributos más 
destacables. Los cambios ocurren a velocidades distintas. En este 
solapamiento de velocidades, los ritmos de los procesos naturales son a 
menudo interrumpidos por intervenciones humanas.”64.  
 

O ato de agricultar está associado a diversos afazeres da vida agrícola, 

nomeadamente o lavrar, plantar, semear, regar, podar, vindimar, etc. Trata-se de 

uma panóplia de atividades que sazonalmente marcam a paisagem. Manifestam-

se sobretudo ao longo de toda a extensão da Veiga em parcelas agrícolas de 

formas e dimensões variadas [2.ss], na Horta Pedagógica [2.tt], nas estufas [2.uu]  e 

nos logradouros.  
“La huerta es una explotación de gran intensidad por la rapidez de los ciclos 
de cultivo, la gran necesidad de cuidados y la variabilidad y cantidad de 
producción obtenida en períodos de tiempo muy cortos. Requiere la presencia 
continua del hombre para controlar el desarrollo paralelo de distintos cultivos 
en estadios de producción diferentes.”65 

 

Está intrínseco a todo o processo de agricultar um ritual de tarefas de 

manutenção de forma a garantir o sucesso do produto que, segundo Teresa Galí-

Izard, podem-se enumerar da seguinte forma: 

 
 “la eliminación diaria de las malas hierbas, el esponjamiento de la tierra, la 
excavación de surcos para optimizar el recorrido del agua, la mejor 
distribución de los cultivos, la guía de los cultivos trepadores, el protección 
contra el sol y el viento, la lucha contra las plagas y enfermedades, los 
tratamientos preventivos, la rotación de cultivos, los trucos e inventos de 
cada hortelano, la recolección.”66 

 

Este conjunto de tarefas pede a presença constante do cultivador, onde “sus 

intervenciones periódicas retardan o estabilizan los procesos naturales que 

tienden a cambiar la morfología de la vegetación”67, resultam num conjunto de 

atividades a que a autora chama de “coreografía” 68. 

A atividade de cultivo que mais prevalece no território em análise é a produção 

de milho. Trata-se de uma atividade realizada em três etapas: sementeira (na 

primavera), rega e colheita [2.vv] (no fim do verão sensivelmente).  

                                                        

 
64 GALÍ-IZARD, 2005, pág.18 
65 GALÍ-IZARD, op. cit, 2005, pág.49 
66 GALÍ-IZARD, op. cit, 2005, pág.49 
67 GALÍ-IZARD, op. cit, 2005, pág.255 
68 GALÍ-IZARD, op. cit, 2005, pág.255 

2. ss//Veiga de  Cre ixomi l   
27.nov.2013, 16.56h 
 

2. t t// Horta Pedagóg i ca  
 11.out.2013, 11.33h 

2.uu/ Veiga de  Cre ixomi l   
18.mai.2015, 17.17h 

2.vv// Veiga de  Cre ixomi l  
 08.out.2013, 18.03h 
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2. ww//Fardos  de  f eno – Veiga de Creixomil  
26.jun.2015, 16.02h 
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O mesmo acontece com a produção de uva [2.xx]. Em meados de janeiro dá-se a 

poda das vides, e por volta do mês de outubro sucedem-se as vindimas, depois 

de no verão os cachos ganharem cor, aroma e paladar. A esta última atividade 

estão associadas as queimadas [2.yy], que consiste em amontoar os resíduos 

excedentes das vindimas e limpezas dos quintais, fazer fogueiras e permitir que o 

fumo marque pontualmente o território, deixando no ambiente o cheiro a 

queimado característico da época. 

Todos estes processos exigem a presença ininterrupta do homem no território 

que se mantém sempre aproveitado, com diferentes usos e usuários. As 

plantações de milho que no verão preenchem por completo a parcela agrícola, 

no inverno dão lugar a sustento para o gado.  

 

A todos estes ciclos de cultivo estão associadas diferentes escalas e velocidades. 

Nas estufas a atividade é intensiva e industrial, enquanto que nos logradouros e 

Horta Pedagógica ( ainda que considerada como lazer), a atividade é sazonal e de 

auto consumo. 
  

2. yy// Veiga de  Cre ixomi l  
27.nov.2013, 16.34h 

2.  xx// Veiga de  Cre ixomi l  
18.mai.2015, 17.13h 
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Capítulo três // OS SENTIDOS DESENHAM O LUGAR  
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3.1// Análise  sensor ia l  

Muitos são os sentidos que habitam o centro urbano e a Veiga de Creixomil. Ao 

analisá-los e interpretá-los, estamos a criar uma ideia do lugar a partir da sua 

perceção pessoal. Aqui, o corpo atua no território como um sensor capaz de 

captar cheiros, texturas, sons e paladares.  

 

Como vimos, as atividades praticadas pelo homem no espaço público e privado 

criam agentes capazes de produzir atmosferas que ajudam a caracterizar um 

determinado espaço. É através destes agentes e dos elementos físicos da 

paisagem, acompanhados por fatores como as condições climatéricas ou 

acontecimentos naturais como o chilrear de um pássaro, que o caminhante é 

capaz de descodificar o lugar, em função dos sentidos, atribuindo-lhe identidade 

própria.   

 

Por vezes atravessando os limites físicos atrás referidos, este estudo sensorial não 

só interpreta o lugar através dos sentidos mas também colmata o desenho do 

percurso, como se de uma construção de uma narrativa se tratasse.  

 

À semelhança do que acontece na análise da apropriação do espaço efetuada no 

capítulo anterior, a análise sensorial foi feita através de diversos percursos feitos 

a pé distribuídos por vários dias, durante todo o ano, compreendendo diferentes 

condições sazonais e climatéricas. Este deambular no território, onde o corpo 

anda à deriva na busca de novas interpretações do mesmo, é feito de forma 

muito minuciosa e complexa, como a análise assim o exige.  

Através de desenhos e apontamentos feitos no local, registo fotográfico e 

sonoro, e a intensa experimentação do lugar, foi possível catalogar os diversos 

sentidos captados e sintetiza-los sob a forma de uma carta sensorial, à escala 1.10 

000, acompanhada por uma escala de intensidades, e um conjunto de fotografias 

demonstradoras do contexto da análise.  

 

Para um melhor entendimento desta interpretação, o discurso da análise 

sensorial, salvo raras exceções, toma a direção do percurso. Ou seja, inicia-se na 

zona mais urbana da cidade, no Largo Condessa do Juncal, terminando na zona 

este da Veiga de Creixomil.  

 

Só assim descobrimos o lugar que se vê, sem ver. 
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3. a// Cheirar .  Roupa estendida nas janelas – Centro da cidade 

08.out.2013, 16.27h 
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3.1.1// Carta do Cheirar  

“[...]Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. 
Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova. 
Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia. 
São coisas que se sabem por fora. 
Mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça. 
Hoje as flores sabem-me bem num paladar que se cheira. 
Hoje às vezes acordo e cheiro antes de ver.”  

Alberto Caeiro 
 
O centro da cidade e a Veiga de Creixomil possuem um vasto conjunto de 

odores característicos que complementam a sua identidade. Em toda a análise 

sensorial, desde os primeiros contactos com o lugar, foi possível perceber que 

existe um contraste vincado entre os odores presentes no centro urbano e os que 

habitam a veiga. Este facto deve-se essencialmente ao tipo de ocupação numa e 

noutra zona que, como já referido, é díspar. O tipo de atividades exercidas e os 

elementos físicos constituintes dos dois tipos de ocupação contribuem para essa 

desigualdade odorífera presente no território em observação. 

 

Dentro desta lógica existe outra. À medida que se ia percorrendo o território 

percebemos que existem duas coerências na interpretação da paisagem odorífera. 

A primeira refere-se aos odores que, independentemente da altura do ano, estão 

em constante presença, relacionados com práticas regulares ou ocasionais. A 

segunda atribui-se aos cheiros que surgem sazonalmente, associados, sobretudo, 

à atividade agrícola. 

 

O início do percurso é marcado essencialmente pela atividade Habitar no sentido 

lato. Conforme se deambula nas ruas do centro da cidade, surgem odores 

oriundos do interior das parcelas urbanas que indicam a presença do homem no 

território. O cheiro da comida acabada de cozinhar, do pão acabado de cozer, do 

café torrado, do peixe e da carne crus, da fruta e dos legumes (por vezes situados 

no exterior da loja), do estrugido, do verniz proveniente das carpintarias, do 

amaciador de roupa vindo da lavandaria ou da roupa estendida nas janelas, e dos 

galinheiros localizados nos logradouros das habitações, são exemplos de odores 

que revelam a habitabilidade doméstica ou existência de comércio próximo.  

comida  

escapes dos automóveis 

água do  r io  

pão 

café 

carne 
pe ixe  

f ru ta  
amaciador da roupa 

estrugido 

verniz  

f lores  
enchidos 

sabão 

mi lho 
terra  

a lho f rancês  
cebola 

couve 

es trume 
fast food 

dejetos do gado 

que imado 

 

 

 

3. b// Cheiros  captados  no 
t e rr i tór io  
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3. c//  Cheirar  - Banca de venda de frutas e legumes – Mercado Municipal 

 08.out.2013, 16.15h 

3.  e//Cheirar  – Roupa estendida na corda – Mercado Municipal  
22-set-2015, 15.06h 

3.  d//Cheirar  – Feira semanal 11. 
out.2015, 10.15h 
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Outros cheiros, como por exemplo o do escape dos veículos que circulam 

freneticamente nas ruas, do lixo doméstico pousado temporariamente nos 

passeios próximos das habitações, e da urina acumulada nos lugares mais 

recônditos, surgem no território e, juntamente com os anteriores, ajudam a 

caracterizar a paisagem odorífera da área urbana de Guimarães.  

 

Ainda no centro da cidade, o mercado municipal é o lugar onde a quantidade e 

intensidade de odores são mais acentuadas. Aqui, durante toda a semana, mas 

fundamentalmente nos dias de feira (todas as sextas feiras de cada mês), o 

emaranhado de cheiros do peixe e da carne crus, dos enchidos, dos legumes 

frescos, da fruta [3.c] e das flores para venda [3.f], apoderam-se do espaço interior 

e exterior ao mercado, concebendo atmosferas que transfiguram a paisagem 

diariamente.  

 

Ao afastarmo-nos do mercado, em direção à veiga, o cheiro a sabão conduzido 

pelo vento diz-nos quando há atividade nos tanques públicos localizados a 

poucos metros de distância. Quanto mais perto estamos dos tanques, maior é a 

intensidade do cheiro a sabão usado na lavagem das roupas.  

 

Retomando o percurso, à medida que nos direcionamos para a veiga, é percetível 

mais uma vez o cheiro da comida acabada de cozinhar vindo das habitações e o 

cheiro do amaciador da roupa estendida nos muros de granito do espaço público 

[3.e].  

 

Toda a extensão da Veiga de Creixomil está ciclicamente em mudança. Os seus 

constituintes alteram-se de estação para estação e, consequentemente, a paisagem 

olfativa acompanha essa transformação.  

 

A Horta Pedagógica, por conter uma elevada quantidade de parcelas cultivadas e 

uma vasta diversidade de produtos agrícolas, constitui um lugar repleto de 

odores integrantes de uma atmosfera que a caracteriza. Esta atmosfera altera-se 

continuamente, e fatores como as condições climatéricas e o tipo de produto 

cultivado no momento estão na origem dessa transformação. Muitos odores 

sobrepõem-se a outros, anulando-os. Cada produto tem a sua época de cultivo, o 

seu cheiro e sua intensidade odorífera.  

Em dezembro e janeiro, a atividade na horta é escassa. No entanto ainda se 

mantêm na terra as couves, nomeadamente a couve galega, deixando no ar o seu 

odor característico. Em fevereiro, o cheiro do estrume, fertilizante das terras, 

destinadas às culturas da primavera, apodera-se do ambiente da horta e parcelas 

próximas. Este processo repete-se em meados do mês de outubro. 
  

