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Estrato temporal VII – Representação da amostra no Século XX 

 

A partir do século XX todo o antigo campo lagunar é ocupado pela 

várzea agrícola, onde o elemento água, os níveis freáticos são controlados 

através de valas de enxugo e infraestruturas de defesa para que estes terrenos 

não voltem a ser inundados, onde a impermanência acaba por ser visível 

porque em muitas ocasiões, por exemplo aquando da subida dos rios, Alcoa e 

da Areia, ela é visível, voltando depois ao seu estado “controlado”.  

 Tomando a subida dos rios como exemplo explicativo, as inundações 

verificadas no passado Inverno, aconteceram dado o rio Alcoa ter saído do seu 

leito, inundando os terrenos que lhe são adjacentes. Aquando da descida das 

águas da Alcoa, também o nível freático dos terrenos desce, voltando a ser 

visível a sua ocupação agrícola.  

Foi também neste século que as atividades de pesca da Praia da Nazaré 

foram deslocadas para sul através da construção do porto de Abrigo em 1983, 

tendo sido a foz do rio Alcoa desviada para sul da sua anterior localização.  

 A par desta deslocação da atividade da pesca, a atividade turística foi 

ganhando enfase de tal forma que “(…) atualmente, quem do Sítio olhar para a 

praia, mal distingue a areia, absolutamente coberta de intermináveis filas de 

barracas.”89  

Também a expansão dos três núcleos primitivos foi bastante rápida: “A 

Pederneira, a Praia e o Sítio, com origens cronológicas e comunitárias 

diferenciadas, encontram-se hoje urbanisticamente interligados, fato que 

advém (…) sobretudo da criação de novos núcleos urbanos, tais como o Urbisol 

e o Rio Novo.”90 

                                                            
89CORREIA, Maria Leonor Leão, Tese de Licenciatura em geografia “Nazaré, a pesca e o Homem – O 

veraneio e o turismo”, 1965, Pag.74, consultada em 20 de Junho na Biblioteca da Nazaré. 
90MONTEIRO, João Filipe Oliva “Pederneira, Sítio e Praia, das origens à Vila da Nazaré, I Jornadas sobre a 

cultura marítima”, Nazaré, 1995, Separata; por Irina Gonçalves, 1989, pag.9 
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Explorados os extratos temporais e percebidos os processos de 

transformação inerentes a cada um, foca-se agora a experiência na 

representação da impermanência relacional. 

Este ponto como já afirmado inicialmente, é um desdobramento 

temporal das camadas que coexistem no lugar, remetidos para a experiência 

da sobreposição. Aqui, são sobrepostos os sete estratos temporais para 

interligar aspetos e recolhas de diferentes áreas disciplinares, de forma a 

perceber o que de um tempo para outro aconteceu, se transformou, mas 

também o que permaneceu como base mais permanente aliada aos aspetos 

que o tornam impermanente.  

É sempre neste entre, neste meio que a impermanência se revela. O 

impermanente surge entre, no meio de algo, e é esse algo que se pretende 

decifrar com a coexistência de tempos, na sua transformação e perceção 

relacional no lugar, como refere Deleuze trata-se “de ver a vida pelo meio, por 

onde se move e transita.”91  

É aqui que se foca o caracter de relação entre terra-água procurando 

este devir entre (entre escalas, entre tempos, entre processos), continuando a 

decifrar a impermanência (aspeto já evidenciado na Sobreposição quando o 

enfoque é a relação da devir da lagoa com o que esta provoca na amostra ao 

longo do seu recuo e desaparecimento). E é neste devir que "algo sucede entre 

duas coisas que se encontram”92, como exemplifica Deleuze uma composição 

entre a orquídea e a abelha, no caso da amostra entre a terra e a água. Assim, 

a impermanência do território é um devir entre as coisas, sendo entendidapelo 

seu meio, pela sua relação, pelas suas “conexões, circuitos, fluxos e devires.”93 

                                                            
91LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.33 “(…) de nuevo es aqui cuestion de percepción, de ver la vida por ele medio, por donde se 
mueve y transita.” 
92LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.51 “(…) El devenir de algo que sucede entre dos cosas que se encuentram (…)” 
93LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.43 “(…) conexiones, circuitos, trânsitos y devenires.” 
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II.III Experiência Rizomática – Relação transescalar  

  

 “Apagar e experimentar resumem-se a fazer rizoma (…)”94 

Na procura da relação terra-água são feitos vários estudos 

experimentais no sentido de descobrir a relação rizomática “entre” na 

perceção do lugar e na sua respetiva representação.  

Por rizoma entende-se “uma multiplicidade que troca à medida que 

aumenta as suas conexões”95, criando relações, movimentações e lógicas que 

permitem cruzar e conectar novos elementos descobertos no lugar, criando e 

articulando novas relações. Estas relações trocam movimentos e chegam a 

pontos que trazem novas temáticas no desenvolvimento da impermanência. 

Apresentam-se duas experiências ensaiadas ao longo subcapítulo: por 

um lado a busca da representação não apenas das transformações que 

ocorreram no lugar, como também as causas-relacionais, o porquê dessas 

transformações terem ocorrido; por outro lado explora-se em secção uma 

síntese do lugar que traduza quer os vários tempos analisados, quer novos 

pontos de relação, descobrindo a síntese temporal do lugar.  

Uma vez entendido o conceito da experiência rizomática, que pretende 

estabelecer uma multiplicidade de relações transversais no lugar, explora-se a 

representação que cruze estes pontos de contacto e sintetize as causas-

relacionais, colocando em confronto tempos e transformações.  

No subcapítulo anterior foi ensaiada a relação terra-água na sua 

transformação temporal, ou seja no tempo cronológico, sendo introduzido 

neste ponto, como enunciado na caracterização da temática, as causas que 

provocam a impermanência ao longo do seu tempo linear. Essas causas-

                                                            
94LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.58 “Borrarse y experimentar se resumem en hacer rizoma(…)” 
95LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.59 “El Rizoma es una multiplicidade que cambia a medida que aumentam sus conexiones”  
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relacionais identificam o porquê das transformações em cada estrato temporal, 

sendo ao mesmo tempo elas a própria transformação. 

A construção da temática aproxima primeiramente a escala da Lagoa da 

Pederneira, anteriormente explorada. Pretende-se descobrir a representação 

que evidencia as causas-relacionais da mutação da amostra. A figura 61 expõe 

um primeiro ensaio: através da mancha pretende desenhar a causa mas ao 

mesmo tempo evidencia no lugar a transformação ocorrida. Entendem-se as 

causas, percebendo-se a coexistência de tempos e o que em cada um provoca 

alteração.  

Sobreposta a este desenho regista-se, na figura 62, um segundo estudo, 

atribuindo significados às linhas e às cores distintas, associando as causas aos 

tempos em que estas ocorreram. A especificidade da linha atribui dinamismo e 

complexidade às múltiplas causas que simultaneamente se pretendem 

relacionar, para que elas próprias coexistam num mesmo desenho, 

desmultiplicando-as e tornando-as visíveis através da sua leitura específica, 

mapeando as transformações no lugar ao longo do tempo.  

Aparecem em sobreposição dado ter sido essa a forma de construção 

deste processo de trabalho, que descodifica a experiência de representação: 

representadas simultaneamente acresce ao conhecimento sobre o lugar a 

relação entre a causa e a transformação, evidenciando (no seguimento do 

estudo temporal realizado) os tempos de maior relevância na transformação 

na amostra.  

No lugar afirma-se a água como mote de transformação: a 

sedimentação dos rios, que provoca o assoreamento da lagoa, as linhas de água 

que confluem para este vale, o próprio nível do mar, bem como as obras de 

drenagem (por parte dos Monges de Alcobaça) que aceleram o processo da 

colmatação da lagoa. 
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Expostas experiências de trabalho, estas descodificam as causas 

relacionais da transformação do lugar. Assim, a planta explorada na figura 63, 

apresenta através de cores e espessuras de linhas distintas (experimentadas na 

fig.62) fatores que geram a transformação e a alteração ao nível da construção 

do ambiente lagunar e da implantação das populações. Cada linha adquire um 

significado, explicito do lado direito do desenho, e significa ao mesmo tempo 

causa e transformação ocorrida. Entendem-se, desta forma, as causas 

adjacentes a cada período de transformação, onde se mostram as alterações 

registadas no tempo, ensaiando a impermanência numa experiencia 

rizomática. 

Como referido no final do subcapítulo anterior, a Sobreposição 

pretende um entendimento ao nível da própria mudança do capítulo, passando 

da impermanência linear à impermanência relacional através do qual se 

ensaia a profundidade casual para além da referência linear, demostrando 

que tudo se encontra em ciclos de relação complexos onde as causas são 

também o produzido que é causa, como refere Morin. 

Assim, observando a figura 63, que traduz a produção em planta das 

causas-relacionais, é possível descodificar as suas dinâmicas e perceber o 

porquê das transformações no lugar, dando forma às mutações ocorridas, 

descritas em cada estrato temporal do subcapítulo da Sobreposição. 

Ao lugar, associa-se a condição de água, que na sua extensão máxima, 

chega até perto de Alcobaça. As distintas extensões desenham os vários limites 

impostos pela água na terra, percebendo-se este recuo até à linha de costa 

atual assim como as dinâmicas que esta multiplicidade de limites vai gerando, 

por exemplo, movendo-se populações, definindo-se novas atividades, 

conferindo distintas morfologias na amostra, (a pesca e a agricultura, e o 

desenho dos seus campos). A associação da cor permite não só a identificação 

da causa que levou a determinada transformação como a identificação da 

própria alteração do lugar no tempo. 
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O rizoma conecta, expande, “permanece e sai ao mesmo tempo”, 

procurando novas relações e novos pontos de contacto.   

Apontadas as causas-relacionais que refletem a mutabilidade da 

amostra, relaciona-se agora novos pontos de contacto: a escala. Por um lado 

experimenta a representação que, de forma sucinta traduza quer a descoberta 

do lugar revelado em cada estrato temporal quer as causas relacionais da sua 

transformação. Por outro lado pretende refletir sobre a relação “entre” no foco 

terra-água expondo esta relação entre tempos e procurando em paralelo, entre 

escalas.  

Assim, somada à representação em planta é explorado o corte e a 

imagem enquanto elementos de representação, na tradução desta procura 

“entre”, estabelecendo novas relações no lugar.  

O primeiro estudo (fig. 64, página seguinte) relaciona-se ainda 

maioritariamente com o registo em planta, mas é através dele que a secção se 

revela. Enfatizam-se dinâmicas relacionadas com o grafismo proposto na 

planta das causas-relacionais apresentada anteriormente. 

O segundo estudo exposto (fig.65), revela a secção como elemento 

organizador do desenho. O corte passa pela área lagunar onde se percebe a 

topografia plana da várzea agrícola e complementa-se através do diagrama em 

planta dos estratos temporais abordados. A este são relacionados também os 

níveis da água e as respetivas cotas referidas anteriormente no Mapeamento. 

São ainda referenciados elementos, como os tipos de embarcação e as áreas 

florestais envolventes, que traduzem a introdução de uma escala mais 

aproximada para o seguimento da investigação. 
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Assim, os estudos apresentados (fig.64 e 65), hesitantes e 

experimentais, levam à síntese da experiência rizomática exposta a seguir, que 

envolve as temáticas e descobertas expostas ao longo de todo o Capítulo II. 

Revendo conceitos aplicados nos estudos anteriores, o corte síntese, 

figura 66, explicita a apropriação de cada alvéolo ao longo do tempo e que 

ocupação teve durante o estrato temporal abordado, até à sua morfologia 

atual. Adicionado a isto soma-se também o grafismo da planta das causas-

relacionais, que se traduz nas movimentações ocorridas.  

Para além do corte que organiza o desenho, são aproximados os três 

alvéolos remetendo para a sua morfologia atual: o alvéolo litoral, agora 

ocupado pela expansão dos núcleos urbanos e pela ocupação para estância 

balnear da praia; o alvéolo intermédio, onde se percebe a abertura da Ponte 

das Barcas desenhada pela Serra da Pescaria e Pela Serra da Pederneira; e por 

último o alvéolo oriental, constituído por campos agrícolas.  

Da espessura temporal apresentada através da sobreposição, o corte 

temporal apresentado faz uma aproximação ao nível de relações que se 

estabelecem e descobrem no lugar, sintetizando num mapa as várias relações 

temporais na amostra, como afirma Robert Smithson, “(…) preciso de uma 

mapa que mostre o mundo pré-histórico coexistindo com o mundo presente.”96.  

Envolvem-se as temáticas exploradas ao longo do capítulo: a 

movimentação da Pederneira que começa a descer para a enseada da Nazaré, 

a ocupação dos vários alvéolos da Lagoa, a sua recursão e o seu estado atual, 

interligando-se diferentes tipos de registos e relações no lugar. Assim na 

relação entre terra-água mapeia-se as ocupações ao longo do tempo, criando-

se conhecimento transdisciplinar exposto desta forma em relação, apontando 

também a escala como mote na continuação da investigação.  

                                                            
96GARCÍA-POSADA, Ángel, “Suenos y polvo – Cuentos de tiempo sobre arte e arquitectura”, Laimprenta 

CG, Madrid, pag.27 “Necessito de un mapa que muestre el mundo pré-histórico coexistiendo com el 
mundo del presente.” 
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Evidenciado este “entre” na descoberta do lugar, procuram-se 

representações que o decifrem. A figura 67 desenha os movimentos que se 

realizaram ao longo de uma refeição, apresentando a mesa antes (estática), no 

meio (dinâmica), e depois (novamente estática). Representa um processo, 

mostrando a mudança, a impermanência. 