3. f// Mercado Munic ipa l  

11.out.2015, 10.21h 
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3.g//Cheirar  – Produtos agrícolas – Horta Pedagógica 
 05.mai.2015. 17.28h 

  

3. h//Cheirar -  milho- Veiga de Creixomil  
22.set.2015, 15.53h 

3.  i//Cheirar  – Veiga de Creixomil 
 18.mai.2015, 16.47h 
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Durante a primavera e o verão, altura em que existe um maior número de 

produtos na terra, o cheiro da horta é bastante intenso. Trata-se de uma 

amálgama de odores de múltiplas fontes e distâncias, destacando-se sobretudo o

cheiro do cebolo, do alho francês, das ervas aromáticas (nomeadamente a salsa, 

hortelã, manjericão e tomilho) e da meloa [3.g].  

Este cheiro intenso característico da produção de pequena escala aplica-se 

também, no mesmo espaço de tempo, às parcelas de autoconsumo que vão 

surgindo na veiga [3.j]. Aqui, como vimos, o produto de cultivo dominante é o 

milho [3.h]. No verão, à medida que se percorre os caminhos agrícolas, o cheiro 

do milho é evidente. Quando não há milho, os cheiros deixados pelo gado que 

pasta criam paisagem.   

No início da primavera dá-se a sulfatação das vinhas, largando no ar o cheiro a 

produtos químicos e, durante o verão, o aroma das uvas no processo de 

amadurecimento apodera-se da paisagem [3.m]. Depois das vindimas em outubro, 

os excedentes da atividade (como vides, folhas, cachos, etc.) são amontoados e 

queimados em lugares estratégicos, libertando no ar o cheiro a queimado 

característico da época. As queimadas podem se prolongar até o mês seguinte, 

depois de concluída a limpeza dos logradouros e parcelas de consumo próprio 

mais pequenas, onde os excedentes têm o mesmo fim [3.k]. 

 

À medida que se caminha nas ruas do centro ou na zona agrícola, o cheiro que a 

chuva provoca ao cair em solo seco (seja em granito, alcatrão, terra ou saibro) 

envolve todos os edifícios e campos agrícolas, despertando o sentido do olfato.  

É precisamente nestes dias de pluviosidade que o bosque localizado a oeste da 

veiga emana uma intensidade de odores. Ao atravessá-lo, temos nitidamente a 

perceção do cheiro da terra, da vegetação e do musgo [3.n]. 

 

As estufas implantadas na veiga são utilizadas durante todo o ano [3.o]. 

Dependendo do produto cultivado no momento, o cheiro no seu interior, 

devido às elevadas temperaturas e ao facto de se manterem sempre climatizadas, 

é bastante intenso. 

 

O rio é um elemento instável, e a perceção olfativa acompanha essa instabilidade. 

Na Zona de Couros, quando o caudal da ribeira se encontra a um nível inferior 

do que o normal e a corrente pouco significativa, o cheiro da água estagnada é 

percetível a vários metros de distância, agravando-se nos dias de maior calor. O 

mesmo acontece em diversos pontos da veiga, nomeadamente onde o grau de 

poluição e contaminação é mais evidente.  

  

espargos 
abóboras 
batatas 

rabanetes 
couve flor 
brócolos  
repolho 
cebola 

cenouras 
espinafres 

melões 
pepinos 

morangos 
tremoços 
ervilha 
alface 

tomates 
couve lombarda 

tronchuda 
couve galega 

feijão 
rabanetes 

salsa 
nabos 
favas 

alho francês  
erva-cidreira 
manjericão 

alho 
funcho 
hortelã  
tomilho  
coentros 
pimentos 

3 .  k// Cheirar .  Queimadas  
Veiga de Creixomil 
27.Nov.2014, 16.34h 
 

3 . l//  Produtos  cu l t ivados  na 

Horta Pedagóg i ca  

3. j//Cheirar  – Veiga de Creixomil 
18.mai.2015, 16.37h 
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3. n//Cheirar  – Bosque – Veiga de Creixomil 
 16.fev.2014, 17.26h 

   

3. o//Cheirar  – Estufas – Veiga de Creixomil 
18.mai.2015, 17.17h 

3.m// Cheirar  – Veiga de Creixomil  
22.set.2015, 17.05h 
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3.1.2// Carta do Tocar  

“Não sei. Falta-me um sentido, um tacto 
Para a vida, para o amor, para a glória... 
Para que serve qualquer história, 
Ou qualquer facto?[...] 
O sonho pesa-me antes de o ter. Sentir 
É tudo uma coisa como qualquer coisa que já vi. 
Não ser nada, ser uma figura de romance, 
Sem vida, sem morte material, uma ideia, 
Qualquer coisa que nada tornasse útil ou feia, 
Uma sombra num chão irreal, um sonho num transe.” 

Álvaro de Campos 
 

Como vimos, o homem não toca apenas com a mão ou com o pé, toca com o 

corpo inteiro. Deste modo, a presente análise é estruturada em três momentos: 

tocar com a mão, tocar com o pé e tocar com o corpo. A primeira refere-se ao estudo das 

características físicas (materialidade, dimensão, forma, densidade, textura e 

temperatura) dos constituintes do centro da cidade e da veiga passíveis de serem 

alcançados pela mão. O segundo, atribui-se à análise das características físicas do 

chão em toda a sua extensão. Por fim, tocar com o corpo, refere-se ao estudo dos 

pontos onde é percetível uma abrupta diferença de temperatura à medida que se 

percorre o território. 

 

No decorrer da análise foi atribuído uma textura a cada material catalogado, 

funcionando como um código. A acompanhar a planta da materialidade do 

percurso, estão representadas duas barras que correspondem ao tocar com a mão e 

ao tocar com o pé, funcionando como um “código de barras”, e uma escala de 

intensidades de temperatura, referente ao tocar com o corpo.  

 

Num primeiro contacto com o território foi possível identificar uma discrepância 

muito clara entre a materialidade do centro da cidade e a Veiga de Creixomil, 

quer seja em termos de pavimento, quer seja em relação ao plano vertical. No 

entanto, ainda que surja muito pontualmente, vários materiais e texturas são 

comuns aos dois tipos de ocupação.  

 

 calçada quartzo e basalto 
calçada de granito irregular 

lajeado de granito 
terraway 

cubo de granito 
cubo de  g ran i to  

pequeno  
calçada calcário e basalto 

betão 
cerâmica 

vegetação rasteira 
relva 

sa ibro  
saibro e gravilha 

t e r ra  
mato 

 

fachada pedra granítica 
regular 

t roncos  de  árvores  
muro pedra 

graní t i ca  i r r egu lar  
betão  

guarda de madeira 
roupa/sapatos/panelas 

fruta/legumes/flores 
folhagem árvores 

arbustos 
água dos tanques 

fibrocimento ondulado 
produtos hortícolas 

mi lho  
v inha de  en for cado 

água do rio 
 

3 .q//  Mater ia i s  susc e t ív e i s  

de  s er em tocados  pe lo  pé  

3.r//  Mater ia i s  susc e t ív e i s  de  

s er em tocados  pe lo  mão  
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3 .  t//  Tocar com a mão.  
Troncos das árvores – Alameda de 
São Dâmaso  

22.set.2015, 14.22h 

 
  

3.  s// Tocar  com a mão.  
Muro e fachadas em pedra – Rua 
de São Francisco  

22.set.2015, 14.25h 

 

3.  u//  Tocar com a mão.  
Pavimento com desenho em relevo da 
planta da cidade – Zona de Couros  

Apesar de constituir um 
elemento possível de ser 
tocado com o pé, por estar 
à cota do chão, devido à 
sua imagem visual, estimula 
o sentido do tato, através 
da mão. 
 

22.set.2015, 14.22h 

 

3.v//  Tocar com a mão.  
Ponto charneira entre rigidez 
e fluidez dos materiais – Rua 
do Moinho Velho 

 22.set.2015, 15.12h 
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3.w//Tocar  com a mão.  Muro 
em pedra granítica irregular – Rua 
da Liberdade  

08.out.2013, 15.04h 

 

3.  x// Tocar  com a mão.  
Guarda metálica – Campo da feira  

22.set.2015, 14.46h 

 

Tocar  com a mão 

 

O início do percurso é marcado pela rigidez e solidez dos materiais. À medida 

que se percorre o centro da cidade percebemos que os materiais predominantes 

são a pedra e o betão, seja em fachadas, muros de contenção ou muretes [3.s]. A 

Alameda de São Dâmaso surge como elemento de exceção nesta clara rispidez 

dos materiais, onde os troncos das árvores, de diferentes formas, dimensões e 

texturas, estão à disposição da mão [3.t]. 

Na Zona de Couros, os materiais influentes são igualmente a pedra e o betão.  

No entanto, a fluidez da água, ainda que seja de difícil acesso à mesma, contrasta 

com a rigidez dos materiais predominantes. Couros constitui um lugar relevante 

neste projeto. Trata-se do primeiro momento do percurso onde o contacto com 

a água é possível não só a nível do tato mas odorífero e sonoro.   

 

Esta rispidez prolonga-se até à Rua da Liberdade onde, ao longo de quase cem 

metros, o percurso é delimitado de ambos os lados por muro de pedra granítica 

irregular que, pela sua reduzida largura, facilmente poderíamos tocar em 

simultâneo num e noutro lado com as duas mãos em simultâneo [3.w].  

 

O campo da feira, quando aberto ao público, integra um lugar onde os materiais 

à disposição do tato são: tecido, plástico, latão, couro, vidro, etc., provenientes 

dos produtos à venda nas barracas. Quando fechada, o passadiço superior é o 

único meio de acesso para atravessar a feira. Aqui, o material predominante é a 

guarda metálica que acompanha todo o passadiço [3.x]. 

 

No mercado a matéria sujeita ao toque é: a fruta quando tocada na tentativa de 

saber se está madura ou não, os legumes e as flores. No exterior, à medida que 

nos afastamos do mercado, a folhagem das árvores compõem matéria passível de 

ser tocada devido à sua densidade e baixa altura [3.y].    

 

Os tanques públicos constituem o segundo ponto do percurso onde a água é a 

principal substância suscetível ao toque, juntamente com a pedra granítica que 

conforma os tanques.    

 

Esta heterogeneidade e rigidez dos materiais, em que fachadas e muros, de pedra 

e betão, delimitam o percurso, prolonga-se até à Rua do Moinho Velho [3.v]. 

Como veremos de seguida, é a partir deste ponto, que a rigidez dos materiais dá 

lugar à fluidez de arbustos e folhagens presentes em toda a extensão da veiga. 
  

3.y// Tocar  com a mão.  
Folhagem das árvores – Exterior 
do mercado  

12.nov.2013, 11.13h 
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3. z//  Tocar com a mão.  
Revestimento em fibrocimento ondulado 
– Túnel de acesso à Horta Pedagógica 

 20.nov.2015, 10.19h 

 

3.  aa//  Tocar com a mão.  
Produtos agrícolas  – Horta Pedagógica 

22.set.2015, 15.49h 

 

3.  bb//Tocar  com a mão.  
Troncos das árvores  – Alameda 
Cidade de Lisboa 

08.out.2014, 18.16h 
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3. c c//  Tocar com a mão.  
Guarda em madeira – Veiga de 
Creixomil   

18.mai.2015, 18.11h 

 

3.  dd//  Tocar com a mão.  
Cacho de uvas – Veiga de Creixomil   

22.set.2015, 16.05h 

 

O acesso à Horta Pedagógica só é possível através do atravessamento de um 

túnel sob a via rápida. Este túnel de trinta e dois metros de comprimento, 

revestido em toda a sua extensão por placas de fibrocimento ondulado, constitui 

um lugar onde a perceção visual da forma do fibrocimento estimula o sentido do 

tato [3.z].    

 

A horta integra um lugar onde os produtos agrícolas são a principal matéria 

tocada pela mão do homem. Esta ação de tocar é interpretada segundo dois 

pontos de vista. O primeiro, refere-se ao trabalho do agricultor e dono da 

parcela, nomeadamente a manutenção dos produtos que requer bastante 

contacto físico com os produtos e com a terra. O segundo atribui-se ao tocar da 

mão do caminhante nos produtos agrícolas localizados no limite da parcela [3.aa]. 

 

Retomando o percurso, até chegar à Alameda Cidade de Lisboa, não existe 

qualquer contacto através da mão. Isto deve-se ao facto de a área entre a horta e 

a alameda ser desprovida de qualquer constituinte (seja árvores, arbustos, etc.) 

tangível de ser tocado. Esta ausência de matéria mantém-se até ao momento 

onde um conjunto de árvores dispostas aleatoriamente numa parcela relvada 

permite-nos exercer a ação de tocar [3.bb].  

 

Toda a extensão da Veiga de Creixomil é constituída por uma infinidade de 

elementos físicos capazes de estimular o sentido do tato, através da mão.  

 

O caminho tangente à variante EN 206 contém uma guarda em madeira que o 

acompanha em todo o seu comprimento [3.cc]. E, quando nos dirigimos para o 

interior da veiga, à medida que deambulamos por entre as parcelas cultivadas, 

uma panóplia de constituintes surge diante de nós, tangível de ser sentida, através 

da mão.  

Como vimos, a veiga está em constante metamorfose. E, à semelhança do que 

acontece com a paisagem olfativa, a dimensão táctil também acompanha essa 

transformação. A folhagem do milho que no verão é passível de ser tocada, no 

inverno dá lugar ao vazio. O mesmo acontece com as vinhas de enforcado, que 

no verão oferecem à mão do homem os cachos repletos de uvas [3.dd]. 

O bosque também acompanha esta mutabilidade. Se no verão, oferece os 

troncos e a densa folhagem, no inverno a amálgama de troncos e ramos [3.ee].  
  

 

 

3 .  e e//  Tocar com a mão.  
Choupos – Bosque 

26.jun.2015, 15.37h 
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3. f f//  Tocar com o pé .  
Calçada em quartzo e basalto – 
Praça do toural 

11.out.2013, 09.27h 

 

3.  gg//  Tocar com o pé .  
Calçada em cubos de granito – 
Zona de Couros 

22.set.2015, 14.27h 

 

3.  hh//  Tocar com o 
pé .  Rua em alcatrão – Rua 
de Trás de Gaia 

22.set.2015, 15.01h 

3.  i i//  Tocar com o pé .  
Passeio e passadeira em lajeado de 
betão– Rua da Liberdade 

08.out.2013, 14.58h 

 

3.  j j//  Tocar com o pé.  
Praça em terraway– 
Alameda de  São Dâmaso 

22.set.2015, 14.22h 
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Tocar  com o  pé  

 

A ação de atravessar um território implica um contínuo contacto entre o pé e o 

chão. Esta continuidade não se aplica no tocar com a mão, onde a ação é 

constantemente interrompida por ruas perpendiculares que atravessam o 

percurso, resultando em pontos onde não existe matéria suscetível de ser tocada.  

 

Como vimos, os materiais e texturas predominantes no centro urbano passíveis 

de serem tocados pela mão são de natureza rígida e compacta. O mesmo 

acontece no que respeita aos materiais que conformam os diferentes tipos de 

pavimentos existentes. Calçadas de quartzo e basalto que desenham praças [3.ff], 

cubos de granito [3.gg] e alcatrão [3.hh] que configuram ruas, lajeado de betão que 

conformam passeios e passadeiras [3.ii], terraway que define a Alameda de São 

Dâmaso[3.jj] e o betão que compõe acessos secundários [3.kk] são os materiais 

prevalecentes no centro da cidade. Esta disparidade é facilmente percebida 

através do tocar, assim como as diferentes inclinações e desníveis que pode 

alcançar, ou as distintas composições que podem ter. Por exemplo, uma calçada 

composta por cubos de granito de corte irregular é facilmente distinguida 

comparando com uma calçada de calcário de corte regular.  

 

Contrariamente , os pavimentos que configuram a Veiga de Creixomil são 

compostos por materiais suaves e maleáveis. Percursos em saibro que 

conformam a Horta pedagógica [3.ll] e o percurso paralelo à  variante EN 206, 

terra vegetal que define os caminhos e as parcelas agrícolas no interior da veiga, 

vegetação rasteira presente nas parcelas abandonadas [3.mm] e mato (misto de 

ramos, troncos e vegetação selvagem) que forma o bosque [3.nn], são os 

principais materiais/ texturas/ densidades que compõem o chão na zona de 

ocupação agrícola. 

 

 

Tocar  com o  corpo  

 

A temperatura de um determinado espaço público, assim como a sua variação, 

depende fundamentalmente das condições climatéricas e das consequências 

destas. Os dias de maior calor são os dias na qual se consegue ter uma maior 

perceção desta disparidade de temperatura à medida que se percorre a cidade. 

No entanto, nos dias mais frescos, dependendo do lugar e dos seus constituintes, 

também é possível identificar essa diferença. Assim, para tornar mais claro e 

inteligível esta análise, consideramos um dia-tipo em que a temperatura não foi 

nem muito elevada nem extremamente reduzida. Nesse caso, o presente estudo 

refere-se ao dia 30 de maio de 2014, um dia de sol e de temperatura amena, entre 

as 14:20h e as 16h:34h.  
  

3. kk//  Tocar com o pé .   

Mudança de pavimento de lajeado de 
betão para betão – Entrada para o 
complexo da feira 

08.out.2015, 14.53h 
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3. l l//  Tocar com o pé .  
Pavimentos em saibro– Horta 
Pedagógica 

08.out.2013, 17.56h 

 

3.  mm// Tocar  com o pé .  
Vegetação rasteira em parcela 
abandonada– Veiga de 
Creixomil 

08.out.2013, 18.06h 

 

3.  nn//  Tocar com o pé .  
Mato– Bosque 

22.set.2015, 16.26h 

 

3.  oo//  Tocar com o 
corpo .  Feira exposta aos raios 
solares – Complexo feira 
semanal 

30.mai.2014, 16.11h 

 



 105 

No centro da cidade, a sensação de descida de temperatura enquanto se caminha 

deve-se sobretudo a fatores como a presença de árvores em praças que permitem 

sombra – nomeadamente o Largo Condessa do Juncal e a Alameda de São 

Dâmaso –  e ao estreitamento de ruas, onde os edifícios não possibilitam a 

incidência de raios solares durante um longo período, mantendo-se a 

temperatura baixa. Exemplo deste último caso é a via que atravessa o quarteirão 

e faz a ligação entre a Rua da Caldeirôa e a Rua da Liberdade. Aqui, a sensação 

de descida de temperatura é ainda mais evidente pois constitui uma via onde o 

início é marcado pelo calor emanado pelos muros de pedra expostos ao sol 

durante todo o dia, e o fim revela-se pela baixa temperatura devido à sua estreita 

largura e à grande altura dos edifícios contíguos [3.pp].  

 

O acesso superior do complexo da feira constitui, em toda a sua extensão, um 

lugar onde a sensação de calor é bastante evidente. Isto deve-se ao facto de, por 

ser um lugar extremamente amplo e, por estar exposto ao sol durante várias 

horas, o alcatrão do pavimento libertar uma grande quantidade de calor que é 

sentido no passadiço superior [3.oo] .   

Contrariamente, o mercado integra um lugar fresco devido à necessidade de 

conservar as frutas, os legumes e as flores.  

 

Na veiga, estas variações de temperatura devem-se sobretudo à sombra das 

árvores e à relação se proximidade com a linha de água. O túnel sob a variante, 

pela sua forma e comprimento, constitui um lugar frio. Ao contrário da Horta 

Pedagógica que, sendo um espaço amplo exposto ao sol durante todo o dia, é 

bastante quente. Ainda assim, dentro dos seus limites, o caminhante em alguns 

pontos consegue ter a perceção da frescura dada pela corrente do rio e pela copa 

dos choupos dispostos em linha.  

 

O mesmo acontece quando deambulamos por entre as parcelas agrícolas da 

veiga. Quando não existe plantação de choupos, o calor torna-se por vezes 

insuportável. Quando existe, a sensação de fresco, juntamente com a frescura da 

linha de água, é extremamente clara, convidando a parar e a apreciar a paisagem 

[3.qq]. 

 

O bosque, sendo constituído por uma grande massa arbórea, e por ser um lugar 

muito húmido, é frio. E quando mais para o interior estivermos, mais sentimos 

essa baixa temperatura. As estufas, pelo contrário, conformam espaços abafados 

e quentes. 

 

O território em estudo constitui um lugar repleto de altos e baixos no que toca à 

temperatura. Ainda assim, na veiga, esta disparidade na perceção do calor/frio é 

mais uniforme do que no centro da cidade onde existem mais “picos” onde o 

frio dá lugar ao quente, ou vice-versa.  

3. pp//  Tocar com o corpo .   

Via estreita em sombra – Centro da 
cidade 

30.mai.2014, 16.34h 

 

3.  qq//  Tocar com o corpo .  
Sombra originada pelos choupos– Veiga 
de Creixomil 

30.mai.2014, 14.13h 
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3.1.3// Carta do Ouvir  

“Ouço sem ver, e assim, entre o arvoredo, 
Vejo ninfas e faunos entremear 
As árvores que fazem sombra ou medo 
E os ramos que sussurram de eu olhar.[...]” 

Fernando Pessoa 
 

Nesta aproximação ao território, o ouvido é a principal ferramenta de análise. 

Nas primeiras visitas ao lugar, deparámo-nos com uma clara distinção entre os 

sons que habitam o centro da cidade e os sons da Veiga de Creixomil, facto 

transversal a toda a análise sensorial. Contudo, como se verificará de seguida, 

vários aspetos são comuns aos dois tipos de ocupação.  

 

À semelhança do que acontece na análise da paisagem odorífera, existem duas 

lógicas na interpretação sonora. A primeira atribuiu-se aos sons que durante todo 

o ano, independentemente da época, estão presentes no território. A segunda 

refere-se aos sons que, dependendo da estação do ano, aparecem de forma 

sazonal, aliados fundamentalmente à agricultura.  

 

Como vimos, a atividade Habitar concentra-se no centro urbano de Guimarães. 

Aos percorrer as ruas percebe-se a habitabilidade através dos sons provenientes 

do interior das casas. Sons provenientes de: micro-ondas, televisão, aspirador, 

rádio, talheres em contacto com os pratos e máquina de lavar roupa surgem 

através da janela aberta apoderando-se do espaço exterior. Com uma atenção 

mais cuidada, conseguem-se perceber outros como o ladrar dos cães e cacarejar 

das galinhas que fazem adivinhar dos logradouros nas traseiras da habitação, ou 

o som do ferro de engomar e do martelo que denuncia a existência de uma 

lavandaria e de uma carpintaria. 

Estes sons são facilmente percebidos devido à proximidade do passeio com a 

edificação. Contudo, enquanto se caminha nas ruas do centro, sem dificuldade se 

identificam outros sons próximos e longínquos sujeitos ao acaso (buzinas dos 

automóveis, passagem de um avião, pessoas a conversar, crianças a correr e a 

gritar, etc) ou que regularmente atravessam o espaço (sinos das igrejas e 

campainhas das fábricas).   
  

água do rio 
pessoas a conversar 
motor dos veículos 

sino da igreja 
buzina dos veículos 

crianças a brincar/cantar no 
infantário  

ferro de engomar 
televisão 
rádio 

micro-ondas 
talheres  
pratos 

máquina de lavar roupa 
crianças a brincar/na rua 
campainha das fábricas 

ladrar dos cães 
cacarejar das galinhas 

música das tendas de cd’s 
regatear dos vendedores 

motores da maquinaria das fábricas 
mulheres a lavar a roupa nos tanques 

públicos 
desfolhadora do milho 
agricultores a cultivar 

folhas e ramos das árvores 
chilrear dos pássaros nas árvores 

agricultor a podar 
corrente do rio 

mugidos do gado 
relinchar dos cavalos 

pessoas a andar de bicicleta no saibro 
pessoas a caminhar/correr no saibro 

trator a lavrar  
coaxar das rãs 

chilrear dos pássaros 
motos dos veículos a grande velocidade 

zumbido do poste de alta tensão 
 

 

 

 

3.t t// Sons ca ta logados  no lugar  
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3. vv//Ouvir  – Tráfego  de  pessoas  – Feira Semanal  
11.out.2013,09.07h 

3.  ww//Ouvir  – Tráfego  de  pessoas  – Mercado  
11.out.2013,10.21h 

3.  xx//Ouvir  – Túne l  s i l enc ioso  – Horta Pedagógica  
26.jun.2015,16.30h 

 
  

3. uu//Ouvir  – Tráfego de pessoas – Rua contígua à feira  
11.out.2013, 09.09h 
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Ainda na zona urbana, à medida que nos aproximamos do campo da feira e do 

mercado municipal, conseguimos rapidamente perceber se existe atividade ou 

não nestes dois pontos. Aqui, a paisagem sonora depende do facto de a feira 

abrir ao público. Isto é, nos dias em que está aberta existe um grande fluxo de 

pessoas [3.uu], quer nas ruas contíguas, quer no interior da feira [3.vv] e do 

mercado [3.ww], o que provoca uma maior quantidade de sons provenientes do 

intenso trânsito automóvel típico destes dias (como os motores e buzinas dos 

veículos), das vozes das pessoas que frequentam a feira, no seu interior ou 

exterior, dos vendedores a regatear, da música vinda tendas de CD’s, do remexer 

dos sacos plásticos, etc. 