Com este catalisador, experimentam-se mapeamentos que tentam, 

depois do corte temporal síntese, perceber a dimensão da impermanência no 

lugar quer entre tempos, quer entre escalas, aproximando ao percorrer o lugar, 

experienciando-o. A figura 68 testa esta representação entre, relacionando o 

conhecimento abordado e explorando ao longo do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.67 | "Aumento da desordem numa na mesa de Jantar"- 

representação de um evento. Jeremy Till e Sarah Wigglesworth 
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seguinte. 
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Desta forma a figura 68 experimenta o “entre”, no caso da imagem 

apresentada, entre o estado do Lagoa da Pederneira há 5000 anos e o estado 

atual, sendo que “pelo meio” aparece o dinamismo do processo de 

transformação do lugar. 

Assim, alcança-se no lugar novos pontos de contacto, sintetizando 

tempos da análise e relacionando a escala, na relação terra-água na amostra. 

Explora-se tentativas de representação que revelem no lugar as novas 

problemáticas para que a impermanência percorra, e se complete na 

experiência do lugar, exposta no Capitulo III. 

Considerando o trabalho um Produto impermanente, ao longo da 

exposição é intercalado o Processo impermanente como elemento de 

construção e de transformação da própria investigação, quer através dos 

elementos amarelos que pontuam o trabalho, quer através dos estudos 

apresentados na sua interligação com o Produto Impermanente.  

É com a descoberta da relação “entre” que se experimentam os 

desenhos seguintes (figuras 69, 70 e 71), que tentam, a partir do registo 

esclarecido até ao presente ponto e adicionando também nova informação 

sobre o lugar, chegar a registos que, por um lado, direcionem a investigação 

e por outro desbloqueiem a mudança de escala da Impermanência 

relacional, que passa, no capítulo seguinte à impermanência vivida.   

Apresentam-se como desenhos de procura, que interliguem 

imagem de registo na amostra com o desenho que tem vindo a ser 

explorado.  

É com a secção próxima (figuras 70 e 71) que a investigação sobre a 

transformação de escala: esta aproxima à experiência no lugar registando 

detalhadamente a sua impermanência no tempo da investigação 

percebendo agora num tempo vivido percebendo como a relação terra-

água nesta aproximação, aprofunda a temática da impermanência.  
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Capítulo III. Da impermanência Relacional à Vivida  

 

Relacionando as experimentações realizadas no Processo 

impermanente, é através dele que a investigação no presente capítulo se 

transforma. Na continuidade da análise da impermanência no lugar 

experiencia-se o tempo vivido, intuindo a perceção do foco terra-água no lugar. 

Pretende-se, relacionando, estabelecer metodologias que privilegiem 

as experiências e registos no lugar, na apreensão deste tempo vivido registado 

ao longo da investigação, percebendo-se através dele “(…)a vivência da 

passagem do tempo presente onde tempos infinitos se estão a mover em 

indeterminadas direções, através de uma condensação transtemporal que gera 

incerteza.”97 

Assim, é na experiência no lugar que o tempo vivido se revela: “irás 

encontra-lo nas ruas, irás encontra-lo no dia-a-dia. Irás encontrar o melhor 

entendimento do tempo vivido na tua experiência dele enquanto ser 

humano.”98 

Definido este registo no lugar a representação dá resposta à comunicação 

desta experiência direta, atentando a detalhes, no foco da temática que só na 

apreensão do lugar é possível. Através desta recolha, a produção de um 

desenho que a represente é mais claro: o que se intui na observação do lugar 

interliga-se à ideia de o expressar. O que provém desta experiência é 

incomparável, e eleva a representação ao lugar específico no “envolvimento 

                                                            
97SILVA, Cidália, “Time - Conclusions not the end, Glossary: a time box”, Tese de Doutoramento, EAUM, 

Guimarães 2014, Pag.562 “(…) the presentness of living in which infinite times are moven in indeterminate 
ways through a trans-time condensation that generates uncertainty.” 
98TILL, Jeremy, “Architecture Depends”, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 

2009, Pag.96 “Lived time you will find it in the streets, you will find it in the everyday. You will find the 
beste understanding of lived time in your own, human, experience.”  
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integral de relações espaciais, temporais e materiais”99 apreendidos no lugar e 

nada pode substituir “o significado que advém da experiência vivida”99.  

A intuição como olhar fundamental “consiste em captar a essência de 

algo. Não conhecer o objeto pela relação que mantemos com ele – isso seria um 

conhecimento exterior – mas porque saltamos para o seu interior.”100, o que 

aplicado na análise á amostra intui o registo no lugar e chega à essência das 

coisas: a descodificação da impermanência segundo temáticas que 

desmultiplicam o seu entendimento e a sua evidência. 

Através desta extensão temporal, das referências, marcas e 

transformações estudadas, aproxima-se o olhar através de uma interpretação, 

quer ao nível do entendimento da amostra quer ao nível da procura de 

experiências de representação destas transmutações, pressupondo o tempo de 

observação em tempo real no lugar, enquanto participante percebendo, então, 

a impermanência no tempo vivido.  

Na interligação de conceitos e tempos ao longo do trabalho, a 

impermanência relacional, aborda a transversalidade de escalas através, por 

exemplo da movimentação das populações que formam os lugares: com 

tempos cronológicos distintos na sua formação, a praia da Nazaré, o Sítio da 

Nazaré e a Pederneira, é na movimentação e migração social que lhes confere, 

quer a sua origem quer as suas dinâmicas que continuam presentes no tempo 

de observação. Tenta-se, desta forma, criar um diálogo entre o passado e o 

tempo presente.  

Essa característica migratória, faz a conexão temporal entre a formação 

e deslocação destas populações com a realidade turística vivida agora nelas, 

                                                            
99CORNER, James, “Representation and landscape: Drawing and making in the landscape medium”, 1992, 

Pag.149 – “is a fully enveloped and integral part of spatial, temporal, and material relations (…) the 
meaning that comes from lived experience.” 
100LARRAURI, Maite, “La Felicidad según Spinoza” - Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.91 “La intuición consiste en captar la esencia de algo. No conocer el objeto por la relación 
que mantenemos com él – esse sería un conocimiento exterior - si no porque saltamos a su interior.” 
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que trás também novas atividades, novos modos de vida adaptados aos fluxos 

presentes, tornando a amostra um lugar impermanente. 

As três partes distintas que relacionam a aproximação ao tempo vivido 

florescem através de pistas que se inter-relacionam e organizam, articulando 

tempos e conectando novas relações: Duração, Porosidade e Fluxos, que 

montam a construção da impermanência na vivência e captação no lugar.   

Através das três palavras-chave, aliadas à análise realizada nos capítulos 

anteriores, compõem uma coexistência temporal no que diz respeito ao 

entendimento do conceito intrinsecamente ligado ao entendimento do lugar: 

da impermanência linear o tema transforma-se através da recursividade 

encontrada na amostra: a impermanência relacional, abordando-se agora as 

dinâmicas presentes e percetíveis no tempo vivido. 

O mapa de catalisadores apresentado de seguida (fig.72), reflete a 

procura por referências que, de alguma forma, consigam refletir a temática 

ainda que com diferentes abordagens. Assim, estas são mapeadas e 

relacionadas com a perceção no lugar, exemplo que vão desde filmes a imagens 

que traduzam ou remetem para a temática da impermanência.  

O primeiro grupo de imagens associa quer através da referência do filme 

“Primavera, Verão, Outono, Inverno e… Primavera”101 quer através de imagens 

recolhida no lugar, o carácter cíclico. Este é explorado ao longo do capítulo 

dado que a impermanência cria momentos distintos e se torna mais visível 

ciclicamente. A associação ao filme reflete este carácter cíclico percebendo-se 

ao longo da sua exposição a mutação da paisagem que envolve a cenário 

principal, a casa no lago. Para além da produção cíclica cruzam-se tempos onde 

a cada estação do ano corresponde também uma fase da vida humana.   

O segundo grupo de imagens catalisa-se o movimento constante, 

impermanente. No filme “Woman in the dunes102” tudo é instável o que faz 

                                                            
101 Filme “Primavera, Verão, Outono, Inverno e… Primavera”, 2003, Kim Ki-duk.  
102 Filme “Woman in the dunes”, 1964, Hiroshi Teshigahara. 

http://www.imdb.com/name/nm0856267/?ref_=tt_ov_dr
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com que os modos de vida da senhora que ocupa a casa, cativa nas dunas, seja 

também ele inesperado: os ventos, as tempestades estão sempre a mover o 

areal onde se encontra a casa e com isso a subterrar o lugar onde vive. A areia 

na pele, no chão, no mobiliário, porque aquilo que provoca esta dinâmica é 

incerto e está sempre em movimento. A areia é dinâmica também pela sua 

materialidade, também no lugar ela invade a marginal e cobre parte da Vila, 

transformando-a. 

Descodificando temas, as três temáticas enunciadas de seguida, devem 

ser entendidas como ensaios e focos na relação entre o sólido e o líquido, que 

vem sendo esclarecido e procurado ao longo do trabalho, na relação da 

impermanência entre terra-água.  
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Como primeiro ponto da abordagem, com aproximações específicas, 

surge a problemática da Duração, onde são percetíveis transformações rápidas, 

articulando uma (des)continuidade temporal com a impermanência relacional. 

Nesta captação da Duração, percebem-se as causas relacionais inerentes 

à aceleração dos processos que transformaram o lugar, articulando tempos 

distintos e fazendo a aproximação através desta análise ao ciclo da 

impermanência que, como será explorado mais à frente, tem diferentes 

tempos consoante as aproximações feitas na amostra. Para o ensaio são feitas 

duas aproximações que vêm no seguimento explorado na escala territorial da 

impermanência relacional: a apreensão da várzea agrícola e o seu estado de 

ocupação e a apreensão do crescimento repentino da Vila da Nazaré. 

Duração pretende igualmente aprofundar as transformações rápidas 

sofridas pelos lugares ao longo do último século, nomeadamente classificando 

velocidades, aparentemente distintas nas aproximações mas que no tempo se 

cruzam (as mulheres da Nazaré que vão trabalhar para a várzea agrícola – Maria 

do Mar103 – a transformação da várzea que passa de processo de transformação 

a impermanência – onde os elementos mais visíveis de transformação 

estagnam mas através das microdinâmicas a amostra continua em alteração – 

a Nazaré que tem um crescimento rápido e exponencial face a dar resposta ao 

fluxo de pessoas que visitam a Vila com o turismo.  

 

 

 

 

 

                                                            
103Referência ao filme de Leitão de Barros, ”Maria do Mar”, de 1930, evidenciado mais à frente na 

Subcapítulo da Duração. 
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Percebidos os ciclos e as velocidades que podem ser distintos na amostra, 

surge a segunda temática - Porosidade. Esta aprofunda a relação mais física do 

lugar no que diz respeito aos seus poros (mais ou menos condensados e 

permeáveis consoante a área na amostra): “A paisagem é ainda mais complexa 

pois é um meio específico e substancial, composto por matérias elementares. A 

matéria é o cru, a matéria em bruto a partir do qual as coisas são feitas.”104 

 Sempre no foco entre terra e água, questiona-se como a água passa, 

como é absorvida, como inunda e como é drenada, e também como é retida, 

controlada, e no caso da várzea agrícola reaproveitada.  

Assim, esta parte tem que ver com uma compreensão mais física da 

Nazaré: a pressão topográfica onde a Vila se insere é fundamental para 

perceber que a relação da água não é apenas a que se estabelece com o mar, 

mas também com o solo (duas forças distintas), apreendendo desta forma, na 

vila, os modos particulares de conduzir e drenar a água, sendo nessa drenagem 

que se encontra também a impermanência: os movimentos da água sobre a 

terra, como se faz e o que acontece quando o sistema não aguenta a pressão 

provocada pelas chuvas e pelas estações. 

Também na várzea agrícola a impermanência é registada da mesma 

forma: por um lado, o sistema de drenagem que consegue manter o nível da 

água da várzea controlada, mas o que acontece quando, novamente, este 

sistema artificial não consegue dar resposta à subida dos níveis freáticos? A 

várzea volta a ser lagoa, as condições do nível da água e do sistema de controlo 

da água no solo provocam mudanças claramente percetíveis, inundando a 

várzea, oscilando estes terrenos entre ocupação agrícola e água.  

 

                                                            
104CORNER, James, “Representation and landscape: Drawing and making in the landscape medium”, 1992, 

Pag.148 “The landscape is further complicated because it is a concrete and substantial medium, composed 
of elemental matter. Matter is the raw, brutish stuff from which things re made”. 
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Entendidas as acções que comprimem e traduzem a impermanência da 

amostra, o terceiro ponto traduz os Fluxos a que a Vila está sujeita. São 

explorados os fluxos, apropriações e atividades. O mar que acalma, e com o 

clima trás o turismo (Verão), o mar que avança violento sobre a terra e a inunda 

criando novos limites (Inverno). 

No fundo as dinâmicas desta relação são tornadas visíveis, em desenho 

exploradas numa representação impermanente e cíclica, não apenas se 

preocupando com questões físicas mas assumindo os fluxos no próprio 

desenho, pois “ainda recentemente os arquitetos ambientalistas estavam 

preocupados com os elementos físicos permanentes: edifícios, estradas e terras. 