Durante toda a semana, os tanques situados a poucos metros são palco de 

lavagem e secagem de roupa por mulheres que aproveitam esses momentos para 

pôr a conversa e as cantigas em dia, constituindo momentos de grande 

sociabilidade [3.yy]. É nos dias de atividade feiral que este ponto acolhe um maior 

número de lavadeiras. Os sons do movimento das águas e do esfregar da roupa 

na pedra apoderam-se do ambiente envolvente, transformando a paisagem 

sonora do lugar.  

Quando fechada ao público, a feira fica em silêncio, exceto quando há passagem 

de pessoas no acesso superior. Enquanto que no mercado, mesmo a feira 

estando fechada, existe um número, embora pequeno, de pessoas a conversar. 

 

Seguindo o percurso em direção à veiga, no ponto que antecede o momento em 

que o chão deixa de ser rígido e passa a ser de material maleável (como já 

explicado no subcapítulo anterior), encontramos à face da estrada, em terreno 

privado, um espigueiro onde em meados de outubro se assiste à desfolhagem 

mecânica do milho, provocando um som quase ensurdecedor, percetível a vários 

metros de distância [3.zz]. Este espigueiro, depois da desfolhagem, serve de local 

de armazenamento para secagem do milho.  

 

É com este sentido de sazonalidade que os sons que povoam a Veiga de 

Creixomil se manifestam. Por se tratar de uma porção de território de grande 

aptidão agrícola, suscetível às várias e contínuas transformações dos seus 

constituintes biofísicos ao longo de todo o ano, a sua paisagem sonora está em 

constante metamorfose. 

 

Retomando o sentido do percurso, para aceder à Horta Pedagógica, só nos é 

permitido ultrapassar a via rápida através do túnel que a atravessa. Este 

momento, muito surpreendente e inesperado por é marcado pela ausência de 

qualquer som, contrapõem-se ao barulho constante dos motores dos veículos 

que circulam na via rápida, e constitui um ponto fulcral no desenvolvimento da 

estratégia do projeto que é explorada no próximo capítulo [3.xx]. 
  

3.yy//Ouvir  –grupo de mulheres na lavagem 

da roupa  

11.out.2013, 10.50h 

 

3. zz//Ouvir  – esp igue i ro  – Rua do 
Moinho velho  
12.nov.2013, 10.47h 
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3. aaa//  Ouvir .  Trator – Veiga de Creixomil 

18.mai.2015, 18.11h 
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Devido ao elevado número de pequenas parcelas que a configuram, a Horta 

Pedagógica recebe diariamente vários habitantes da cidade. Em meados de 

dezembro e janeiro, a atividade na horta é exígua. Quando há, e durante todo o 

ano, ocorre com maior frequência ao final da tarde e aos fim de semana, e é 

neste espaço de tempo que se ouvem o maior número de sons relativos à ação de 

agricultar. A partir do mês de fevereiro, depois das terras terem sido lavradas, o 

som da enxada e da tesoura de poda, o som da água das regas e da voz dos 

“agricultores” apoderam-se do espaço, transfigurando a paisagem sonora dia 

para dia.  

 

Esta sonoridade presente na horta é transversal às parcelas mais pequenas de 

autoconsumo que surgem na veiga, que se mantêm sempre aproveitadas durante 

todo o ano. A elas estão associadas o uso do arado para lavrar, da enxada e da 

tesoura, enquanto que nas parcelas de maior dimensão, onde o cultivo de milho 

prevalece, o som do trator ao lavrar a terra em meados de maio [3.aaa], e a rega 

mecânica dos campos durante o verão constroem paisagem. Depois da colheita 

do milho em setembro/outubro, o relinchar dos cavalos e o mugir do gado 

bovino apoderam-se da paisagem envolvente durante o inverno e primavera.  

 

Na primavera ouve-se o sulfatar das vinhas e, em meados de outubro, na altura 

das vindimas, o som da tesoura de poda, e a voz de homens e mulheres criam 

paisagem. 

 

Quando se está próximo do caminho em saibro paralelo à via rápida, 

conseguimos rapidamente perceber se existe tráfego de pessoas ou não. 

Marcados por diferentes ritmos e tipos de som, é fácil adivinhar, sem olhar, 

quando existem pessoas a caminhar, correr ou andar de bicicleta.  

 

Em qualquer ponto da veiga é percetível o ruído dos motores dos veículos que 

circulam na via rápida, sendo o som que predomina nesta porção de território. 

Este som, que varia de intensidade dependendo da relação de proximidade do 

nosso corpo com a via, acompanha-nos desde a Horta Pedagógica até ao final do 

percurso. O mesmo acontece no nó entre a via rápida e a autoestrada, na parte 

oeste da carta, em que o ruído se torna cada vez menos presente, devido ao lento 

tráfego automóvel causado pelo difícil acesso à rotunda.  

 

Dois tipos de som são transversais a todo o percurso, quer na zona urbana, quer 

na zona agrícola, independentemente da estação do ano. Nos dias mais ventosos, 

ouve-se o vento a agitar as árvores existentes no Largo Condessa do Juncal e na 

Alameda de São Dâmaso, no centro; ou na Horta Pedagógica e no bosque perto 

do fim do percurso, na veiga. Em qualquer ponto onde existam árvores, é 

percetível o som do movimento dos ramos e das folhas. Ao longo da linha de 

água, na veiga, quando há plantação de choupos, por se tratar de uma  
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3. c c c//  Ouvir  -  Bando de  pássaros   – Veiga de Creixomil 

18.mai.2015, 18.11h 

 

3.  bbb// Ouvir  – Agi tação das  fo lhas  e  ramos e  ch i l r ear  dos  pássaros  – Veiga de Creixomil 
26.jun.2015, 15.54h 
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árvore de folha caduca, este som só é audível na primavera e no verão.  

Neste intervalo de tempo, em todos os pontos arborizados, ouve-se o chilrear 

dos pássaros, mas é no bosque [3.bbb] situado na veiga que este som é mais 

intenso. Depois do milho ter sido colhido, os pássaros apropriam-se da parcela 

na tentativa de encontrar alimento. À medida que nos aproximamos, o som que 

fazem quando, num ato amedrontado, abandonam a parcela, apodera-se da 

paisagem [3.ccc] . 

 

O rio é um elemento que também reage às estações do ano, modificando-se 

sazonalmente. Nos dias de grande pluviosidade o seu caudal aumenta, o que 

amplifica o ruído proveniente do movimento das águas, quer na Zona de Couros 

e no mercado, no centro, quer em toda a extensão da veiga. Aqui, nos pontos 

onde existem açudes, o som torna-se naturalmente mais intenso.  

Quando o do rio é mais lento, ou quando a água da chuva se acumula nos 

campos agrícolas, ouve-se o coaxar das rãs nos lugares onde a água se mantém à 

superfície e se formam charcos.  

 

À medida que nos aproximamos do final do percurso, através de uma atenção 

mais cuidada, conseguimos perceber o zumbido dos postes de alta tensão aí 

instalados.  

 

A somar a este vasto conjunto de sons oriundos de tudo o que nos envolve, 

temos o som da nossa própria sola do sapato em contacto com o chão. Este 

som, que está sempre presente e nos acompanha do início ao fim do percurso, 

oferece-nos a informação da materialidade do chão que é facilmente distinguível 

entre a zona urbana e a zona agrícola. Cada pavimento tem a sua sonoridade, 

dependendo do tipo de material que o compõe. Se no granito ou alcatrão o som 

repercute de forma seca, no relvado, saibro ou terra surge de forma abafada. 

Este som que se produz ao caminhar está marcado pelo ritmo do passo, ou pela 

sua inexistência, traduzindo a ideia de que há ou não, respetivamente, 

movimento do corpo no espaço. 
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3.1.4// Carta do Degustar  

“Se eu pudesse trincar a terra toda 
E sentir-lhe um paladar, 
E se a terra fosse uma coisa para trincar 
Seria mais feliz um momento... 
Mas eu nem sempre quero ser feliz. 
É preciso ser de vez em quando infeliz 
Para se poder ser natural... [...]” 

Alberto Caeiro 
 

A análise do degustar é realizada tendo em conta dois pontos de vista. O 

primeiro, relacionado com o comércio, estuda os lugares onde o caminhante 

pode adquirir alimentos no seu percurso pelo território. O segundo, corresponde 

à interpretação dos lugares no espaço público, onde é praticado a ação de 

degustar.  

 

Como vimos, a atividade comercializar ocorre essencialmente no centro urbano. À 

medida que percorre as ruas da cidade, o caminhante tem à sua disposição um 

conjunto de serviços tradicionais próximos onde pode entrar e apreciar uma 

refeição: cafés ou restaurantes, peixarias, talhos, mercearias, padarias ou 

pastelarias e frutarias. Na periferia do centro, destaca-se o mercado municipal.  

Ao longo da veiga são escassos os lugares onde o caminhante pode adquirir um 

produto: na roulotte de fast-food situada no início do caminho em saibro, ou no 

restaurante localizado no final do percurso.  

 

De facto, não existe no território um lugar próprio para exercer o ato de 

degustar. Aliás, pode-se degustar enquanto se caminha. No entanto, existem 

pontos no território onde o homem encontra condições para merendar, basta 

uma sombra e um banco. No centro esta prática está associada a praças, 

nomeadamente a Alameda de São Dâmaso. Na veiga, manifesta-se sobretudo na 

Horta Pedagógica e nas parcelas de autoconsumo, em que os agricultores que 

passam muitas horas na lavoura levam a sua merenda para saborearem a meio da 

manhã ou a meia da tarde.   
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3.2// PERCURSO: do Largo Condessa do Juncal  à Veiga de 

Creixomil  

O percurso, que se foi construindo ao longo de todo o trabalho, é agora 

explicado e justificado em pormenor. O território em análise caracteriza-se por 

integrar uma zona urbana bastante consolidada – o centro da cidade – e uma 

zona de aptidão agrícola muito peculiar – a Veiga de Creixomil. O percurso 

surge, então, da vontade de unificar estas duas formas de ocupação, contribuindo 

para um reconhecimento da paisagem, através dos sentidos. 

 

Olhando para a criteriosa investigação realizada até aqui, dividida em várias 

etapas, reconhecemos o território como um lugar em constante transformação, 

um organismo vivo capaz de albergar uma quantidade infindável de estímulos 

intrínsecos ao ato que é sentir, advindos dos seus constituintes e respetivas 

alterações e das vivências por parte do homem. Cheiros que surgem da mais 

ínfima e recôndita paragem, texturas que nos levam a outro imaginário, sons que 

chegam até nós num ápice e paladares que nos transportam ao passado, 

configuram a atmosfera do lugar. É através da procura destes impulsos que o 

desenho do percurso vai surgindo, moldando-se ao preexistente. Pretende guiar o 

caminhante ao encontro de pontos-chave com elevada carga de significado, 

essenciais ao entendimento da identidade do território.  

Mais do que uma linha que articula vários pontos, o percurso constitui um 

elemento gerador de sensações a quem o percorre.  

 

Com uma extensão de 5614 metros, traduzida em 3649 passos, tem início no 

Largo Condessa do Juncal, à cota 190 metros, marcado pela sua atmosfera serena 

e a linha de árvores definidora do seu limite, atinge a cota mínima de 142 metros 

em pleno interior da Veiga de Creixomil, e termina numa paragem de autocarro, 

à cota 148 metros, oferecendo ao caminhante a alternativa de voltar à cidade. 

Articula pontos importantes na perceção sensorial do território descobertos 

durante toda a análise, nomeadamente a Alameda de São Dâmaso, a Zona de 

Couros, o Campo da Feira, o Mercado Municipal, os tanques públicos, o túnel 

silencioso, a Horta Pedagógica, as parcelas agrícolas na Veiga de Creixomil, o 

Caminho Real, o bosque e as estufas, cruzando lugares que num primeiro 

contacto passavam despercebidos ao sistema sensorial do homem, mas na 

realidade estão imbuídos de grande valor sensitivo [3.fff], e que, na verdade, 

influenciaram a tomada de decisões no que respeita ao traçado do percurso. 

 

Da mesma forma que o território sofre alterações cíclicas constantes, devido às 

estações do ano, o percurso acompanha essa transformação, resultando, como  
  

3. f f f//Pontos  mais  
importantes  do  Percurso  
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3.ggg//Vista panorâmica – Feira semanal  
11.out.2013, 09.17h 

3.hhh//Vista panorâmica – Mercado Munic ipa l  
22.set.2015,15.54h 

3. i i i//Vista panorâmica – Horta Pedagóg i ca  
08.out.2013, 17.01h 
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vimos, em diferentes sensações de dia para dia. Para melhor compreender essas 

variações, foi realizada uma sequência de secções transversais ao longo de todo o 

percurso, compreendendo os dois extremos das condições climatéricas. 

Foi atribuída uma cor a cada sentido, que acompanhará toda a estratégia de 

projeto: azul refere-se à ação de Cheirar, magenta à ação de Tocar, verde à ação de 

Ouvir e por fim o amarelo corresponde à ação de Degustar. Esta classificação 

permite-nos de forma prática e direta comparar e relacionar a intensidade de 

cada sentido que se vai modificando ao longo do percurso, assim como ajuda a 

perceber a sua variabilidade sazonal. Dentro desta atribuição, foi feita outra que 

se refere precisamente à intensidade de cada sentido. Consideramos igualmente 

dois extremos, que associamos a momentos específicos identificados no lugar. 

Assim, esta classificação é feita por comparação. Pegando no Cheirar como 

exemplo, atribuímos a classificação máxima a odores intensos como os da fruta e 

legumes do Mercado, da Horta Pedagógica, das parcelas de auto consumo ou das 

estufas, ou em casos pontuais como o cheiro do fumo das queimadas, 

contrapondo com os odores quase impercetíveis pelo nariz do homem, 

constituindo assim a classificação mínima.  

 

Esta sequência de secções permite-nos perceber a variabilidade que o percurso 

adquire a nível sensorial, da sua composição e dos seus limites físicos. Assim 

como ajuda a compreender a sua relação de proximidade com outros elementos 

como a linha de água, massas arbóreas, vias e edificado. De facto, é percetível a 

disparidade do tipo de ocupação que o percurso pretende ligar. Na zona urbana 

é limitado essencialmente por muros, edifícios, vias e, muito pontualmente, por 

árvores. Já na Veiga de Creixomil, é muito clara a “mancha verde” que o abraça, 

desde campos de milho a estruturas arbóreas robustas e imponentes.  

 

Existem duas lógicas na interpretação da variabilidade transversal do percurso. 

Como já referido, a veiga constitui a zona mais suscetível a alterações devido aos 

constituintes que a compõe. No entanto, apesar de existir uma grande variação  

sazonal na sua constituição, a intensidade sensorial não acompanha essas 

alterações. Os estímulos que no verão imperam, no inverno dão lugar a outros. 

Por exemplo, se o odor do milho no verão apodera-se da veiga, no inverno o 

cheiro do gado ocupa esse lugar.  

A segunda lógica é associada, sobretudo, ao centro urbano. O mercado, a feira e 

os tanques públicos, por exemplo, constituem lugares onde a intensidade dos 

sentidos não depende das condições climatéricas. Depende antes do facto de 

estarem abertos ou fechados ao público. Na verdade, os estímulos sensoriais 

mantêm-se os mesmos durante todo o ano.  

 

Quanto à materialidade do percurso, é usado o terraway. Trata-se de um material 

permeável, muito resistente, confortável ao toque, e permite a manipulação de 

pendentes e declives. Na zona urbana, não existe qualquer intervenção a nível de  
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    perfil guia em aço – 1cm esp. 
            sapata de betão 
   terraway – 4 cm esp. 
            geotêxtil 
          gravilha – 20 cm  

3. j j j//Corte  t ipo  do per curso .  Esca la  1:20 
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pavimento (assinalado a bordeaux na planta), a não ser a introdução de passadeiras 

onde não existem. O pavimento em terraway (representado em amarelo na 

planta) só surge na entrada da veiga, no ponto que marca a suspensão da 

preponderância da rigidez da materialidade explicado na análise sensorial, e é 

interrompido quando surgem preexistências onde se opta por manter a mesma 

leitura de material, como vias em alcatrão ou betão, pontes de pedra granítica 

que permitem a passagem de uma margem para a outra no rio Selho e, em 

particular, o Caminho Real. A intenção passa por não sobrepor o percurso a esta 

via de elevado valor histórico e morfológico, conservando, portanto, as suas 

características e marcas deixadas pelo tempo.  

 

Para permitir a passagem de pelos menos duas pessoas, em simultâneo, 

acompanhadas por cães-guia, possui a largura de 2 metros, atingindo os 2,5 

metros em plena veiga, no caminho paralelo à variante. Possui uma secção que se 

mantém em toda a sua extensão, onde o perfil guia em aço se destaca 4 cm do 

nível do chão, constituindo um limite para a bengala do cego. [3.jjj] 

 

É o próprio território que define a natureza programática do percurso. A 

contínua vontade de descobrir a paisagem, através dos sentidos, por parte de 

quem a percorre, atribui uma dinâmica e vivência ao território, contribuindo, 

assim, para uma nova linguagem e identidade do lugar. 

Constrói uma narrativa, no tempo e no espaço, onde os principais intervenientes 

são os sentidos, o caminhante e o lugar. Assim se constrói paisagem, 

caminhando. 
 

 “Hay un bellísimo verbo en alemán que explica todo esto: ‘spazieren’, 
caminar, pasear pero sobretodo ‘espaciar’, producir espacio caminando.”  

      (Kuncar, 2010) 
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3.3// Proje to  de intervenção  

O percurso encaminha-nos, portanto, a lugares caracterizadores do território de 

Guimarães, onde é possível reconhecer e interpretar, através do sistema 

sensorial, a essência do lugar.  

 

Aliado ao desenho do percurso, surge um conjunto de intervenções pontuais onde 

a principal premissa se prende à vontade de amplificar a informação sensorial 

irradiada nos espaços em que se inserem. A estratégia passa pela identificação de 

pontos específicos, não que se encontrem descaracterizados e desprovidos de 

valor, mas imbuídos de significado e características passíveis de serem exploradas 

e trabalhadas no sentido dessa amplificação, contribuindo, assim, para uma 

perceção mais intensificada dos estímulos que habitam esses lugares e respetiva 

envolvente. 

 

Surgem, portanto, cinco intervenções correspondentes a cada sentido, 

permitindo reconhecê-las por um nome. Assim, referente ao Ouvir surge o 

Per i s cóp io  do  Som , alusivo ao Degustar e Tocar desponta o Tanque do  Sabor  

relativo ao Cheirar destaca-se o Labir in to  Aromát i co  e, incorporando todos os 

sentidos, surge o Açude dos  Sent idos  e o Bosque Sussurrante .  

 

Cada uma destas intervenções gera formas diferentes de dialogar com o lugar, 

quer a partir do entendimento dos estímulos intrínsecos a ele, quer através das 

distintas escalas de tempo que o movimento do corpo no espaço pode alcançar. 

É desta forma que se faz a correspondência ao sentido Caminhar, sendo 

transversal a todas as intervenções.  

Utilizando um conjunto de ações repletas de significado, algumas exploradas por 

Francesco Careri no seu livro 69 , fizemos corresponder a cada uma das 

intervenções, uma ação. Esta correspondência, assim como as respetivas ações, 

claramente influenciadas pelos princípios projetuais, surgiram ao longo da fase 

de concretização da proposta de intervenção. Assim, ao Periscópio do Som 

atribuímos a ação de Parar ,  ao Tanque do Sabor as ações de Deambular  e 

Desc er , ao Labirinto Aromático a ação de Perder - s e , ao Açude dos Sentidos a ação de 

Imerg i r , e ao Bosque Sussurrante a ação de Atravessar .  

  

Estas intervenções são partes de um todo, em que a ligação entre elas é permitida 

através do percurso, elemento unificador destes espaços, e permite uma 

articulação entre o proposto e o existente. 
  
                                                        

 
69 CARERI, 2013, pág.26 
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3.3.1// Periscópio do Som  

O Periscópio do Som é a primeira intervenção a surgir ao longo do percurso. 

Devido à sua posição no território, localizado numa das entradas da Veiga de 

Creixomil, constitui um momento de chegada à zona de ocupação agrícola. 

Dotado de uma forma alusiva ao gramofone, pretende funcionar como um 

periscópio70, não em termos visuais, mas auditivos.  

Como vimos, o túnel que atravessa a via rápida constitui um momento marcado 

pelo imprevisível e surpreendente silêncio que se apodera de toda a sua extensão.  

A intenção prende-se, portanto, à vontade de fazer da autêntica unicidade do 

túnel, projeto. Apesar de não se intervir nele, faz parte da programática da 

intervenção, trabalhando em comunhão com o periscópio. Se o túnel nos 

oferece o silêncio, o periscópio proporciona o ruído, provocando um 

desequilíbrio intencional na perceção da dimensão sonora do lugar. O 

periscópio, aqui, tem o papel de captar, amplificar e conduzir até à cota do 

percurso, o ruído constante dos motores dos veículos que circulam na via rápida.  

Conduzido pelo movimento intencional do terreno, o invisual vê-se quase 

obrigado a ir de encontro ao ponto de escuta, coincidente com a cota mais baixa 

da intervenção, onde para  e usufrui o momento. Enquanto se permanece nesta 

posição, o homem encontra-se abraçado pela topografia, impedindo que 

qualquer ruído exterior entre em confronto com o som captado pelo objeto. 

Este chão, que se prolonga até à cota da via rápida, contrastando, em alçado, 

com o terreno envolvente, marcando a sua posição, entra em continuidade do 

material predominante de todo o percurso, o terraway.  

 

Dotado de uma escala imponente, suportado por um jogo, quase animalesco, de 

pilares tubulares metálicos enviesados entre si alusivos ao movimento, pretende 

ser, para quem circula na via rápida, um marco que suscita interesse e 

curiosidade, como se de um corpo estranho se tratasse.  

 

O material que dá corpo ao objeto é a chapa de aço, com 3 mm de espessura, 

contrastando com a sua envolvente, e permite a repercussão do som, tal como 

acontece com a imagem refletida pelo espelho.  

Possui uma estrutura principal, funcionando como uma "espinha dorsal”, em 

aço, que segura outras, secundárias, em forma de anéis, também em aço, que por 

sua vez suportam a chapa, presa por parafusos auto perfurantes em aço 

galvanizado. 

 
                                                        

 
70 Denomina-se por periscópio o aparelho ótico formado por um tubo guarnecido por espelhos, com a 

intenção de dar imagens inatingíveis à visão direta do homem.     
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3.3.2// Tanque do Sabor  

O Tanque do Sabor, composto por um tanque e um pomar, situa-se lado a lado 

com a Horta Pedagógica. Implantado numa parcela abandonada, desprovida de 

qualquer atividade agrícola, pretende ser um lugar onde se estabeleça uma forte 

relação com a água e com o alimento, constituindo, assim, o primeiro ponto 

proposto onde esse contacto entre o homem e a matéria é exequível. Estes dois 

momentos, que ocorrem em duas cotas distintas, ainda que incorporem dois 

sentidos, o tanque referente ao Tocar, e o pomar alusivo ao Degustar, fazem parte de 

um todo, impossibilitando uma leitura autónoma de ambos. Pretende, 

igualmente, recuperar a ligação, entretanto perdida, de uma via que outrora 

existia71, evocando, assim, referências de um passado longínquo.  