Mas as atividades humanas que ocorrem entre estes elementos são de igual ou 

maior importância para a qualidade do espaço.”105 

Esta representação e estudo avançam em dois sentidos: a escala 

temporal da análise engloba tanto a estação do ano, como a escala do próprio 

dia; a escala causa-relação onde através do fator clima avança-se no lugar até 

á variação do estado do tempo. Através destes dois pontos a investigação 

aprofunda o cruzamento entre à macro e à micro escala: do clima temperado 

de grandes variações (causa da impermanência ao longo do ano), sendo os 

momentos extremos desenvolvidos na análise (o Verão e o Inverno); a variação 

diária do estado do tempo que provoca impermanência na escala do dia. 

Através desta escala temporal relacional, a representação explora o 

desenho que regista estas dinâmicas das atividades e apropriações, remetendo 

não só ao tempo presente onde a captação está a ser feita, mas também 

remetendo a referências da vivência da Nazaré ao longo dos anos, e 

simultaneamente registando como esta variação atmosférica provoca 

impermanência, na vivência de um só dia. 

                                                            
105 LYNCH, Kevin, “What time is this place?”, The colonial Press, Inc., 1972. Pag.72 “until recently 

environmental design was preoccupied with the permanent physical artifacts: buildings, roads, and land. 
But the human activities occurring among those artifacts are equal or greater importance to the quality 
of a place.” 
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III.I Duração 

  

“Uma arquitetura baseada na intuição do devir como duração, como 

multiplicidade da experiência de espaços e tempos, há-de fundar-se nesta 

continuidade múltipla na qual os acontecimentos não fixam objetos, nem 

delimitam espaços, nem detêm tempos.” 106 

A duração deste tempo vivido faz a ponte à impermanência relacional, 

percebendo diferentes velocidades não só ao nível dos estratos temporais (a 

análise de séculos comparada com a análise da transformação do século XX) 

como também entre diferentes aproximações dentro da amostra, também elas 

apresentando velocidades distintas.  

No caso da Duração são feitas duas aproximações: a primeira é feita aos 

três núcleos (a Praia da Nazaré, o Sítio da Nazaré e a Pederneira) tornando 

evidente a expansão e crescimento urbano exponencial dos mesmos ao longo 

do último século. A impermanência é percetível na transformação rápida que 

estes núcleos sofreram face a dar resposta ao crescimento populacional e 

turístico que vive o lugar. A segunda aproximação tende a perceber a recursão 

da várzea agrícola, antigo campo lagunar, percebendo as dinâmicas inerentes 

quer à sua morfologia parcelar, quer ao seu estado na combinação 

“controlada” entre a terra e a água.  

Desta forma, é possível perceber a (des)continuidade temporal, 

aprofundando as transformações que ocorreram ao longo do último século, 

cujo caráter impermanente é necessário apreender para se aprofundar o(s) 

ciclo(s) de impermanência que através de dinâmicas específicas e distintas 

caracterizam a amostra.  

                                                            
106SOLA-MORALES, Ignasi, “Arquitectura Liquida” – Territorios, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pag. 129 – 

“Una arquitectura basada en la intuición del denevir como durée, como multiplicidad de la experiencia 
de los espacios e tiempos, ha de fundarse en esta continuidad múltiple en la cual los acontecimientos no 
fijan objetos, ni delimitan espacios, ni detienen tempos.” 
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Numa continuação da experiência rizomática apreendida, pretende-se 

perceber velocidades à primeira vista distintas entre as aproximações, desta 

forma, “o sentido rizomático significa mover-se entre as coisas, instalar uma 

lógica de y, anular um fim e um começo. O meio não é a média, ao contrário, é 

o sítio onde as coisas adquirem velocidade.”107 

 Nestas velocidades presentes no lugar há também o cruzamento não 

só em escalas como em tempos, por exemplo, as mulheres da Nazaré que no 

início do século vão trabalhar para a várzea agrícola, ou para o mercado do 

peixe vendendo-o em Alcobaça; as famílias de trabalhadores de vários pontos 

do país, que vão à Nazaré usufruir da “praia de banhos”.  

Estas atividades estão presentes em representações cinematográficas 

como é o caso do filme de Leitão de Barros de 1930, que descreve o dia-a-dia 

da população ligada à pesca e à agricultura, retratando o quotidiano cíclico das 

atividades, sendo desta forma possível remeter a uma comparação temporal 

com a observação in situ: a velocidade transforma e está sempre a modificar o 

lugar, às vezes de forma visível, outras invisíveis.  

Assim, na figura 73 são apresentados estes tempos distintos: por um 

lado, a observação do filme ”Maria do Mar”, de Leitão de Barros enunciado 

acima, por outro a observação feita ao longo do tempo vivido desta 

investigação.  

A relevância na aceleração remete a uma velocidade de transformação 

rápida. As imagens seguintes captam fragmentos de tempos que através da sua 

comparação é possível perceber a mudança tanto ao nível da construção 

urbana, como ao nível das atividades e apropriações da praia. Pretende-se 

descodificar o “pelo meio”, o processo que torna o lugar impermanente face 

aos processos que o transformam mais ou menos rapidamente.  

                                                            
107DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix, “Introdução: Rizoma”, Valencia, 2008, Pag.57, retirado da página da 
Internet: historiacultural.mpbnet.com  
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Pretende-se também perceber que através das microdinâmicas, de 

causas-relacionais existentes no lugar, faz com que ele esteja em constante 

transformação, porque “(…) diariamente experimentamos um conjunto 

extremamente complexo de parâmetros que estabelecemos para nós próprios, 

bem como para o nosso meio ambiente, literalmente, em movimento.”108 

Relativamente à abordagem do capítulo são, portanto, apresentadas as 

duas aproximações (com escalas de observação distintas). Na abordagem ao 

capítulo as amostras são apresentadas segundo Velocidades, mapeando e 

ensaiando a representação, sendo na Produção síntese interligada a 

informação recolhida. Ou seja, Duração - Velocidades (Vila e Várzea agrícola) 

– Produção Síntese: Morfologia e Ciclos da Impermanência no lugar (as duas 

aproximações que chegam a ciclos diferenciados – as velocidades e dinâmicas 

distintas na mesma amostra).  

                                                            
108GIROT, Christophe, “Movism – Prologue to a New Visual Theory in Landscape Architecture”, Pag.200, 

“On a daily basis, we experience an extremely complex set of parameters which literally set ourselves as 
well as our living environment in motion.” 

Fig.73 | Mapa de imagens registando fragmentos de tempos distintos: à esquerda, ano de 1930, apresentam-se imagens do filme 

"Maria do Mar", de Leitão de Barros; à direita apresentam-se fotografias da vila ao longo do tempo da investigação (fotografias 
tiradas pela autora, de Fevereiro a Setembro de 2014) 
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III.I.i Velocidades: Vila e Várzea agrícola 

Relativamente à vila é importante rever a sua qualidade de implantação 

instável. A força e o avanço do mar, observadas desde as primeiras construções 

fizeram com que, primeiramente, a enseada da Nazaré (antiga enseada da 

Pederneira), fosse pouco propícia à ocupação.  

Contudo ao longo dos anos foram-se anexando cada vez mais 

construções na enseada devido à procura de melhores fontes de alimento 

principalmente relativo à atividade da pesca. Desta forma, a efemeridade das 

primeiras construções, em madeira, passa a ser perene, rígida mas também ela 

impermanente, ou pela forma como enfrenta o mar no seu avanço e reage a 

ele (a vila e a população), ou face a dar resposta ao aumento populacional e 

turístico expandindo-se e tornando-se mutável, sendo bastante percetível a sua 

modificação, principalmente nos meses de Verão.  

Abordam-se as causas-relacionais intrinsecamente ligadas ao 

crescimento e expansão da malha da Praia da Nazaré, do Sítio da Nazaré e da 

Pederneira. A aproximação feita considera fundamental a relação que os três 

núcleos, na transformação morfológica do lugar, estabelecem no cruzamento 

de população e atividades, numa construção relacional entre tempos e espaços 

(por exemplo, o desaparecimento da lagoa que deixa os terrenos férteis da 

várzea agrícola e, com o seu recuo desloca populações, formando novas e 

criando novas atividades). Na relação com o turismo são tidos em conta valores 

sobre a Praia da Nazaré, dada a sua procura sazonal, como praia de banhos.  

 Esta relação é, como afirma Edgar Morin com o exemplo metafórico da 

sociedade, remetido agora à análise do lugar dado que também nele tudo está 

relacionado e por sua vez repercutido: “A sociedade é produzida pelas 

interações entre indivíduos, mas a sociedade, uma vez produzida, retroage 
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No que diz respeito à população foram recolhidos dados através do 

Instituto Nacional de Estatística (INE)110, onde a partir dos censos realizados 

desde o ano de 1900 foi possível perceber a instabilidade da população na 

fixação à residência. O gráfico da população oscila, mas apresenta o 

crescimento com o pico máximo de população nos anos 80 com 

aproximadamente 15 000 habitantes, o que indica que a população duplicou 

face a 1900, ano no qual são registados aproximadamente 8500 habitantes.  

Este crescimento teve como fatores a melhoria das ligações entre Lisboa 

e Porto, no que diz respeito aos transportes e infraestruturas viárias, o qual 

provocam uma vaga de emprego na região de Leiria; e também o turismo 

associado à construção de residências secundárias, por parte da população 

residente, para que as suas casas estejam ao dispor para aluguer.  

Também as infraestruturas de turismo expandem. Em 1912 já havia dois 

hotéis de turismo, para dar resposta a afluência de pessoas. Estas estruturas 

evoluíram lentamente até aos anos 50 altura em que começou o chamado 

“turismo de massas”111 que estimulou a construção de mais instalações para 

dar resposta à afluência turística: pensões, cafés, restaurantes: “em 

consequência do turismo de massas, as características da vila modificam-se 

drasticamente do Inverno para o Verão (…)”112. A vila que chega a atingir 

anualmente os 100 000 habitantes encontra nestes visitantes a sua relação de 

impermanência alterando-se visivelmente nos seus tempos mais extremos: o 

Verão e o Inverno.  

A figura 75 mostra como a atividade turística se altera e modifica Vila na 

sua relação com o crescimento/diminuição da população local. E como a 

população local se adapta ao turismo, construindo novas infraestruturas para 

lhe dar resposta e alterando modos de vida e atividades.    

                                                            
110Informação retirada da página da internet: http://www.ine.pt   
111Por turismo de massas entende-se visitantes constituídos por famílias de classe média e trabalhadores.  
112 MENDONÇA, E.L., “Turismo e estratificação na Nazaré”, Análise Social, 1982 

http://www.ine.pt/
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Dado que a atividade do turismo ganhou uma importância significativa 

ao longo do século XX na Nazaré, nos anos 70, depois da revolução de 1974, 

surgem as mulheres dos “Chambres”, que se caracterizam por colocar as suas 

habitações para aluguer, durantes os meses de verão, colocando-se nas ruas da 

Vila, oferecendo estadia aos turistas que passam, através das placas que 

carregam (que normalmente tem escrito em várias línguas “Aluga-se quartos”).  

Para além do aluguer das casas como forma de angariar dinheiro soma-

se as restantes atividades, não apenas a pesca, atividade outrora de grande 

importância na população, mas “hoje é o comércio, a hotelaria e restauração, 

bem como o emprego na função pública que absorvem grande parte de mão-

de-obra local.”113, alterando também o modo como se vive o lugar atualmente.  

O gráfico acima exposto estabelece, assim, a relação entre a oscilação 

do crescimento da população e a alteração da Vila consoante a relevância que 

o turismo vai ganhando nela, alterando-a ciclicamente. Desta forma, as 

atividades da população, a atividade turística, parte integrante da economia 

local, e a população residente, são aspetos fundamentais que se relacionam 

graficamente e demonstram em representação a transformação no lugar. 

Neste sentido, a impermanência está na relação entre a fixação da 

população e a construção de residências secundárias para a época do Verão, 

ou seja, está na relação das atividades cíclicas que a Vila possui, e que através 

delas se transforma. A atividade turística que aparece como causa da 

transformação da Vila (alterando não só sua identificação cultural (ainda que 

esta deve ser sempre entendida como “em curso”), como também a sua 

estrutura física, social e economia), é também relação dado que as atividades 

que geram criam subsistência e melhoria económica aos habitantes da Nazaré. 

 

                                                            
113TRINDADE, José Maria, “A Nazaré dos pescadores – Identidade e transformação de uma comunidade 

marítima”, Edições Colibri, 2008, pág. 37 
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Relativamente à várzea agrícola, que como apresentado anteriormente 

em 1834, devido à queda administrativa dos monges de Alcobaça, se 

encontrava em paúl, ou seja os terrenos estavam parcialmente alagados, faz-

se a aproximação de como a recursão está presente através da instabilidade 

morfológica destes terrenos, atualmente campos agrícolas.  

A maior transformação nesta aproximação é o ciclo de produção 

relacionado com o cultivo dos campos agrícolas – causas-relacionais, que dado 

as obras de enxugo realizadas na Cela e o sistema em vala pré-existente nos 

campos de Valado de Frades, as quintas em Maiorga, resultam na 

caracterizante morfologia do campo lagunar que reflete exatamente do tipo de 

drenagem aplicadas aos terrenos (apresentado detalhadamente mais à frente). 

É esta drenagem que controla os níveis de água nos terrenos cujo nível 

freático é muito alto, o que faz com que facilmente estes sofram inundações. 

Como é o caso do que acontece no Inverno com as chuvas frequentes e a subida 

do nível dos rios (Alcoa, da Areia e do Meio), que leva por conseguinte à 

oscilação do nível freático altamente instável nesta aproximação da amostra, 

inundando-a.  

O antigo campo lagunar, anteriormente descrito para melhor 

entendimento do assoreamento da lagoa, como Alvéolo ocidental, intermédio 

e oriental, passa agora a ser reconhecido como Perímetro dunar, 

Aproveitamento Hidroagrícola da Cela, e Aproveitamento Hidroagrícola de 

Valado de Frades e Maiorga, respetivamente. Sendo os dois últimos 

aproximados na análise em questão no presente subcapítulo.  

É necessário afirmar também que a compreensão destes sistemas é 

fundamental quer para a apreensão do lugar (infraestruturas determinantes 

para a sua morfologia e estado dos terrenos agrícolas), quer para a relação da 

temática.  

A impermanência surge quando estes sistemas não conseguem dar 

resposta as causas-relacionais como os referidos acima: a subida dos rios, as 
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chuvas frequentes do Inverno, e a seca do Verão (são as estruturas de rega que 

conduzem a água às respetivas parcelas). Por sua vez, percebendo estas 

relações imprevisíveis e menos percetíveis enquanto transformação, leva aos 

ciclos de impermanência na aproximação, que por sua vez reflete os ciclos de 

produção consoante esta oscilação.  

A perceção da aproximação mais uma vez surge na relação líquida que 

a impermanência apresenta na área. Por “líquido” entende-se a água que 

constitui o terreno, os canais de drenagem e o sistema de rega que a conduzem, 

assim como a ocupação dos terrenos, fluida ou interrompida consoante os 

ciclos temporais que esta oscilação provoca.  

São dois os aspetos fundamentais a aprofundar. O primeiro é a 

litologia114 do solo, a forma como este é constituído dita a sua vegetação e 

apropriação. O segundo é o funcionamento geral dos sistemas criados para 

manter os terrenos secos para a prática da agricultura.  

Assim o estado impermanente surge na relação de dois aspetos: a 

agricultura só floresce dada a litologia do solo, mas também só é possível a sua 

especificidade (o tipo de cultivo) porque os sistemas de drenagem e rega assim 

o permitem (caso contrário os terrenos seriam alagadiços, o que levaria e um 

diferente tipo de cultivo que resultaria, por conseguinte numa diferente 

morfologia da paisagem). 

Quanto à litologia na área predominam os “aluviossolos modernos 

calcários de textura mediana, fase mal drenada; solos hidromórficos sem 

horizonte eluvial Para – Aluviossolos de textura mediana, solos salinos de 

salinidade moderada a aluviões de textura mediana calcária”115.  

                                                            
114Litologia S.f. Parte da Geologia que estuda especialmente a génese, a composição e as propriedades 

das rochas. Relaciona a rocha que irá formar o solo e as variações que estas podem sofrer no decorrer do 
tempo (processo de transformação da rocha ao longo do tempo) Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª 
edição revista e atualizada, Porto Editora. 
115Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural: Aproveitamento hidroagrícola da Cela, através 

da página da internet: http://www.dgadr.mamaot.pt/ 

http://www.dgadr.mamaot.pt/
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Descodificando, este tipo de solos confere aos terrenos a sua fertilidade, 

a forte retenção de água por parte dos seus constituintes, daí também se 

formar a cultura de regadio. Segundo a descrição da Câmara Municipal da 

Nazaré, ambos os aproveitamentos hidroagrícolas pertencem à unidade do 

vale do rio Alcoa “com os campos férteis de Valado de Frades e do paúl da Cela. 

É ocupada com culturas arvenses de regadio (milho, hortícolas e pomares). A 

marcas as linhas de água surgem densas sebes de canas e/ou sebes arbóreas 

que compartimentam a paisagem.”116 

As valas de drenagem e as linhas de água são então marcadas por esta 

vegetação específica caracterizante dos terrenos em análise. Esta marca de 

água, para além dos constituintes do solo, deve-se também ao atravessamento, 

nesta zona, do Aquífero das Caldas da Rainha117, o que dá aos terrenos em 

questão a vantagem de serem propícios à acumulação e circulação de água no 

subsolo (afirmando este parâmetro a presente cultura de regadio).  

 

É assim estudado a composição dos solos que caracteriza os cultivos que 

lhe são feitos. A ocupação é feita por hortícolas, destacando o repolho, a 

cenoura, a batata e a feijão e por prados de forragem e pomares (como é 

                                                            
116Camara Municipal da Nazaré, Plano Municipal de emergência – Ponto 2: Caracterização Física.  
117Por aquífero entende-se uma formação geológica que permite a circulação e o armazenamento de água 

nos seus espaços vazios, possibilitando geralmente essa água para aproveitamento do ser humano. Em 
“Terra Universo de Vida, Geologia” Porto editora 

Fig.76 | Vegetação que define as linhas de água e caracteriza a compartimentação dos terrenos 
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O perímetro Hidroagrícola da Cela é uma obra concretizada nos anos 

1935-39, sendo atualmente uma obra em exploração, enquanto o 

aproveitamento de Valado dos Frades/Maiorga é um aproveitamento 

considerado “Potencial” pela Direção Geral da Agricultura e desenvolvimento 

rural, não tendo ainda sofrido nenhuma intervenção.  

Assim a obra da Cela insere-se na bacia Hidrográfica das Ribeiras do 

Oeste, sendo que na exploração da Cela o rio predominante é o Rio Alcoa118. 

Dado não existir nenhuma base desenhada sobre as estruturas construídas, foi 

necessário perceber como estas estruturas se organizam no terreno, como 

funcionam ambas (o sistema de rega e o de drenagem) e como coexistem (uma 

controla as inundações, outra trás água para a rega)119. 

Relativamente às infraestruturas que constituem o sistema existem dois 

açudes no rio Alcoa, de onde é proveniente a água para a rega (apenas um deles 

se encontra em funcionamento) uma estação elevatória, de enxugo (imagem 

7), uma rede primária de rega (com cerca de 10 845m) (imagem 4), rede 

secundárias de rega para as explorações com cerca de 29 714 metros, rede de 

drenagem (imagem 9) (19 730m) e um dique de defesa em caso de cheias, que 

retira a água do interior dos terrenos.120   

De forma geral, identificam-se as estruturas que compõem o sistema 

quer pela recolha bibliográfica, existente apenas ao nível da sua descrição, quer 

pelo levantamento fotográfico no lugar, como identificado na figura 79.  

 

 

                                                            
118Esta informação mais detalhada da localização dos aproveitamentos Hidroagrícolas foi recolhida na 

seguinte página da internet: http://www.dgadr.mamaot.pt/  
119Posteriormente no subcapítulo da Porosidade será aprofundada uma parte do sistema e o seu 

funcionamento bem como a relação da impermanência na oscilação da relação água-terra, e na falha do 
sistema na sua relação material no lugar.  
120CAROÇA, Carla “Plano de Aproveitamento de recursos hídricos na várzea da Nazaré – Obra de fomento 

hidroagrícola no paúl da Cela”, 2012 
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Apresentados os dois casos de aproveitamento Hidroagrícola é possível 

perceber então, num âmbito geral o seu funcionamento e os sistemas que 

mantém os terrenos no seu estado agrícola. Descobre-se que estes sistemas se 

traduzem na morfologia do parcelamento observado, ou seja, o modo como os 

terrenos são drenados, para controlo da sua instabilidade, definem as linhas do 

parcelamento em cada área.  

Desta forma, a figura 81 desenha a parcelamento agrícola, sendo 

bastante percetível as diferentes direções consoante as linhas de drenagem e 

rega em cada um. São distinguidos os dois tipos de aproveitamento, e a 

identificadas as parcelas que desenham, quer o parcelamento agrícola, quer os 

seus sistemas.  

Em relação com a planta apresentada é ainda feita uma fotomontagem 

que remete ao levantamento no lugar, percebendo a composição e a 

distribuição destas estruturas, que desenham os diferentes tipos de 

parcelamento, e mostram também a morfologia da paisagem nesta 

aproximação que se transforma através dos ciclos de cultivo impostos pelo 

estado do tempo, condições climatéricas e níveis da água nos terrenos.   

Assim, a figura 80 relaciona quer a morfologia do parcelamento quer a 

morfologia da paisagem que se apreende na recolha no lugar, percebendo 

como estas são a causa-relacional dos terrenos se manterem drenados mas ao 

mesmo tempo a sua essência ser a água.  
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III.I.ii Síntese: Transformação Morfológica e Ciclos da Impermanência 

Relativamente à produção síntese esta é apresentada conjugando as 

duas aproximações da amostra relacionando em paralelo as suas 

transformações morfológicas, as velocidades e os seus ciclos distintos. Assim, 

relacionam-se os tempos de transformação estudados em ambas as 

aproximações, conjugando as duas em painéis síntese: o primeiro refere-se à 

Síntese da Transformação morfológica na Vila e na Várzea Agrícola (fig.82) e o 

segundo refere-se aos Ciclos da Impermanência (Fig. 83).  

 

III.I.ii.i Morfologia 

Relativamente à morfologia, a figura 82 mapeia as duas aproximações 

para que sejam percebidas simultaneamente as suas velocidades distintas. 

No que diz respeito à Vila, esta apresenta os períodos de crescimento 

repentino ao longo do século XX, mapeando estes anos, no crescimento da 

Praia da Nazaré, do Sítio da Nazaré e da Pederneira. As imagens relacionam o 

que foi sendo exposto ao longo da parte escrita: a transformação 

fundamentalmente das atividades – da pesca ao turismo, que traduz no lugar a 

impermanência quer na transformação morfológica visível quer nas suas 

atividades e modos de vida. 

No caso da várzea agrícola, são assinalados os diferentes 

aproveitamentos descobertos: Cela e Valado dos Frades/Maiorga. É desenhado 

o seu parcelamento, relacionado com o desenho das estruturas de rega e 

drenagem, assim como se aproxima, através da fotomontagem, ao percorrer o 

lugar. Interliga-se a informação distinta relacionando-a no mapa apresentado. 

Assim, revelam-se velocidades, na Vila a rápida expansão urbana na 

resposta à afluência do turismo que a transforma, na Várzea agrícola, expostos 

os sistemas que a mantém estável, a sua transformação estagna, sendo através 

das microdinâmicas da água que a constante mutabilidade se revela. 
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III.I.ii.ii Ciclos da Impermanência na amostra  

 Na página seguinte, (fig.83) explicitam-se os ciclos de impermanência 

nas duas aproximações estudadas. A vila e as suas dinâmicas, relacionadas pela 

sua posição geográfica que por sua vez originam as atividades locais, 

distinguem dois tempos extremos de relação instável na Vila, “nesta contração 

distensão de duração”121: o Verão e o Inverno. Ciclo que trás oscilação de 

atividades e apropriações na Vila, e modificações nos modos de vida. O carácter 

transitório do veraneante que, em grande massa, atravessa o lugar, na sua 

relação com os habitantes locais que sobrevivem e vivem a Vila no Inverno.   

Na segunda aproximação expõe-se o ciclo na várzea agrícola que não se 

reflete apenas na sua morfologia como também na sua ocupação, por sua vez 

ditada pela constituição litológica do solo. Esta ocupação, que percebe a 

instabilidade a que estes terrenos estão expostos aponta, então o seu ciclo. 

Este ciclo mostra também outra particularidade ao nível dos seus cultivos, 

dividindo-se como mostra o desenho do lado direito, em terras de enxugo 

precário onde o cultivo é apenas de Primavera dado que são terrenos 

facilmente inundáveis; e em terras enxutas e regáveis, onde podem ser 

explorados quer o cultivo de Primavera quer o cultivo de Inverno.  

Assim, expostos os dois tipos de cultivo consoante a especificidade do 

terreno, é possível perceber diferentes morfologias criadas na paisagem, 

determinadas pelo nível de água presente nos terrenos, que altera, em ambas 

as aproximações a sua experiência: “a mesma paisagem pode ser experienciada 

de formas radicalmente distintas: quando está inundada, envolta em nevoeiro, 

coberta de neve, o que significa que a qualidade do espaço, a luz, as texturas e 

o ambiente, estão sempre sujeitos à mudança.”122 

                                                            
121FORNAZARI, Sandro Kobo, “O Bergsonismo de Gilles Deleuze”, retirado da página da internet: 

http://www.scielo.com, Pag.33 
122CORNER, James, “Representation and landscape: Drawing and making in the landscape medium”, 1992, 

Pag.148 “The same landscape can be experienced in radically diferente ways when i tis in flood, engulfed 
in fog, covered whit snow (…) meaning that qualities of space, ligth, texture and ambience are ever subject 
to change.” 

http://www.scielo.com/
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III.II Porosidade  

 

A porosidade é o tema explorado no presente ponto, lida na estrutura 

do solo e respetiva sobreposição de camadas, mais ou menos porosas, e 

sistemas que a distinguem. Através da sua descrição pretende-se estabelecer 

novas relações sobre a impermanência. 

A porosidade explora as relações materiais no lugar, atendendo e 

percebendo a materialidade e a permeabilidade, expondo as suas dinâmicas e 

relacionando transversalmente disciplinas e escalas. Trata-se de olhar para a 

porosidade na relação entre terra e água, entre o permeável e o impermeável.  

Estabelece-se primeiramente a porosidade na sua definição geológica. 