 

Articulado com a Horta Pedagógica, o percurso que nos leva a esta intervenção, 

é marcado, no seu início, por uma bifurcação, onde cabe ao invisual tomar a 

decisão do caminho a seguir. Notável pela diferenciação de pavimento, o 

percurso ou o direciona para o tanque ou o guia no sentido do pomar.  

 

Selecionada a opção de seguir em direção ao tanque, à medida que des c e , 

acompanhando também a forma circular do pomar, o invisual é quase 

“esmagado” pela reduzida largura, ao mesmo tempo que tem à disposição da 

mão a forma e textura do revestimento em fibrocimento ondulado da parede que 

o conforma, prolongando-se até à cota mínima. A escolha deste material deve-se 

ao facto de, primeiramente, evocar a referência do material usado no túnel do 

silêncio, segundo, por ser, através do toque, um material apelativo.   

Uma vez atingida a cota 149,20 metros, o cego tem, então, a oportunidade e 

plenitude de tocar a água, através da mão. Este lugar, marcado pela intenção de 

desenhar um espaço que seja capaz de absorver os sons, os reflexos 

(intensificados pela cor branca da pintura do teto) e os cheiros, provenientes do 

movimento da água e, por isso, a sua forma grutesca e escavada, constitui um 

momento de grande interiorização por parte do homem onde tem a 

possibilidade de se sentar e desfrutar o momento. Pretende, ao mesmo tempo, e 

por isso a sua designação, constituir um tanque capaz de servir os cultivadores 

que trabalham as parcelas da Horta Pedagógica, para lavagem de roupa, calçado, 

e utensílios de labor.  

No verão, a água do rio é escassa. Devido à necessidade de se manter o tanque 

sempre cheio, prevê-se a introdução, a 75 metros de distância, não entrando em 
  

                                                        

 
71 ver anexo pág 234 
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conflito com o desenho do tanque, de um açude que garanta a permanência de 

água, à cota 150 metros, nos dias de maior seca, permitindo transformar, 

sazonalmente, o desenho do rio (caso representado na planta B). Pelo contrário, 

no inverno, este espaço pode facilmente ser invadido pelas águas, resultando, 

igualmente, uma transfiguração do rio (caso representado na planta A, se 

imaginarmos que possa subir 0,50 metros). 

 

O Pomar, situado à cota superior, pretende ser um espaço utilizável durante todo 

o ano. Assim, incorpora um conjunto de árvores de fruto de diferentes épocas de 

colheita, abrangendo todas as estações do ano. 

É composto por duas plataformas circulares de dimensões e materialidade 

distintas. A maior, com pavimento em terraway, com 60 metros de diâmetro, 

incorpora outras três, mais pequenas, de medidas diferentes entre si, onde em 

cada uma delas está plantada uma espécie de árvore ( 9 pessegueiros, 10 

macieiras e 3 laranjeiras) segundo uma métrica necessária para o seu bom 

desenvolvimento72, em que “con el tiempo, las masas adquieren volumen y una 

estructura diferenciada.”73. Seguindo a mesma métrica, a mais pequena, com 35 

metros de diâmetro, incorpora outra, com 8 metros, que contém três cerejeiras, e 

um conjunto que, mesmo não integrado num círculo, obedecem à mesma 

métrica, constituído por cinco ameixeiras e um choupo preexistente.  

Esta plataforma mais pequena, toda ela em grelha metálica, permite uma forte 

relação com o rio, já que se encontra, em parte, sobre este. Conforma ao invisual 

uma forte perceção da frescura, movimento e sonoridade da água que corre sob 

o seus pés.  

 

A plataforma em terraway relaciona-se diretamente com o espaço de tocar, em 

que a sua forma é lida em planta através da definição um espaço de estar, 

formado por várias inclinações, propícias à secagem da roupa que é lavada no 

Tanque. Aqui, existe uma abertura circular de 2 metros de diâmetro, em grelha 

metálica, que permite uma forte relação sensorial entre os dois espaços, 

proporcionando a perceção dos cheiros, dos sons e da habitabilidade entre 

ambos. 

Esta plataforma maior, definida no seu perímetro por betão, e a plataforma mais 

pequena, devido à manipulação de inclinações permite, através da interseção com 

os círculos mais pequenos, a criação de bancos, que podem ser usados nas mais 

diversas posições, ora direcionados para o interior dos círculos mais pequenos, 

estando com os pés na terra cultivada, ora voltados para o seu exterior, com os 

pés no terraway.  
 
  
                                                        

 
72 ver anexo pág 233 
73 GALÍ-IZARD, 2005, pág.25 
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O Pomar, assim como o Tanque, pode ser utilizado pelos cultivadores da Horta 

Pedagógica, no sentido de consumir o produto e auxiliarem na sua manutenção. 

E, pelo facto de estarem próximos, permite fazer uso do local de 

armazenamento de utensílios já existente nas hortas. Ambas as plataformas têm à 

disposição bebedouros que podem ser utilizados para lavagem do fruto a 

consumir. 

Prevê-se, igualmente, a plantação de um conjunto de freixos (tipo de árvore 

existente na Horta Pedagógica), no lado sul da intervenção, tangente à via 

nacional que, sendo de folha caduca, é animada pelas estações do ano, 

conferindo uma transformação sazonal do espaço, juntamente com as árvores de 

fruto que se modificam também de estação para estação. 

 

Este deambular  pelo território na procura do fruto a colher, onde é o próprio 

invisual que o faz, manualmente, proporciona um contacto muito forte entre o 

homem e a paisagem, conferindo uma vivência singular ao espaço. 
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3.3.3// Labir into Aromático  

O Labirinto Aromático implanta-se na Veiga de Creixomil, numa parcela agrícola 

abandonada, desprovida de qualquer atividade, lado a lado com a variante. 

Pretende ser um espaço capaz de estimular o olfato (através do uso do milho), e a 

capacidade de orientação do cego, evocando, portanto, a ação de perder - s e . 

Tomou-se como mote para o desenho, a ideia de fragmentação das parcelas 

agrícolas vizinhas de autoconsumo. Assim, e adotando uma opção interventiva 

que visa a união entre o existente e o proposto, dá-se continuidade à parcela de 

milho existente a oeste, fazendo das suas características, projeto. A partir deste 

gesto surge o desenho do labirinto, que segue a orientação do parcelar 

envolvente, onde a rede de percursos pedonais resulta do negativo dos volumes 

de vegetação propostos (plantação de milho e cedros). Estes caminhos surgem 

segundo uma hierarquia que é definida pela materialidade do pavimento e largura 

do mesmo. Dando continuidade ao material predominante de todo o projeto, o 

trajeto principal, com 2,5 metros de largura, que dá acesso direto à saída do 

labirinto, guia o invisual a um espaço de estar central e côncavo, constituindo um 

lugar de paragem, reflexão e interiorização da paisagem, abraçando-o e 

protegendo-o de ruídos exteriores.  

Os caminhos secundários, mais estreitos e em saibro, conduzem a um espaço de 

estar mais pequeno, com uma forte relação sensitiva com o interior da veiga e 

linha de água, e a outro, de natureza mais íntima, devido ao seu tamanho e 

configuração, que evoca o efeito surpresa devido à sua difícil descoberta. Este 

ponto, que se destaca pela sua forma circular e pelos ciprestes de grande altura 

que o rodeiam, pretende ser, pela sua imponência, um ponto de referência para 

quem chega à cidade através da via rápida.  

Os volumes de vegetação que configuram esta intervenção, de altura 2,10 

metros, são constituídos por cedros plantados segundo uma métrica de 

2x2metros e por, como vimos, canas de milho, que provoca uma transformação 

sazonal da intervenção, condicionando o uso e morfologia do lugar. A folhagem 

que no verão conforma volumetria ao espaço, no inverno dá lugar a zonas de 

estar.  

 

Esta proposta prevê ainda a plantação de árvores tangente à via rápida que 

funcionem como filtro de ruídos e gazes poluentes.  
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3.3.4// Açude dos Sent idos  

O Açude dos Sentidos, localizado em pleno interior da Veiga de Creixomil, tem 

como principal objetivo proporcionar um momento de plena comunhão entre o 

corpo e a matéria, entre o homem e a natureza. Não pretende, embora faça a 

ligação entre margens do rio Selho, ser um espaço apenas de passagem. Antes, 

constitui um lugar de paragem, de contemplação e absorção da paisagem e dos 

estímulos intrínsecos a ela. Por isso a sua estratégia de implantação, afastada do 

ruído que impera a via rápida, na tentativa de que nenhum som exterior, que não 

agrícola, entre em conflito com este lugar.   

Assim, adotou-se uma opção interventiva que valida a união entre o objeto e o 

elemento rio. Através do desenho cuidado de um açude, e de uma cobertura, visa 

proporcionar ao invisual a oportunidade de usufruir o espaço nas distintas 

condições climatéricas.  

A chegada ao objeto é marcada pela diferenciação de pavimento, que deixa de 

ser em terraway e passa a ser em grelha metálica, dando lugar à pedra granítica 

irregular que forma o açude.  

 

Dentro deste objeto, o invisual encontra-se abraçado pelas paredes de 

policarbonato ondulado translúcido, suportadas por uma estrutura metálica que 

o conforma, e outra, composta por lamelas de pvc também translúcidas, que 

provocam uma animação da fachada quando existe vento, e ajuda, 

simultaneamente, a climatizar o espaço, travando a chuva e o vento. A escolha 

do policarbonato ondulado deve-se, sobretudo, ao facto de ser um material 

permeável à luz e apelativo ao toque e, de certa forma, oferece um caráter 

agrícola, remetendo à natureza das estufas implantadas na veiga. 

Neste interior, através de uma plataforma em grelha metálica que se une ao 

açude, o invisual tem, aos seus pés, a fluidez do movimento da água, 

constituindo um lugar onde se pode sentar e gozar da atmosfera criada. A juntar 

a este cenário sensorial, a presença de uma trepadeira de jasmim, prevendo a sua 

total ocupação da parede a sul, conduzida por cabos de aço que surgem do chão 

do rio, constitui o ponto relativo ao Cheirar. 

Relativamente à ação de Ouvir, dá-se através da intensificação do barulho da água 

do rio com a abertura de dois rasgos feitos no açude, revestidos em chapa de 

aço, que geram formas diferentes da queda de água, produzindo, então, 

diferentes tipos de som, constituindo a única forma de a água do rio passar pelo 

açude. 
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É através do interior deste objeto translúcido que o acesso ao espaço desenhado 

no exterior é possível. Aqui, a principal intensão prende-se à vontade de fazer do 

rio, gerador de espaço. Assim, através da manipulação do seu chão, revestido em 

lajetas de pedra granítica, criam-se poças de diferentes formas e profundidades, 

oferecendo ao caminhante diferentes formas de emerg i r , total ou 

imparcialmente, constituindo, assim, a ação de tocar, a água. 

O desenho do rio resultante deste gesto de manuseamento do chão, à 

semelhança do que acontece no Tanque do Sabor, transforma-se sazonalmente, 

condicionando o uso do espaço. Se no verão, o acesso a ele é possível, no 

inverno, quando atinge a cota máxima de 143 metros, só é possível estar no 

interior do objeto. 
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3.3.5// Bosque Sussurrante  

O Bosque Sussurrante constitui a designação da última intervenção a surgir ao 

longo do percurso. Implanta-se na estrutura arbórea de grande envergadura, com 

cerca de 35000 m2 de área, atingindo os 20 metros de altura, localizada na Veiga 

de Creixomil. 

Esta estrutura arbórea, além de formar uma grande massa densa e robusta, 

composta essencialmente por choupos, caracteriza-se por ser suscetível a longos 

períodos de inundação e, mesmo de verão, nos dias de pluviosidade, constitui 

um lugar húmido e alagável.  