A porosidade “(…) depende quer do tamanho quer da forma dos grãos, bem 

como do grau de compactação do material geológico.”. Relacionada 

fundamentalmente com um segundo parâmetro - a permeabilidade - à 

porosidade acresce ainda uma segunda intenção que pode ser definida “como 

a propriedade que um dado material geológico apresenta em se deixar 

atravessar pela água.”123 Na relação entre líquido e sólido, aqui considera-se 

o “líquido” como a água que atravessa e o sólido como o solo que suporta 

sistemas, trânsitos e movimentos.  

Na amostra são fundamentais duas aproximações, que vêm no 

seguimento do que foi exposto no subcapítulo anterior, aliado ao olhar o lugar 

do ponto de vista do “(… )quadro ecológico sobre o qual se constitui a vida 

destas populações, numa simbiose entre a atividade marítima e a 

agricultura.”124 

                                                            
123“Terra Universo de Vida, Geologia”, Porto editora 
124TRINDADE, José Maria, “A Nazaré dos pescadores – identidade e transformação de uma comunidade 

marítima”, Edições Colibri, 2008, pág. 46 
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Por um lado, aborda-se a materialidade e “rigidez” da Praia da Nazaré, 

com o foco no Bairro dos pescadores pela sua relevância a nível do tecido 

urbano (fig.84), por outro lado aprofunda-se a porosidade aos campos da Cela 

– no seu carácter aparentemente permeável, dados os poros abertos que o 

compõem, mas que na sua saturação aquífera provoca o carácter oposto, a 

impermeabilidade (fig.85).   

 

 Esclarecidas as aproximações, são estas que revelam a essência na 

relação entre os dois elementos, tornando a impermanência visível. Através do 

estudo de ambos os poros, composição e sistemas de relação, descodifica-se a 

aparente “estabilidade” das aproximações, conferindo e procurando as 

reações distintas, que acontecem face à imprevisibilidade da relação água-terra 

nas diferentes situações aproximadas.  

 A figura 86, na página seguinte, ensaia uma primeira abordagem ao 

subcapítulo da Porosidade, procurando de perceber, primeiramente, quais as 

aproximações necessárias à abordagem, como se relacionam no que diz 

respeito à sua materialidade e permeabilidade, na procura de como a 

impermanência se revela na falha de ambos os sistemas (agrícolas e urbanos).  

Fig.84 | Tecido urbano da Praia da Nazaré Fig.85 | Campos da Cela: terreno e água 
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Ensaiada uma primeira abordagem, e esclarecidas as aproximações, a 

investigação avança à escala do chão, na exploração da relação entre a água no 

solo, avançando até ao detalhe construtivo do sistema, tentando, através da 

experiência de uma representação síntese, expor de que forma a porosidade 

se reflete e provoca a impermanência no lugar.   

Assim, como exposição da abordagem ao capítulo é apresentado um 

quadro (fig.87) que mapeia a amostra e de onde foca as duas aproximações 

referidas: a Praia da Nazaré e os Campos da Cela, mapeando também o registo 

da sua porosidade através das texturas recolhidas em ambas.  

Para além de expor a organização do subcapítulo, desenha também a 

abordagem adotada: são estudadas individualmente as duas aproximações 

apresentando as forças que parecem estar na origem, do carácter 

impermanente em cada aproximação. Neste ponto mapeia-se informação 

recolhida no lugar conjuntamente a dados específicos recolhidos, para o 

entendimento de temáticas de distintas disciplinas.  

Posteriormente a esta exposição, e por último, são apresentadas duas 

figuras síntese, no ponto Síntese: Porosidade na Praia da nazaré e nos Campos 

da Cela, que apresentam o conhecimento descoberto sobre o lugar, 

relacionando-o e descodificando sistemas e as causas-relacionais em ambas as 

aproximações, sendo ao longo do capítulo explorado e ensaiado, quer em 

texto, quer em representação desenhada, a relação de cumplicidade das duas 

aproximações.  

A exposição regista, representa e relaciona a informação recolhida, 

estabelecendo novas conexões na impermanência completando e 

relacionando várias escalas (temporais e de aproximação), mostrando a 

experiência no lugar. 
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III.II.i Permeabilidade e Sistemas: Praia da Nazaré e Campos da Cela   

O presente ponto pretende expor de forma sucinta as relações impostas 

em cada uma das aproximações e a recolha de dados inerentes à sua 

formalização (recolha quer bibliográfica quer do registo no lugar).  

É imprescindível mais uma vez afirmar que se apresenta uma análise no 

tempo real, da observação no lugar e da captação das suas temáticas 

formalizando-as segundo as dinâmicas presentes no sítio. A bibliografia 

complementa o estudo dos processos referentes a estas mutações.  

Na primeira aproximação apresentada, e em relação com o explorado 

no subcapítulo anterior, aproxima-se à Praia da Nazaré. A Praia da Nazaré 

estabelece uma relação limítrofe entre ambiente físico do construído e a praia, 

o mar, sendo esta muito procurada pelas condições balneares que oferece.  

Estabelece com a costa uma relação de complementaridade, sendo o 

mar elemento unificador e regulador das atividades, fluxos e dinâmicas da 

população da Praia. É feita ainda uma segunda análise no estudo da porosidade 

nesta área da amostra: pela sua particularidade construtiva, estabelece uma 

morfologia de construção muito relacionada com a implantação numa 

topografia acentuada e com a sua orientação para o mar.  

Já enunciados esclarecem-se os aspetos sobre os quais avança a análise, 

nesta primeira aproximação: a componente mais material, mais física e 

morfológica da implantação na Praia, ou seja a pressão topográfica onde se 

encastra e o modo como se adapta a esta; e um outro aspeto relacionado com 

a pressão oceanógrafa, ou seja, os movimentos e ciclos do mar que alteram a 

relação limítrofe entre o mar e a Praia, oscilando consoante a descida ou subida 

(mais ou menos abrupta, cíclica ou diária) das marés.  

A figura 88, demostra a pressão a que a vila está exposta pelos dois 

movimentos que a comprimem e que nela provocam a impermanência.  
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A pressão topográfica onde a vila se insere faz com que esta se adapte 

construindo modos particulares de conduzir e drenar a água que provém do 

solo, neste declive acentuado. Este sistema artificial criado molda-se às 

pressões a que tem de dar resposta. 

A primeira grande particularidade do Bairro dos Pescadores, na Praia da 

Nazaré, é a sua morfologia no que diz respeito à construção das habitações e 

arruamentos. Estes são estreitos e orientados perpendicularmente ao mar, 

moldando-se à topografia onde se insere.  

Foi feito um ensaio fotográfico desta topografia (fig.89), percorrendo a 

rua Casal das Figueiras, rua perpendicular às ruas estreitas de declive 

acentuado, de onde foi possível recolher a informação fotográfica que 

demonstra visualmente esta topografia, e também a permeabilidade visual que 

se estabelece em relação ao mar. 
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 Morfologicamente a edificação adapta-se ao meio em que se insere: a 

água proveniente do declive topográfico é drenada graviticamente, descendo 

facilmente em direção ao mar, através de caixas de drenagem que a conduz.  

Os arruamentos esguios não possuem um sofisticado modo de 

drenagem: dada a sua dimensão raramente existe a colocação de passeios, 

sendo que a água, dirigida pelo declive, encontra em todas as ruas pequenas 

valas, situadas paralelamente ao edificado, que para além de conduzirem a 

água proveniente da chuva e do solo, conduz também a drenagem das águas 

pluviais dos próprios edifícios. Nas caixas de drenagem é recolhida e dirigida 

para o mar.  

O edificado, normalmente com 3 ou 4 pisos de altura, também ele 

estreito (aproximadamente 3metros), revela também especificidade na sua 

construção e no modo como conduz a água para a rua, que por sua vez a drena.  

O que acontece é que as construções mais antigas, do final do século 

XVIII, adquirem um sistema de drenagem interior, ou seja, as tubagens da 

queda da água, os tubos de queda, não se encontram à vista. São colocados no 

interior da parede de sustentação dos edifícios, e na reta final do seu percurso 

furam a parede para o exterior, onde através de um pequeno orifício a água é 

expulsa para a rua caindo na vala de drenagem existente.  

Assim estabelece-se um sistema de condução da água das chuvas e das 

águas proveniente dos solos percebendo a necessidade do lugar e os requisitos 

necessários à sua evacuação e drenagem: as ruas perpendiculares ao mar, 

através das duas valas também elas perpendiculares quer ao mar quer à 

topografia onde se implanta conduz a água e retira-a do Bairro; assim como o 

edificado não mantém os tubos de queda à vista mas através do orificio na 

parede descarrega a água subtilmente para a rua.  

Na figura 90 é apresentado o levantamento fotográfico da drenagem 

dos edificios, evidenciando a recolha (cobertura) a saída (orifícios) e a condução 

da água (tubos de queda quando visivéis).  





192 
 

A pressão causada pelo oceano revela o outro ponto de compressão a 

qua a Praia está exposta. A relação com o mar, os seus ciclos e as suas dinâmicas 

provocam alterações também elas bem visivéis na Praia.  

Esta é a relação costa-mar, definida pela imposição limitrofe que se 

altera consoante os tempos deste sistema natural. Alteração esta causada pelas 

marés (de diferentes intensidades) que por sua vez, e consoante os ciclos de 

duração estudados, causam alterações quer no areal quer na Praia.  

Assim, explora-se a condição das marés, o porquê de acontecerem e que 

limites cria, sendo apresentado esquemáticamente estas relações limitrofes, 

posteriormente (no subcapitulo seguinte, Fluxos) são estudados os fluxos 

gerados na relação com estas dinâmicas do mar. 

Explora-se a dinâmica deste “sistema natural” na relação com a Praia no 

que diz respeito à sua porosidade (o areal e a Praia, o Bairro dos pescadores, 

cada um com a sua materialidade e permeabilidade distintas), lendo de que 

forma a força do mar se revela na condição material do lugar.  

 

 

Fig.91 | Limite criado na oscilação da maré, 7 de Setembro 
de 2014 

Fig.92 | Areia que invade a marginal depois 

de uma cheia, 6 de Fevereiro de 2014 
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Para perceber a pressão oceanógrafa é necessário ter conhecimento 

sobre a influência das marés, as suas dinâmicas, e o acidente geológico do Vale 

Submarino da Nazaré, que as caracteriza e tem influência sobre elas.  

Marés são “oscilações periódicas do nível do mar, sendo estas o 

resultado da atracção do sol (a sua massa) e da lua (a sua proximidade) sobre 

as particulas líquidas dos ocenanos.”125 Para além da influência dos astros, das 

fases da lua, as marés também sofrem variações em função da geografia da 

costa de cada lugar, no caso da Nazaré relaciona então ao Vale submarino, 

acidente geológico acima referido. 

Sintéticamente são duas as questões necesárias ao entendimento das 

marés: o valor da altura da maré, importante para o esclarecimento dos limites 

em que esta relação oscila; e as fases da lua que influênciam o fundo do mar, 

tendo repercursão direta com as atividades locais, nomeadamente na pesca.  

As marés apresentam o seu próprio ciclo diário através do dia lunar que 

são 24h 50minutos  e 28 segundos, ocorrendo neste período de tempo duas 

marés altas e duas marés baixas. Segundo a altura da maré na praia, percebe-

se a subida do mar na maré alta e a descida, aumentando a faixa do areal, na 

maré baixa, variações claramente observadas na apropriação da praia.  

A fase lunar é outro aspeto dentro do ciclo de marés que pode provocar 

dois tipos de marés: as marés mortas ou as marés vivas (ou de quadratura). Por 

maré morta entende-se a maré de menor amplitude, (fase da lua de quarto 

crescente e quarto minguante) e dado que o fundo do mar está menos agitado 

estes são também os dias menos propícios à atividade da pesca. 

 Por outro lado, as marés vivas acontecem nas chamadas lua cheia e lua 

nova pois a lua e sol estão alinhados, o que faz com que os seus efeitos sobre 

as particulas do mar se somem, provocando marés de maior amplitude, e 

                                                            
125 Instituto hidrográfico Português, na página da internet: http://www.hidrografico.pt/ 
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consequentemente potenciando a atividade dos peixes tornando estes dias 

bastante propícios à pesca.  

Para além destes aspectos há ainda outro tipo de maré, que na Nazaré 

toma elevada importância: as marés equinociais. Estas são marés que ocorrem 

normalmente perto dos equinócios (em Março e em Setembro) e que 

visivelmente atribuem uma caraterística impermanente à Praia. Isto acontece 

quando a amplitude das marés é máxima. Num exemplo concreto é o que 

acontece no Inverno quando a maré é de tal forma forte que avança sobre a 

vila, transmutando todos os limites variáveis normalmente registados. 

Este exemplo, o mar e as suas dinâmicas (as marés), é o que melhor 

aponta as micro impermanencias no lugar, registando-se dentro do próprio dia 

variações e oscilações que mantém o lugar em constante transformação. É 

necessário o seu entendimento também dado que estas especificam limites 

consoante a sua maior ou menos amplitude, e influênciam atividades e 

ocupações. 

Outros facores de carácter imprevisível fazem também com que estes 

níveis se alterem, sendo que desta forma, o registo é uma aproximação, sendo 

como já referido acima, o resito do tempo vivido, um registo  incerto. Desta 

forma, relaciona-se este conhecimento, adquirido também pelos pescadores 

locais, com a atividade piscatória que se regula e oscila segundo estas 

variações. A figura 94 apresenta o ciclo das marés, referente ao dia 8 de 

Setembro de 2014, que mapeia dados in situ aliada a infromação recolhida.  

Fig.93 | Mar avança sobre a Marginal da Nazaré: Marés equinociais.Fonte: http://www.gazetacaldas.com 
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Sintetizada a questão das marés, na figura 94 desenha-se também o 

canhão submarino, ou o Vale Submarino da Nazaré, alinhamento tectónico 

relacionado com a falha Nazaré-Pombal que atinge, na sua maior profundidade 

os 5 mil metros.  

A importância deste Vale submarino inside no modo como modificam a 

forma como a ondulação se propaga, alterando a amplitude das marés. Esta 

questão geomorfologica da costa acaba por ter um papel importante no que 

diz respeito à questão da ondulação, nomeadamente a nível dos limites criados 

e na sua apropriação pelas atividades marítimas (a pesca e os desportos 

náuticos), pois dada a irregularidade dos fundos altera visivelmente a curvatura 

da rebentação. Esta anomalia da rebentação faz com que a onda alcance em 

maior cumprimento a praia. Quando a atividade da pesca se fazia pelo areal 

este fenómeno era aproveitado pelos pescadores locais, pois esta rebentação 

faz com que os barcos consigam alcançar a costa e com a força da rebentação 

chegar sem esforço à praia. 

Expostos os dois parâmetros de relação da força do mar, e através do 

registo da subida e descida média das marés, é possível perceber que estes 

limites na relação da Praia com o mar são transitórios e imprevisíveis. A figura 

94 expõe, assim, questões inerentes às dinâmicas das marés126, conferindo, 

esta informação específica rigor transversal à análise do lugar.  

A transversalidade de disciplinas envolvidas traduz na sua relação, a 

perceção das dinâmicas que ocorrem e que em representação arquitetónica 

tentam ser registadas. As figuras 95 e 96, na página seguinte, apresentam um 

primeiro ensaio da inter-relação de registos expostos anteriormente, de forma 

ao conhecimento sobre o lugar se encontrar relacionado e mapeado, expondo 

ambas as pressões enunciadas (topográfica e oceanógrafa), em detalhe na Vila.  

                                                            
126 O esquema seguinte representa e relaciona informação recolhida sobre as dinâmicas das marés, das 

seguintes páginas da internet: http://www.tabuademares.com/pt/leiria/nazare e www.ipma.pt/pt/. 

http://www.tabuademares.com/pt/leiria/nazare
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Assim, através da sobreposição dos dois desenhos anteriores relaciona-

se a informação recolhida ao nível das diferentes disciplinas e escalas 

envolvidas na relação água-terra na aproximação à Praia da Nazaré.  

As forças que exercem pressão na Vila, descobertas ao longo da 

exposição, revelam este suporte e os sistemas que a ele são inerentes. 

Apresenta-se tanto a escala da Implantação, na topografia acentuada, como o 

detalhe construtivo da drenagem de um edifício, percebendo a passagem da 

água nos sistemas adaptados às condições onde se inserem. A figura 96, 

sobreposta ao primeiro registo, indica quer as pressões, pela planta 

esquemática que apresenta, quer o sistema e o modo como se distribuem para 

dar reposta às condições imprevisíveis do lugar.  

Este primeiro ensaio proposto foi fundamental não só para a 

interligação de conhecimento sobre o lugar, como dá pistas para a 

representação síntese apresentada à frente neste subcapítulo.  

Estudadas as pressões evidenciadas na Praia da Nazaré, a segunda 

aproximação na amostra foca-se no Campos da Cela.  

A aproximação ao perímetro pretende perceber o funcionamento do 

sistema de rega e drenagem dos terrenos em questão. Sucintamente, no 

subcapítulo da Duração percebem-se e localizam-se as estruturas na totalidade 

da área, no presente ponte percebe-se a sua interligação. A partir da planta e 

do corte mapeia-se tanto a sua localização como o seu funcionamento, 

distinguindo ambos os sistemas (drenagem e rega) e interligando-os de forma 

a perceber como surge a impermanência nesta área da amostra.  

As forças que neste perímetro atuam, dado o poro mais aberto e o 

caráter mais permeável, são a pressão topográfica onde se insere e o nível 

freático destes terrenos (fig.97), o que os torna suscetíveis a fáceis inundações 

criando, agora verticalmente, novos limites e oscilações na morfologia da 

paisagem dos Campos da Cela.  
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São também os sistemas de drenagem e rega que tentam de alguma 

forma manter estes terrenos freaticamente controlados para que desta forma 

o cultivo intensivo possa ser feito.  

No presente ponto explora-se o funcionamento, agora com mais 

detalhe, destas estruturas e de como a impermanência se revela na observação 

in situ atenta, aquando da falha destas infraestruturas ou da imprevisibilidade 

de condições que a retornam ao seu estado de paúl, num olhar que “deve 

oferecer a agilidade necessária no sentido de captar a excessiva mobilidade e 

mutabilidade (…)”127 das coisas. 

Ao nível da pressão topográfica, a relação está dependente das linhas 

de água que confluem no rio Alcoa e consequentemente, pela direção das 

curvas de nível, que avançam sobre o paúl da Cela, tornando-o um aspeto 

importante na perceção do aumento de água existente no solo.   

Esta pressão e afluência de água no terreno avançam sobre outro 

aspeto fundamental: a sua permeabilidade. Se por um lado a Vila na sua 

materialidade mais rígida se torna impermeável, também a quantidade de água 

num solo o pode saturar e tornar incapaz de a absorver, ainda que os seus poros 

o permitam.  

Desta forma, as imagens recolhidas apresentadas no desenho 

introdutório do subcapítulo (fig.87, pag.185) mostram no lugar os vários níveis 

de textura do solo e a saturação da água que por vezes alaga as parcelas 

agrícolas (quer pela afluência das águas vindas subterraneamente das linhas de 

água, quer pela água excedente da rega e que é drenada para o rio Alcoa).  

O nível freático acaba por ser intencionalmente controlado devido aos 

sistemas existentes criados neste aproveitamento.  

                                                            
127LABASTIDA, Marta Juan, “El Paisage Próximo. Fragmentos del Vale do Ave”, Tese de Doutoramento 

em Arquitetura, Cidade e Território, Universidade do Minho, Maio 2013 
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Assim, relativamente aos sistemas, que pelo seu caráter marcam a 

perceção do paúl e controlam a água que flui nestes, verifica-se um sistema de 

rega de superfície sob pressão, por aspersão (pivots e gota-a-gota). É também 

constituído pelos canais já identificados (Norte, Sul, Canal de Famalicão e Canal 

dos Navegantes), que através das regadeiras que armazenam água para a rega 

e por gravidade, a distribuem até a parcela a ser regada. 

No sentido dos terrenos referidos, “(…) visou a obra de defesa o enxugo 

das baixas, em grande parte constituídas por terrenos pantanosos (cerca de 300 

hectares) ou mal drenados, e a consequente rega, de molde a tornar exequível 

a cultura intensiva.”128. Esta é mais uma evidência da impermanência no lugar 

que aponta a recursividade dos terrenos para serem água sendo apenas 

possível a produção agrícola através dos sistemas artificiais criados. 

Assim, o perímetro da Cela apresenta estruturas como diques, poços 

que compartimentam e armazenam a água em excesso no solo, regadeiras e 

portas de regulação do caudal, canais de condução de água, e distribuição de 

rega por gravidade, valas de drenagem e é também, ainda protegida por diques 

de defesa que caracterizam e delimitam o perímetro da Cela (evidenciados na 

figura 99, na página seguinte através de um mapeamento fotográfico).  

                                                            
128ALARCÃO, Alberto, POPPE, António, SILVA, Carlos, “A região a oeste da Serra dos Candeeiros”, 

Fundação Carlouste Gulbenkian, Lisboa, 1961. 

Fig.98 | Limite do Aproveitamento Hidroagrícola da Cela – Vala contra cheias de nível com o terreno 
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Assim, através do levantamento fotográfico registado é possível 

perceber, sucintamente, o funcionamento dos sistemas que integram a rega e 

a drenagem nos Campos da Cela.  

Existem ainda duas outras estruturas que regulam e fazem parte dos 

sistemas. A norte, na Ponte das Barcas, existe a central de drenagem que 

através do sistema de bombagem retira a água excedente dos terrenos. Mais a 

oeste, perto de Valado dos Frades existe o açude principal, identificado na 

figura 99, que controla não só o nível do rio Alcoa como retira água deste e a 

conduz para a rega através dos canais sobrelevados.  

Na figura 100, é desenhado o Perímetro dos Campos da Cela. A sua 

morfologia concêntrica, como explorado anteriormente, está relacionada com 

o sistema de bombagem constituinte do sistema de drenagem existente. A 

água dos terrenos é retirada através da vala de cintura contra cheias, também 

identificada neste desenho, podendo esta ser sobrelevada, de nível com o 

terreno ou mesmo subterrânea, e colocada no perímetro do aproveitamento 

agrícola para o controlo da água excedente, para que esta seja encaminhada 

para o exterior dos terrenos.  

Na figura 101 são desenhadas estas relações, em secção, entre a posição 

da vala, os terrenos agrícolas e o seu exterior. As secções encontram-se 

identificadas na figura 100.  

Todos os canais e valas de drenagem ou rega apresentam ramificações 

para que as infraestruturas, através de regadeiras, consigam regar e drenar 

todas as parcelas. Isto acontece pois após a rega “há que drenar a água em 

excesso na parcela de forma a evitar alagamentos129”, quando isto acontece a 

estação elevatória, de bombagem retira a água do terreno e encaminha-a pelo 

coletor sul até ao rio Alcoa. Desta forma, sintetiza-se o sistema e através dos 

desenhos seguintes expõe-se os dados enunciados.  

                                                            
129CAROÇA, Carla “Plano de Aproveitamento de recursos hídricos na várzea da Nazaré – Obra de 

fomento hidroagrícola no paúl da Cela”, 2012 
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 Explorados os sistemas e a porosidade na aproximação aos Campos da 

Cela, ensaia-se uma primeira interligação da recolha feita quer sobre a 

(im)permeabilidade do solo quer sobre as estruturas que mantém a água, 

controlada.  

 Assim, a figura 102 ensaia através da secção e da colagem de fotografias 

retiradas na aproximação, o conhecimento descoberto sobre o lugar: mapeia 

estruturas e a sua interligação, aproxima em detalhe algumas delas: os poços, 

elementos que controlam os fluxos de água, e através de três cortes 

esquemáticos percebe de que forma está presente a impermanência 

separando o “sólido”, o “líquido” onde os terrenos são o seu suporte, e os 

sistemas, que na sua falha é captada a impermanência.  

Este registo experimenta organizar de forma gráfica, os vários pontos 

expostos ao longo da exposição escrita, numa escala próxima ao lugar dando, 

também, bases de representação para a produção síntese apresentada à frente 

neste subcapítulo. 
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III.II.ii Síntese: Porosidade na Praia da Nazaré e nos Campos da Cela 

 

A perceção das dinâmicas observadas na experiência do percorrer o 

lugar encontram-se na relação entre a água e o solo, através dos sistemas 

expostos, quer naturais (o oceanos e os níveis freáticos) quer artificiais, as 

estruturas de drenagem e rega, levando a que a representação se apoie em 

imagens do lugar e constituam a secção de cada uma das aproximações.  

Assim, relativamente à Praia é desenhada um primeiro estrato que 

aponta várias escalas de aproximação: desde a sua composição urbanística até 

ao detalhe construtivo da drenagem do edifício, desenham-se os sistemas que 

provocam compressão na Praia.  

Num segundo estrato, são sobrepostas as dinâmicas e impermanências 

inerentes às alterações destes sistemas também na sua relação cíclica 

(previamente estudada e revelada no subcapítulo do Duração). É desenhado 

também como a água é recolhida na cobertura, percorrendo a parede e 

descarregando na vala paralela ao edificado que posteriormente a conduz ao 

mar, estabelecendo a proximidade a esta construção específica.  

Do outro lado as dinâmicas exponenciadas pelo mar, que consoante a 

descida e subida das marés provoca alteração de limites, e esquematicamente 

de atividades, consoante os ciclo de impermanência a que a Praia da Nazaré 

tem de dar resposta.  

Em síntese, a figura 103 confere uma expressão muito ligada à 

materialidade e instabilidade entre as relações estabelecidas nos sistemas 

definidos (circulação, drenagem, movimentos da água no suporte sólido) e que 

através das pressões que exercem provocam instabilidade na aproximação. 

Desta forma, é através do percorrer e do perceber a materialidade, as 

estruturas, as particularidades que cada sistema cria (as dinâmicas criadas pelas 

marés, os circuitos da água na Vila), que se torna visível a impermanência. 
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No que respeita à aproximação aos Campos da Cela (fig.104), Perímetro 

de aproveitamento Hidroagrícola, o processo de construção da representação 

é semelhante: desenvolvendo-se em secção no primeiro estrato são 

apresentadas as estruturas que constituem a área aproximada, e o modo como 

elas transportam, controlam e subtraem a água dos terrenos, fazendo a 

interligação entre elas através da linha de corte e aproximando algumas das 

estruturas encontras (poços de armazenamento de água, estruturas de 

controlo da corrente, comportas para a rega).  

No segundo estrato é sobreposta a circulação da água no circuito das 

estruturas, regando ou drenando. E ainda acrescentando o nível freático e o 

nível de saturação do solo causando impermanência na oscilação estas alturas 

da água, chegando mesmo a inundar a várzea. 