 

A proposta nasce, portanto, da intenção de oferecer ao caminhante, a 

oportunidade de conhecer, vivenciar e absorver a singularidade deste lugar, 

atravessando-o . Para isso, foi desenhada uma estrutura percorrível, elevada do 

chão, que permeia o bosque. Tem início no Caminho Real, à cota 143 metros, 

marcado pela existência de um bebedouro alusivo ao sentido Degustar, e termina 

no lado oposto, mantendo-se de nível em toda a sua extensão, exceto quando 

necessita de alcançar a cota correspondente ao caminho paralelo à variante, à 

cota 144,80 metros, através do desenho de uma rampa. 

 

O desenho desta estrutura apoia-se, fundamentalmente, na própria organização 

do bosque. Assim, são criadas três plataformas circulares de diferentes 

diâmetros, articuladas por um passadiço de 2,50m de largura, que se adapta à 

disposição dos inúmeros troncos existentes. O início deste passadiço, e ao longo 

de quase 100 metros, implanta-se tangente ao bosque, propiciando ao 

caminhante, pela sua relação de proximidade, o desfruto dos estímulos presentes 

nas parcelas agrícolas contíguas e na via rápida, direcionando-se, depois, num 

movimento repentino, para o interior do conjunto arbóreo.  

Duas das plataformas (de dimensões 60 e 40 metros) fazem corresponder a duas 

clareiras criadas pela inexistência de árvores, e outra, abraça o poste de alta 

tensão existente, constituindo assim o ponto referente à ação de Ouvir. Aqui, o 

caminhante é convidado a permanecer na plataforma a desfrutar o zumbido 

provocado pelo poste, protegido pela massa de ciprestes que se prevê plantar, 

para impedir que o ruído constante proveniente da via rápida entre em conflito 

com o do poste. 

 

É a natureza deste espaço que define o caráter programático da intervenção. 

Assim, os três espaços circulares têm a particularidade de intercetarem os 

troncos das árvores existentes. Esta interceção dá-se através de pequenas 

aberturas circulares no chão, permitindo o contacto direto do homem com a  
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textura, densidade e temperatura do tronco, fazendo referência, portanto, à ação 

de Tocar. 

À ação de Cheirar está intrínseco a dimensão olfativa que paira em todo o 

bosque, percetível em todos os pontos do mesmo. Desde o cheiro a musgo e 

terra molhada, ao odor da terra e da vegetação seca. 

 

A mesma lógica presente ao longo de todo o percurso de criar uma barreira à 

bengala do cego é também aplicada nesta intervenção, quer nas clareiras, quer 

nos passadiços. Assim, e também por questões de segurança, é desenhado um 

novo limite composto por dois perfis metálicos em L,  construindo uma saliência 

de 11 cm em relação ao chão, em todo o seu perímetro. 

 

Em conformidade com as restantes intervenções, o material empregue nestes 

cerca de 6500 m2 percorríveis é, uma vez mais, a grelha metálica. Este material 

permite um contacto mais direto com o solo do bosque, e permite que a 

abundância da vegetação rasteira se apodere do chão da estrutura e, assim, crie 

paisagem. Exceto numa zona da clareira de maiores dimensões que marca um 

ponto de paragem, uma zona de forma circular onde se pode sentar ou deitar, 

composta por grelha metálica de maior espessura, com enchimento de betão, 

havendo a necessidade de, neste ponto, reforçar a estrutura metálica , de pilares 

de vigas, que sustenta toda grelha metálica. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/A_naked_man_walking._Collotype_after_Muybridge

%2C_1887_Wellcome_L0075732.jpg 

1. ff// Slow Angle Walk (beckett Walk, Bruce Nauman, 1968 p35 
http://www.macba.cat/es/slow-angle-walk-beckett-walk-2223 

1. gg// Town: Close Houses. Diagram of Close House cluster, Alison and Peter Smithson, 1956 

p36 
SMITHSON, Alison, SMITHSON Peter – The Charged Void: Urbanism, 2005, pág. 36  

1. hh// Modulor, Le Corbusier p37 
http://thefunambulist.net/2012/04/29/architectural-theories-a-subversive-approach-to-the-ideal-normatized-
body/ 

1. ii// Untitled (caixa para ficar de pé), Robert Morris, 1961 p37 
http://radicalart.info/ego/self-exhibits/    

1. jj//A nude descends a staircase, Mili Gjon, 1942 p38 
http://www.luminous-lint.com/app/news/LL/BL/6/967/ 

 

Capí tu lo  do i s  
2. a// Planta síntese da cidade de Guimarães onde é percetível as duas formas de ocupação: centro 

consolidado e zona agrícola. Escala 1:20 000 p42 

Autoria própria 

2. b//Localização da cidade de Guimarães no Vale do Ave p43 
Autoria própria 

2. c//Enquadramento urbano e área de intervenção p44 

Autoria própria 

2. d//Parcela agrícola inundada – Veiga de Creixomil  10.jan.2014, 17.47h p48 

Autoria própria 

2. e// Zona de Couros 30.mai.2014, 16.24h p49 

Autoria própria 
2. f//Zona de Couros  30.mai.2014, 16.14h p49 

Autoria própria 

2. g// Rua das Lameiras 11.out.2013, 10.48h p49 

Autoria própria 

2. h/ Veiga de Creixomil 10.mar.2015, 17.09h p49 

Autoria própria 
2. i// Largo do Toural 03.jan.2013, 16.31h p49 

Autoria própria 

2. j// Veiga de Creixomil 27.nov.2013, 17.02h p49 

Autoria própria 

2.k// Estrutura Topográfica e Hidrográfica. Escala 1:10 000 p51 

Autoria própria 

2. l//Caminho Real - uso agrícola e atividade desportiva – Veiga de Creixomil 10.mar.2014, 16.34h 
p52  

Autoria própria 
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2.m//Veiga de Creixomil 11.mar.2014, 18.22h p53 

Autoria própria 

2. n//Veiga de Creixomil 11.mar.2014, 18.21h p53 

Autoria própria 

2. o// Veiga de Creixomil 27.nov.2013, 16.23h p53 

Autoria própria 
2. p// Veiga de Creixomil27.nov.2013, 16.34h p53 

Autoria própria 

2.q// Estrutura Viária. Escala 1:10 000 p55 

Autoria própria 

2. r// Estufas implantadas em parcela agrícola – Veiga de Creixomil  

10.mar.2015, 17.21h p56  

Autoria própria 
2. s// Estufas de menor escala, associadas à habitação – Veiga de Creixomil  

20.nov.2015, 11.00h p57 

Autoria própria 

2.t// Estrutura do Edificado. Escala 1:10 000 p59 

Autoria própria 

2. u// Parcela agrícola com plantação de milho – Veiga de Creixomil  
16.jun.2015, 15.54h p60 

Autoria própria 

2. v// Veiga de Creixomil 27.nov.2013, 16.46h p61 

Autoria própria 

2. w//Veiga de Creixomil 10.mar.2014.16.46h p61 

Autoria própria 

2. x//Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 16.55h p61 
Autoria própria 

2. y//Veiga de Creixomil  18.mai.2015, 17.12h p61 

Autoria própria 

2. z//Horta Pedagógica 11.out.2013, 11.31h p61 

Autoria própria 

2. aa//Veiga de Creixomil 26.jun.2015, 15.40h p61 
Autoria própria 

2.bb//Estrutura Parcelar Agrícola e Arbórea. Escala 1:10 000. p63 

Autoria própria 

2.cc// Definição da área de intervenção. Escala 1:10 000 p65 

Autoria própria 

2. dd// Comércio- dia de feira - Mercado Municipal 11.out.2013, 11.24h p68 
Autoria própria 

2. ee//Rua de Camões– centro urbano 04.out.2013, 17.57h p69 

Autoria própria 

2. ff// Rua da Caldeirôa - centro urbano 08.out..2013, 15.09h p69 

Autoria própria 

2. gg//Rua das Lameiras - Periferia do centro urbano 22.set.2015, 15.15h p69 

Autoria própria 
2. hh//Alameda de São Dâmaso - centro Urbano 28.jun.2013, 16.13h p69 

Autoria própria 

2. ii//Feira Semanal 11.out.2013, 09.97h p69 

Autoria própria 

2.jj//Lavar –grupo de mulheres na lavagem da roupa 11.out.2013, 10.50h p70 

Autoria própria 
2.kk//Planta da Atividade Habitar. Escala 1:10 000 p73 

Autoria própria 
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2.ll//Caminhar – Veiga de Creixomil 10.jan.2014, 16.56h p74 

Autoria própria 

2.mm//Caminhar – Alameda Cidade de Lisboa – Veiga de Creixomil 08.out.2013, 18.30h p75 

Autoria própria 

2. nn//Andar de bicicleta – Veiga de Creixomil 10.jan.2014, 16.56h p75 

Autoria própria 
2.oo//Assentar - Rua Dr. Bento Cardoso – centro urbano 11.out.2013, 09.42h p75 

Autoria própria 

2. pp//Assentar- Rua de Camões -centro urbano 08.out.2013, 14.41h p75 

Autoria própria 

2.qq//Planta da Atividade Percorrer. Escala 1:10 000 p77 

Autoria própria 

2.rr//Agricultar – Eliminação de ervas daninhas - Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 17.24h  p78 
Autoria própria 

2. ss//Veiga de Creixomil 27.nov.2013, 16.56h p79 

Autoria própria 

2. tt// Horta Pedagógica 11.out.2013, 11.33h p79 

Autoria própria 

2.uu/ Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 17.17h p79 
Autoria própria 

2.vv// Veiga de Creixomil 08.out.2013, 18.03h p79 

Autoria própria 

2. ww//Fardos de feno – Veiga de Creixomil 26.jun.2015, 16.02h p80 

Autoria própria 

2. xx// Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 17.13h p81 

Autoria própria 
2. yy// Veiga de Creixomil 27.nov.2013, 16.34h p81 

Autoria própria 

2.zz// Planta da Atividade Agricultar p83 

Autoria própria 

 

Capí tu lo  t r ê s  
3.1.  Anál i s e  s ensor ia l  
3. a// Cheirar. Roupa estendida nas janelas – Centro da cidade08.out.2013, 16.27h p88 

Autoria própria 

3.b// Cheiros captados no território p89 

Autoria própria 

3. c// Cheirar - Banca de venda de frutas e legumes – Mercado Municipal 08.out.2013, 16.15h p90 

Autoria própria 

3. d//Cheirar – Feira semanal 11.out.2015, 10.15h p90 
Autoria própria 

3. e//Cheirar – Roupa estendida na corda – Mercado Municipal 22-set-2015, 15.06h p90  

Autoria própria 

3. f// Mercado Municipal 11.out.2015, 10.21h p91 

Autoria própria 

3. g//Cheirar – Produtos agrícolas – Horta Pedagógica 05.mai.2015. 17.28h p92 
Autoria própria 

3. h//Cheirar- milho- Veiga de Creixomil  22.set.2015, 15.53h p92 

Autoria própria 

3. i//Cheirar – Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 16.47h p92 

Autoria própria 

3. j//Cheirar – Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 16.37h p93 
Autoria própria 
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3. k// Cheirar. Queimadas Veiga de Creixomil 27.Nov.2014, 16.34h p93 

Autoria própria 

3.l// Produtos cultivados na Horta Pedagógica p93 

Autoria própria 

3.m// Cheirar – Veiga de Creixomil 22.set.2015, 17.05h p94 

Autoria própria 
3. n//Cheirar – Bosque – Veiga de Creixomil 16.fev.2014, 17.26h p94 

Autoria própria 

3. o//Cheirar – Estufas – Veiga de Creixomil18.mai.2015, 17.17h p94 

Autoria própria 

3.p// Carta do Cheirar. Escala 1:10 000 p95 

Autoria própria 

3.q// Materiais suscetíveis de serem tocados pelo pé p97 
Autoria própria 

3.r// Materiais suscetíveis de serem tocados pelo mão p97 

Autoria própria 

3. s// Tocar com a mão. Muro e fachadas em pedra – Rua de São Francisco 22.set.2015, 14.25h 

p98 

Autoria própria 
3. t// Tocar com a mão. Troncos das árvores – Alameda de São Dâmaso 22.set.2015, 14.22h p98 

Autoria própria 

3. u// Tocar com a mão. Pavimento com desenho em relevo da planta da cidade – Zona de 

Couros 22.set.2015, 14.22h p98 

Autoria própria 

3.v// Tocar com a mão. Ponto charneira entre rigidez e fluidez dos materiais – Rua do Moinho 