Assim, através das temáticas enunciadas, e descodificadas através da 

representação proposta, (fig.104), descobrem-se temáticas inerentes às 

transformações no lugar, que na sua instabilidade revelam a impermanência: 

como a partir da distribuição das infraestruturas e níveis de água é possível 

perceber no lugar, a sua essência e os vestígios temporais numa aproximação 

que relaciona a água e o modo como ela é elemento transformador, quer ao 

longo tempo cronológico (de lagoa a várzea agrícola), quer no tempo cíclico.   

Num olhar próximo, entra-se no lugar, percebendo como a terra e a 

água estabelecem uma relação frágil, instável, podendo estes terrenos, por 

causas externas e imprevisíveis, facilmente voltar a ser água. Entende-se 

também, que os sistemas artificias ciados permitem o usufruto da prática 

agrícola, sendo através dos complexos sistemas de drenagem e rega 

abordados, que estes mantém a água controlada, fazendo com que os dois 

elementos, terra-água, coexistam, complementando-se. 
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III.III. Fluxos  

 

Quando nos movemos pelo espaço da paisagem não é apenas um fluxo 

dinâmico de perceções derivadas de fontes externas, mas é também o 

movimento muscular e nervoso do próprio corpo pelo espaço e pelo tempo.”130 

A aproximação ao tempo vivido envolve, como afirma James Corner na 

frase acima mencionada, o próprio corpo em movimento na captação da 

paisagem, do lugar que se está a observar e a analisar.  

As causas-relacionais são descodificadas pelo tema do presente 

subcapítulo: Fluxos. Os fluxos transformam aqui o “líquido” que vem sendo 

abordado ao longo da investigação. Este “líquido” é agora entendido no 

sentido de fluidez e passagem, de pessoas, de movimentos. No lugar foca 

agora o clima – aspeto que desenvolve a fenomenologia do tempo 

meteorológico ao longo do ano e se destaca pelos momentos extremos do 

Verão e do Inverno, que por sua vez transformam a Vila.  

Mais precisamente, Fluxo é o que origina dinâmica, “movimento do 

líquido que vem encher um espaço ou que passa por ele”131, sendo assim o “que 

transita, o que passa”132. A variação do estado do tempo, nas estações do ano, 

nomeadamente no Verão trás visitantes, o turismo, à Vila. Neste sentido as 

pessoas são como líquidos que passam, atravessam, apropriam e transformam 

e assim o lugar continua a (im)permanecer.  

O presente subcapítulo aborda duas escalas de relação temporal no 

tempo vivido, que complementa e conjuga a investigação mais específica, 

                                                            
130CORNER, James, “Representation and landscape: Drawing and making in the landscape medium”, 1992, 

Pag.148 “Temporality in landscape experience is further complicated by the movement of the body itself 
(…). When moving across landscape space there is not only a dynamic flow of perceptions derived from 
external sources, but there is also the muscular and nervous movement of the body itself through space 
and time.” 
131 Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição revista e atualizada, Porto Editora. 
132LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.33 
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relativa à abordagem ao clima, com o registo mais experienciado no lugar. 

Desta forma, complementa também a análise relativa aos dois subcapítulos 

anteriores e, através dos três capítulos abordados ao longo do trabalho, o 

carácter impermanente no lugar vai-se revelando. 

Aborda-se a escala temporal na vivência através das causas relacionais 

inerentes às transformações ocorridas, às microdinâmicas exploras na relação 

de sucessiva aproximação entre ano, estação e dia, na relação de fluxos que 

ocorrem na Vila muito por causa dos visitantes que transformam o lugar: “(…) 

a paisagem é um bioma vivo que está sujeito a fluxos e mudanças por processos 

naturais que vão operando ao longo do tempo.”133.  

Nesta transformação é necessário o registo também da sua recursão. 

Desta forma, o clima torna-se vinculador dos fluxos transformadores sendo 

que através deles é possível experienciar o lugar, percebendo que “(…) tudo no 

universo é um fluxo”134, tudo é dinâmico, tudo é impermanente.  

A escala desta análise avança em dois sentidos distintos mas articulados 

através do conceito temporal: a macro escala do clima temperado, como este 

se caracteriza e como se reflete na vivência do lugar: a disparidade entre o 

Verão e o Inverno. Neste ponto é relacionada os Ciclos da Impermanência, 

expostos como elemento de Síntese da Duração. Estes ciclos, em ambas as 

aproximações na amostra, refletem a multiplicidade de fenómenos e 

transformações na amostra, percebendo as diferentes velocidades.  

Os fluxos fazem ponte entre estes ciclos, instáveis, percebendo agora 

em aproximação, através do clima como estas dinâmicas se caracterizam quer 

ao longo do ano, quer na sua apreensão ao longo de um dia. 

                                                            
133CORNER, James, “Representation and landscape: Drawing and making in the landscape medium”, 1992, 

Pag.148 “(…) landscape is a living biome that is subject to flux and change by natural processes operating 
over time.” 
134 JUNIPER, Andrew, “Wabi Sabi”, Tuttle Publishing, Tokyo, 2003, Pag.27 – “Everything in the universe 

is in flux (…)” 
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Assim, num segundo ponto avança-se à micro escala: do clima à 

variação do estado do tempo, que varia na escala do próprio dia, refletindo 

apropriações e movimentos assim como a dicotomia na ocupação entre o dia e 

a noite. O presente ponto apoia-se no levantamento in situ, de observação 

direta neste, percebendo as dinâmicas estabelecidas, aliando a este o 

conhecimento de entidades específicas135. Este parâmetro justifica a seleção de 

apenas uma aproximação na amostra: a Praia da Nazaré, avançando-se na 

análise focando num dia de Verão com a enchente turística a transmutar a vila.  

Com o clima e a variação do estado do tempo, surge também a micro 

escala na aproximação ao próprio elemento: o gasoso, o mar, o grão de areia, 

registando uma aproximação aos constituintes mais particulares da amostra.  

Enquanto no subcapítulo da Porosidade é abordado o material ao nível 

da sua permeabilidade, aqui foca-se a escala da sua composição, mostrando a 

impermanência na relação transescalar apreendida no lugar: da água do mar 

ao elemento cristalino do sal (transformado através da evaporação, 

percebendo-se desta forma a própria impermanência na água); a praia, a sua 

apropriação enquanto estancia balnear, ao grão da areia e mesmo ao seu 

retorno dunar, com vegetação específica, que começa a voltar a aparecer.  

Abordadas as escalas, as apropriações e as dinâmicas percebe-se a 

conjugação de relações que vão ser expostas para explorar as oscilações no 

lugar, assim como a perceção da sua impermanência. Não ocorre apenas 

progressão, esta mutabilidade e desdobramento são visíveis também na sua 

regressão. Para além disto, deixa marcas subtis, transformando não 

abruptamente, de modo que o olho humano dificilmente o consegue 

apreender. Impermanência surge em toda a mudança, até na mais difícil de 

captar. 

                                                            
135Como por exemplo, os valores de temperatura, humidade e precipitação, em dados fornecidos pela 

Camara Municipal e recolhidos no Instituto do Mar e da Atmosfera.  
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III.III.i Escalas relacionais: o Clima  

 

Portugal continental caracteriza-se pelo seu clima temperado. Esta 

denominação climatérica trás informação complementar no sentido de 

perceber que esta própria condição é instável, pois este tipo de clima 

apresenta-se com grandes oscilações. Do clima fazem parte a temperatura e 

outras condições atmosféricas como a humidade e a precipitação, que são, 

desta forma, importantes para entender o ambiente criado no lugar. 

 A nível continental caracteriza-se por Verões quentes e Invernos 

húmidos e chuvosos, alterando-se este valores pela proximidade do mar ou 

pela altitude onde o lugar se insere: ”(…) o clima é determinado pelas condições 

médias dos parâmetros meteorológicos que se verificam numa dada região, (…) 

a altitude, a proximidade ao mar e a latitude são fatores por exemplo que o 

determinam (…)”136 

Desta forma, a força do mar, regula o clima, tornando os Verões mais 

longos e quentes, tornando as zonas costeiras muito procuradas pelos 

veraneantes. A Nazaré não é exceção. Caracterizados os dois extremos 

climatéricos ao longo do ano, num clima de grande instabilidade ao longo do 

ano, o Verão ganha sem dúvida na Nazaré, a nível dos seus fluxos e 

movimentações, grande importância.   

O clima é causa-relação daquilo que acontece e transforma a Vila. As 

temperaturas sobem nesta altura do ano, as infraestruturas desmultiplicam-se 

para dar resposta aos visitantes que anualmente visitam a Vila para nela 

passarem o Verão.   

A macro e a micro escala andam intercaladas neste subcapítulo das 

escalas relacionais. Na macro escala, do clima temperado estabelece-se a 

                                                            
136“Plano Municipal de Emergência, Parte IV, Secção III”, disponibilizado pela Câmara municipal da 

Nazaré.  
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diferença significativa das estações do ano, essencialmente entre o Verão e o 

Inverno, sendo sobre este que recai a análise e observação no lugar para 

perceber as dinâmicas geradas nesta porção cíclica. Por um lado, é 

desenvolvida a questão do turismo de massas, que sobrelota a Vila e a torna 

uma “cidade de aluguer”; por outro lado é feito o registo na Praia ao longo do 

dia de Verão que caracteriza a forma como a própria transformação ocorre, 

agora num ciclo mais curto.  

Esta intensidade de veraneantes é registada anualmente, crescendo a 

população da Vila de aproximadamente 15 000 habitantes para mais de 100 

000 habitantes nos meses de Verão (registos de Junho a Outubro). Obtém-se 

uma relação impermanente transcontinental: os fluxos extravasam o 

continente e trazem turistas de vários pontos do mundo, tornando esta relação 

de contacto com o lugar, numa relação próxima e transformadora.  

Através dos dados fornecidos pelo Posto de Turismo da Nazaré, é 

possível perceber as principais nacionalidades que visitam a Vila durante o 

Verão e qual a sua percentagem no total de pessoas que visitam o lugar.  

O gráfico seguinte (fig.105) sintetiza a informação cedida pelo Posto de 

Turismo da Nazaré. É importante referir que estes dados fornecidos traduzem 

apenas 30 a 40% dos dados de turismo total na Vila.  

O gráfico demonstra a atividade turística desde 1996, e a intensidade de 

visitantes, desde 2006, que recai sobre o Verão. Desta forma, é possível 

perceber que os principais países visitantes são a França e a Espanha 

aparecendo logo de seguida Portugal. Os valores dos visitantes variam 

anualmente percebendo-se em 1998 um valor máximo de visitantes, cerca de 

28 600 pessoas incluídas as várias nacionalidades, decrescendo a partir desse 

ano, encontrando-se o mínimo em 2003 com 19 781 pessoas que passaram na 

vila, voltando nos anos seguintes a média a oscilar entre os 19 000 e os 25 000 

visitantes na Vila.  
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Este registo pretende perceber e interligar de que forma a Vila consegue 

dar resposta a uma tão grande afluência de população ao longo do ano (sendo 

que a maior percentagem pertence aos meses de Verão, como assinalado no 

gráfico), descodificando este facto, o seu desdobramento e transformação nos 

meses de Verão.  

 

É experienciado ainda um segundo registo, com as principais 

nacionalidades que passam os meses de Verão na Vila da Nazaré, criando desta 

forma uma relação transescalar na transformação desta aproximação, 

percebendo que os Fluxos quebram limites e criam relações longínquas 

(fig.106, na página seguinte).  

Fig.105 | Gráfico síntese da população visitante da Nazaré, desde 1996 até 2013. Nacionalidades com maior % de visitantes 

por ano. Número de Visitantes no Verão desde 2006. 
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No desenho anterior é percetível, portanto, os países de onde, 

maioritariamente, provêm os turistas ao longo dos anos. É possível também 

perceber, através dos tons de cinza diferenciados, a percentagem 

correspondente a cada país. São selecionados para o registo os dados do ano 

de 2013, dado que o ano de 2014 ainda não concluiu a época balnear (à data 

da formalização do trabalho), não existindo ainda registados os dados do 

período de Verão acima mencionado (de Junho a Outubro). Assim, com o 

registo de 2013 referencia-se o número de pessoas que passaram na Vila. 

Para além destas relações transcontinentais que quebram escala e 

estabelecem interligações entre os vários países que visitam a Vila da Nazaré, 

estabelecem-se também relações de proximidade que podem ser claramente 

apreendidas na Vila através da posição das, anteriormente referidas, mulheres 

dos “Chambres”, forma como a população local dá resposta a tão grande 

afluência de visitantes, integrando este fluxo no rendimento familiar.  

Foi na relação das suas posições que se apresenta um estudo das 

movimentações automóveis e pedestres na Praia da Nazaré, ou seja, estas 

mulheres colocam-se estrategicamente para que possam acolher os visitantes 

através dos apartamentos disponíveis para o aluguer durante o Verão. Através 

dos seus cartões multilinguísticos chegam aos turistas que estão à procura de 

alojamento temporário. O desenho seguinte (fig.107) mostra o levantamento 

das Mulheres dos “chambres”, realizado no dia 7 de Setembro de 2014, 

revelando através da sua posição, os fluxos na Vila.  

O turismo – os veraneantes que visitam a vila sazonalmente - é com 

certeza um dos maiores e mais profundos fatores na impermanência e 

transformação da Nazaré. Já desde a sua formação e expansão urbana que as 

famílias mais pobres construíram habitações secundárias, para poder alugar as 

suas casas aos que procuram a Vila para férias.  
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Nesta exposição acima descrita, ocorre um primeiro desdobramento, 

de um núcleo que se expande, ao longo do século, por necessidade de resposta 

a uma procura por parte dos turistas, sendo também ao mesmo tempo 

resposta à necessidade económica de muitas famílias. 