Velho 22.set.2015, 15.12h p98 
Autoria própria 

3.w//Tocar com a mão. Muro em pedra granítica irregular – Rua da Liberdade 08.out.2013, 15.04h 

p99 

Autoria própria 

3. x// Tocar com a mão. Guarda metálica – Campo da feira 22.set.2015, 14.46h p99 

Autoria própria 
3. y// Tocar com a mão. Folhagem das árvores – Exterior do mercado 12.nov.2013, 11.13h p99 

Autoria própria 

3. z// Tocar com a mão. Revestimento em fibrocimento ondulado – Túnel de acesso à Horta 

Pedagógica 20.nov.2015, 10.19h p100 

Autoria própria 

3. aa// Tocar com a mão. Produtos agrícolas  – Horta Pedagógica 22.set.2015, 15.49h p100 
Autoria própria 

3. bb//Tocar com a mão. Troncos das árvores  – Alameda Cidade de Lisboa 8.out.2014, 18.16h 

p100 

Autoria própria 

3. cc// Tocar com a mão. Guarda em madeira – Veiga de Creixomil  18.mai.2015, 18.11h p101 

Autoria própria 

3. dd// Tocar com a mão. Cacho de uvas – Veiga de Creixomil  22.set.2015, 16.05h p101 
Autoria própria 

3. ee// Tocar com a mão. Choupos – Bosque 26.jun.2015, 15.37h p101 

Autoria própria 

3. ff// Tocar com o pé. Calçada em quartzo e basalto – Praça do toural 11.out.2013, 09.27h p102 

Autoria própria 

3. gg// Tocar com o pé. Calçada em cubos de granito – Zona de Couros 22.set.2015, 14.27h p102 
Autoria própria 
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3. hh// Tocar com o pé. Rua em alcatrão – Rua de Trás de Gaia 22.set.2015, 15.01h p102 

Autoria própria 

3. ii// Tocar com o pé. Passeio e passadeira em lajeado de betão– Rua da Liberdade 08.out.2013, 

14.58h p102 

Autoria própria 

3. ii// Tocar com o pé. Praça em terraway– Alameda de São Dâmaso 22.set.2015, 14.22h p102 
Autoria própria 

3. kk// Tocar com o pé. Mudança de pavimento de lajeado de betão para betão – Entrada para o 

complexo da feira 08.out.2015, 14.53h p103 

Autoria própria 

3. ll// Tocar com o pé. Pavimentos em saibro– Horta Pedagógica 08.out.2013, 17.56h p104 

Autoria própria 

3. mm// Tocar com o pé. Vegetação rasteira em parcela abandonada– Veiga de Creixomil 
08.out.2013, 18.06h p104 

Autoria própria 

3. nn// Tocar com o pé. Mato– Bosque 22.set.2015, 16.26h p104 

Autoria própria 

3. oo// Tocar com o corpo. Feira exposta aos raios solares – Complexo feira semanal 30.mai.2014, 

16.11h p104 
Autoria própria 

3. pp// Tocar com o corpo. Via estreita em sombra – Centro da cidade 30.mai.2014, 16.34h p105 

Autoria própria 

3. qq// Tocar com o corpo. Sombra feita pelos choupos– Veiga de Creixomil 30.mai.2014, 14.13h 

p105 

Autoria própria 

3.rr// Carta do Tocar. Escala 1:10 000 p107 
Autoria própria 

3.ss// Recolha de folhas de diferentes tipos de vegetação. p108 

Autoria própria 

3.tt// Sons catalogados no lugar p109 

Autoria própria 

3. uu//Ouvir – Tráfego de pessoas – Rua contígua à feira 11.out.2013, 09.09h p110 
Autoria própria 

3. vv//Ouvir – Tráfego de pessoas – Feira Semanal 11.out.2013,09.07h p110 

Autoria própria 

3. ww//Ouvir – Tráfego de pessoas – Mercado 11.out.2013,10.21h p110 

Autoria própria 

3. xx//Ouvir – Túnel silencioso – Horta Pedagógica 26.jun.2015,16.30h p110 
Autoria própria 

3.yy//Ouvir –grupo de mulheres na lavagem da roupa 11.out.2013, 10.50h p110 

Autoria própria 

3. zz//Ouvir – espigueiro – Rua do Moinho velho 12.nov.2013, 10.47h p110 

Autoria própria 

3. aaa// Ouvir. Trator – Veiga de Creixomil 18.mai.2015, 18.11h p112 

Autoria própria 
3. bbb// Ouvir – Agitação das folhas e chilrear dos pássaros – Veiga de Creixomil 26.jun.2015, 

15.54h p114 

Autoria própria 

3. ccc// Ouvir - Bando de pássaros  – Veiga de Creixomil18.mai.2015, 18.11h p114 

Autoria própria 

3.ddd// Carta do Ouvir. Escala 1:10 000 p117 
Autoria própria 
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3.eee// Carta do Degustar. Escala 1:10 000 p121 

Autoria própria 

 

3.2.  Percurso  

3.fff//Pontos mais importantes do Percurso p123 

Autoria própria 
3.ggg//Vista panorâmica – Feira semanal p124 

Autoria própria 

3.hhh//Vista panorâmica – Mercado Municipal p124 

Autoria própria 

3.iii//Vista panorâmica – Horta Pedagógica p124 

Autoria própria 

3.jjj//Corte tipo do percurso. Escala 1:20 p126 
Autoria própria 

3.kkk// Planta do Percurso. Escala 1:10 000 p129 

Autoria própria 

3.lll// Variabilidade transversal do Percurso – verão p131 

Autoria própria 

3.mmm// Variabilidade transversal do Percurso – inverno p133 
Autoria própria 

3.nnn// Sequência fotográfica do percurso. p135 

Autoria própria 

 
3.3// Pro j e to  de  in tervenção 

3.ooo//Planta com intervenções. Escala 1:10 000 p139 

Autoria própria 

 
3.3.1//Per i s cóp io  do Som 

/Secção longitudinal do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p143 

Autoria própria 

/Planta do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p143 

Autoria própria 

/Planta A. Cota 168 m. Escala 1:200. p143 
Autoria própria 

/Registo fotográfico do local de intervenção. p145 

Autoria própria 

/Inventário dos materiais e texturas do projeto. p145 

Autoria própria 

/Planta B. Cota 156,80 m. Escala 1:200. p145 

Autoria própria 
/Corte AA’. Escala 1:200. p147 

Autoria própria 

/Pormenor P1. Escala 1:50. p147 

Autoria própria 

/Pormenor P2. Escala 1:50. p147 

Autoria própria 
/Corte BB’. Escala 1:200. p149 

Autoria própria 

/Pormenor P3. Escala 1:50. p149 

Autoria própria 

/Corte CC’. Escala 1:200. p151 

Autoria própria 
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/Corte DD’. Escala 1:200. p151 

Autoria própria 

/Corte EE’. Escala 1:200. p151 

Autoria própria 

 

3 .3 .2//Tanque do Sabor  
/Secção longitudinal do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p159 

Autoria própria 

/Planta do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p159 

Autoria própria 

/Planta A. Cota 155 m. Escala 1:500. p159 

Autoria própria 

/Registo fotográfico do local de intervenção. p161 
Autoria própria 

/Inventário dos materiais e texturas do projeto. p161 

Autoria própria 

/Planta B. Cota 150,20 m. Escala 1:500. p161 

Autoria própria 

/Corte AA’. Escala 1:200. p163 
Autoria própria 

/Pormenor P1. Escala 1:50. p163 

Autoria própria 

/Pormenor P2. Escala 1:50. p163 

Autoria própria 

/Corte BB’. Escala 1:200. p165 

Autoria própria 
/Pormenor P3. Escala 1:50. p165 

Autoria própria 

/Pormenor P4. Escala 1:50. p165 

Autoria própria 

/Pormenor P5. Escala 1:50. p165 

Autoria própria 
/Pormenor P6. Escala 1:50. p165 

Autoria própria 

/Corte CC’. Escala 1:200. p167 

Autoria própria 

/Pormenor P7. Escala 1:50. p167 

Autoria própria 
/Pormenor P8. Escala 1:50. p167 

Autoria própria 

/Pormenor P9. Escala 1:50. p167 

Autoria própria 

/Pormenor P10. Escala 1:50. p167 

Autoria própria 

/Pormenor P11. Escala 1:50. p167 
Autoria própria 

 

3.3.3//Labir in to  Aromát i co  

/Secção longitudinal do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p171 

Autoria própria 

/Planta do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p171 
Autoria própria 
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/Planta A. Cota 151,50 m. Escala 1:500. p171 

Autoria própria 

/Registo fotográfico do local de intervenção. p173 

Autoria própria 

/Inventário dos materiais e texturas do projeto. p173 

Autoria própria 
/Planta B. Cota 162 m. Escala 1:500. p173 

Autoria própria 

/Corte AA’. Escala 1:500. p175 

Autoria própria 

/Pormenor P1. Escala 1:200. p175 

Autoria própria 

/Pormenor P2. Escala 1:200. p175 
Autoria própria 

/Pormenor P3. Escala 1:200. p175 

Autoria própria 

/Pormenor P4. Escala 1:200. p175 

Autoria própria 

/Pormenor P1a. Escala 1:50. p175 
Autoria própria 

/Pormenor P1b. Escala 1:50. p175 

Autoria própria 

/Pormenor P1c. Escala 1:50. p175 

Autoria própria 

/Pormenor P1d. Escala 1:50. p175 

Autoria própria 
/Pormenor P1e. Escala 1:50. p175 

Autoria própria 

/Corte BB’. Escala 1:500. p177 

Autoria própria 

/Pormenor P5. Escala 1:200. p177 

Autoria própria 
/Pormenor P6. Escala 1:200. p177 

Autoria própria 

 

3.3.4//Açude dos  Sent idos  

/Secção longitudinal do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p183 

Autoria própria 
/Planta do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p183 

Autoria própria 

/Planta A. Cota 145 m. Escala 1:200. p183 

Autoria própria 

/Registo fotográfico do local de intervenção. p185 

Autoria própria 

/Inventário dos materiais e texturas do projeto. p185 
Autoria própria 

/Planta B. Cobertura. Escala 1:200. p185 

Autoria própria 

/Corte AA’. Escala 1:100. p187 

Autoria própria 

/Pormenor P1. Escala 1:50. p187 
Autoria própria 
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/Pormenor P2. Escala 1:50. p187 

Autoria própria 

/Corte BB’. Escala 1:100. p189 

Autoria própria 

/Pormenor P3. Escala 1:50. p189 

Autoria própria 
/Pormenor P4. Escala 1:50. p189 

Autoria própria 

/Corte CC’. Escala 1:100. p191 

Autoria própria 

/Corte DD’. Escala 1:100. p191 

Autoria própria 

/Corte EE’. Escala 1:100. p193 
Autoria própria 

/Corte FF’. Escala 1:100. p193 

Autoria própria 

 

3.3.5//Bosque Sussurrante  

/Secção longitudinal do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p199 
Autoria própria 

/Planta do percurso com localização da intervenção. Escala 1:15000. p199 

Autoria própria 

/Planta A. Cota 148 m. Escala 1:1000. p199 

Autoria própria 

/Registo fotográfico do local de intervenção. p201 

Autoria própria 
/Inventário dos materiais e texturas do projeto. p201 

Autoria própria 

/Planta B. Cota 163 m. Escala 1:1000. p201 

Autoria própria 

/Corte AA’. Escala 1:500. p203 

Autoria própria 
/Pormenor P1. Escala 1:200. p203 

Autoria própria 

/Pormenor P1a. Escala 1:50. p203 

Autoria própria 

/Pormenor P1b. Escala 1:50 p203 

Autoria própria 
/Pormenor P1c. Escala 1:50. p203 

Autoria própria 

/Corte BB’. Escala 1:500. p205 

Autoria própria 

/Pormenor P2. Escala 1:200. p205 

Autoria própria 

/Pormenor P2a. Escala 1:50. p205 
Autoria própria 

/Pormenor P2b. Escala 1:50. p205 

Autoria própria 

/Pormenor P2c. Escala 1:50. p205 

Autoria própria 
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