Por sua vez, o turismo provoca um segundo desdobramento, num 

tempo cíclico, desdobrando a Vila para que esta aguente com o fluxo gerado 

no Verão: criam-se explanadas, áreas de restauração e hotelaria. Exemplo 

desta transformação é a praça Sousa Oliveira (figuras 108 e 109), que guardava 

as embarcações para a pesca, agora desdobra-se em estruturas para 

esplanadas no Verão.  

 

Da mesma forma que o mar, pela sua força e dinâmicas das marés, cria 

limites face a Vila, também este ciclo trás a criação de novas relações na 

ocupação e apropriação da marginal. A sua largura é condensada e os fluxos, a 

passagem das pessoas é condicionada a uma linha limite, literalmente existente 

no pavimento da avenida: por um lado a passagem, por outro a exposição (seja 

de artigos, mesas e cadeiras, etc, da restauração e comércio - fig.110). 

A impermanência não é apenas registada pelo aparecimento destas 

estruturas, que sazonalmente e visualmente marcam a morfologia da vila. Pelo 

contrário, a impermanência é visualmente registada no seu retrocesso, a Vila 

desdobra, mas depois da passagem dos turistas encolhe voltando a seu estado 

recolhido.  

Fig.108 |Praça Sousa Oliveira - embarcações para a pesca Fig.109 | Praça Sousa Oliveira - esplanadas (restauração) 
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Expostas as relações transescalares, a macro escala de relação que a Vila 

reflete face ao turismo, aparece como segunda aproximação a microescala, a 

variação do estado do tempo na relação de um dia de Verão até à escala do 

elemento na amostra. Isto reflete novamente o rizoma que se estabelece no 

trabalho e que “(…)pretende conseguir (re)estabelecer relações eficazes com o 

lugar mas, sobretudo, com os seus indícios mutáveis difíceis de fixar.”137 

Aprofunda-se primeiramente o elemento gasoso que o transforma, ou 

seja o que acontece quando a estado do tempo muda? As pessoas arrumam as 

suas coisas e saem da praia, ocupando as esplanadas, criando novos fluxos e 

criando novos pontos de intensidade.  

Chega-se à escala do elemento. O gasoso que causa as movimentações 

na praia, a água que evapora e deixa o vestígio da partícula do sal, ou até 

mesmo a composição da estância balnear, da barraca ao grão de areia (fig.111).  

Metaforicamente aproximando, foi feita uma recolha no lugar, destes 

elementos traduzindo a diversidade transescalar do lugar, a impermanência na 

própria composição da amostra, como afirma Robert Smithson, quando explica 

a “incerteza da escala”, na explicação da obra Spiral Jetty, afirmando que esta, 

ampliando aos seus cristais de sal que a constituem, “(…) poderia ser 

considerada uma camada dentro da rede cristalina em espiral, ampliada triliões 

de vezes.”138 

 

 

 

                                                            
137LABASTIDA, Marta Juan, “El Paisage Próximo. Fragmentos del Vale do Ave”, Tese de Doutoramento em 

Arquitetura, Cidade e Território, Universidade do Minho, Maio 2013  
138SMITHSON, Robert, “Robert Smithson: The Collected Writings – The spiral Jetty”, edição Jack Flam, 

University pf California Press, 1996, Pag.147 “Spiral Jetty could be considered one layer within the spiraling 
crystal lattice, magnified trillions of times.” 
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Para além do registo da precipitação e humidade, na parte inferior são 

relacionadas as temperaturas máximas e mínimas ao longo do ano e 

sobreposto a esta são mapeadas as temperaturas registadas em determinadas 

horas no dia no levantamento realizado na Praia, dia 9 de Setembro de 2014.  

Como fundamental elemento do desenho, o alçado relaciona e intui 

apropriações e atividades expostas abaixo no gráfico da temperatura diária. Os 

banhos no mar, os jogos, os banhos de sol, são algumas das atividades 

evidenciadas em análise, fazendo referência ao turismo de massas que visita a 

Vila no Verão, assim como a dicotomia entre a noite e o dia, percebendo a 

intensidade de ocupação no lugar.  

Tenta-se, através do mapa seguinte (fig.113), sintetizar o clima que 

através da variação do estado do tempo, trás à vila dinâmicas e intensidades, 

transformando-a. O turismo como causa-relação, cria impermanência nas 

intensidades da Vila, quer sazonalmente, que ao longo do tempo.  

Desta forma, atravessando os pontos explorados, relaciona-se através 

da escala, no tempo vivido, uma abordagem ao lugar que reflete as dinâmicas 

e impermanências registadas em várias escalas de aproximação: a macro e a 

micro escala, através do clima e variação do estado do tempo como vinculador 

do foco na análise, conseguem esclarecer a compreensão destas dinâmicas 

intuindo à caracterização das suas movimentações.  

Assim, evidencia-se uma abordagem próxima ao lugar, vivenciando os 

registos mapeados, de forma a captar as dinâmicas existentes e experienciadas 

ao longo da recolha no tempo da investigação. A amostra é impermanente no 

sentido dos fluxos que são gerados e que nela causam transformação pelas 

causas-relacionais abordadas: o clima, caracterizado pelos seus momentos 

extremos, faz com que o Verão traga a enchente de turistas, o que faz com que 

a Vila se desdobre, transformando-se. Este registo faz com que a abordagem, 

num olhar próximo, complete o conhecimento sobre o lugar. 
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IV. Conclusões 

 

A impermanência, olhar específico recolhido na amostra sobre o qual a 

investigação foi desenvolvida, permite construir ensaios que exploram 

métodos de representação transescalares e que expõem a criação de 

conhecimento original sobre o lugar em causa – entre a Nazaré e a Lagoa da 

Pederneira.  

Os três tipos de impermanência propostos: linear, relacional e vivida, 

desenvolvem a investigação e constroem os três capítulos do trabalho. Esta 

multiplicidade temporal permite que a impermanência atravesse tempos 

distintos, interligando conhecimentos dispersos de várias áreas disciplinares 

criando assim, conhecimento transdisciplinar sobre o lugar. 

 É nesta transversalidade que reside um dos aspetos mais relevantes 

sobre o conhecimento original produzido: com o cruzamento de referências 

dispersas e recolhas documentais é possível criar novas representações, 

ensaiando-as e descobrindo conhecimento novo sobre o lugar. Um exemplo 

concreto é o estudo da Lagoa da Pederneira, pois é na relação das várias 

referências estudas que se descodifica, por exemplo, a cota máxima (10m) do 

nível da água no período da sua maior extensão (há 5000mil anos), sendo 

possível, o seu mapeamento ciando um desenho que torne visível esse 

conhecimento. 

A representação não é uma ilustração de algo que não existe, mas sim o 

instrumento operativo – projetual – através do qual o conhecimento é cruzado. 

Neste caso da cota da Lagoa, verificaram-se informações textuais contraditórias 

e só o cruzamento com o estudo cartográfico permitiu concluir e cota em causa. 

Assim, através da análise transdisciplinar, a representação é o 

mecanismo exploratório dos conceitos e temáticas que vão sendo levantados 
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em torno da impermanência, através da descoberta de processos complexos, 

descodificados em desenho. 

Ensaiando uma primeira abordagem, com as experiências de 

representação realizadas a partir dos catalisadores expostos e cruzados com as 

temáticas do Wabi-Sabi, chega-se ao conceito de impermanência que tenta, a 

partir da “espessura temporal”, desenvolver uma metodologia que se 

estabelece ao longo da construção da temática, no que diz respeito à sua 

representação: sobrepôs-se e registou-se a transversalidade de escalas e 

tempos ao longo das experiências de representação propostas no trabalho, 

sendo na interligação e no cruzamento da recolha distinta que o desenho 

adquiriu essa “espessura”, expondo visualmente a temática da impermanência 

e o conhecimento descoberto sobre o lugar. 

Explorada a metodologia da representação conclui-se que esta está 

intrinsecamente ligada à pesquisa in situ, que complementa as referências e 

informação documental recolhida, acrescentando um olhar próximo, mais 

conectado com a experiencia do lugar, olhar esse utilizado na procura de 

vestígios (no caso dos traços da Lagoa da Pederneira) e desvendando novas 

problemáticas presentes no lugar (por exemplo no Capítulo II, com as temáticas 

da impermanência vivida).  

Assim, a impermanência é descoberta ao longo do trabalho no modo 

como se apreende a amostra: a perceção torna-se estruturante reformulando 

a ato da visão, fundamental para a apreensão da temática em profundidade, 

assumindo que tudo é instável e está em constante transformação, começando 

pela perceção dos lugares. Desta forma, o modo como se perceciona o lugar, 

fundamental para a apreensão da temática, é constantemente transformado e 

reformulado. 

Também a ideia de rótula se desdobra: com função articuladora, a ideia 

de rótula descobriu no lugar a relação impermanente costa-mar e assim se 

encontrou uma nova escala de aproximação à amostra: já não é apenas a 
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Nazaré mas a escala alarga-se para incluir também a Lagoa da Pederneira. Com 

esta descoberta, não só a transversalidade de escalas se desmultiplicou 

redirecionando a investigação, mas também transformou esta relação através 

da revelação dos “líquidos” que produzem dinâmicas no lugar, despoletando a 

impermanência na amostra através da relação terra-água. 

Assim, os movimentos e fluxos apreendidos saltam da linha da costa para 

novas relações “líquidas” apreendidas no progressivo entrar no lugar, 

aprofundando-se a transformação ao longo do tempo, na caracterização 

geomorfológica da amostra, sobrepondo e percebendo limites móveis, 

desdobrados na sua multiplicidade ao longo do tempo cronológico.  

Esta transformação ao longo do tempo construiu cartografias e novas 

representações que permitem na sua produção, a inter-relação do 

conhecimento transdisciplinar e transescalar descoberto, nomeadamente, ao 

nível da Lagoa da Pederneira, da influência antrópica dos Monges de Alcobaça 

e das dinâmicas das populações, que intrinsecamente ligadas aos processos 

mencionados se foram formando ou deslocando. 

Esta relação entre processos conferiu a relação de escalas distintas na 

aproximação ao lugar. Cita-se a este propósito o exposto relativamente à 

transformação da costa (na amostra em análise caracterizada pelo recorte da 

Lagoa da Pederneira), o que fez com que as populações da Pederneira se 

deslocassem, formando a Nazaré, assim como populações de outros pontos do 

País (Paredes e Ílhavo) que dada esta transformação se vêm obrigadas a 

movimentar-se na procura de melhores condições de vida. Estas 

movimentações traduzem ainda uma outra relação: o lugar no presente e as 

dinâmicas da população visitante na Vila nos meses de Verão: o turismo.  

Através deste registo conclui-se a transversalidade de relações 

estabelecidas, que extravasam os limites físicos da amostra e se conectam 

através da transformação da linha de costa, pela movimentação destas 

populações.  
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Através da construção de nova cartografia específica na exposição 

cronológica e relacionando os vários aspetos referidos, foi possível perceber a 

interligação da informação que se encontrava dispersa, mapeando-se 

linearmente as transformações no lugar. Mas é na recursão do seu estado que 

o conceito da impermanência se transforma: passou-se de uma análise linear 

a relacional, entendendo, assim as causas-relacionais das transformações nos 

vários estratos temporais estudados.  

Assim, na linearidade do tempo, o conceito da impermanência é 

transformado: o movimento “elástico” da paisagem, sem limites espaciais e 

temporais descobrem a impermanência relacional no lugar tornada visível nas 

cartografias criadas. 

A partir deste ponto sintetizou-se a transformação do conceito, 

revelando ao mesmo tempo no lugar a sua especificidade: a recursão, quando 

a “antiga” Lagoa da Pederneira volta a ser água. Cruzando-se escalas e 

sintetizando-se tempos, lançou-se uma nova experiência no trabalho na 

relação líquida terra-água descoberta no lugar, o “entre”: que deu mote para o 

desenvolvimento da impermanência vivida, mostrando, mais uma vez, como a 

temática se aprofundou na sua descoberta no lugar. 

Esta perceção do “entre”: entre escalas, entre tempos, entre processos, 

no “pelo meio”139 segundo Deleuze, traduz a experiência rizomática ensaiada, 

onde se conectaram novos pontos de relação que, assim, explicitaram a 

impermanência vivida, decodificada por três palavras-chave apreendidas na 

observação do lugar: Duração, Porosidade, Fluxos.  

Mais uma vez, no cruzamento de disciplinas e conhecimentos distintos 

que atravessam os três pontos distintos da impermanência vivida (a litologia, 

os estudo das marés, o turismo, a morfologia urbana, etc.), tornam-se visíveis, 

sintetizando-se os ciclos da impermanência na amostra – Ciclos das estações 

                                                            
139LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia. 
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do ano, Verão e Inverno, ciclos das marés, ciclo diário nas apropriações da praia 

– que consoante as aproximações feitas, revelam velocidades distintas, 

consoante a especificidade da aproximação.  

Assim, percorrendo-se a impermanência mapeiam-se novos registos 

sobre o lugar despoletados pelas microdinâmicas registadas in situ: a várzea 

agrícola transforma-se pela saturação de água no solo, inundando-o; a Vila 

transforma-se pelo fluxo de turistas que sazonalmente a procuram, na relação 

do clima e da sua localização geográfica propicia a banhos de mar tornando 

visível o caráter líquido apreendido no lugar. 

 Na oscilação destas relações descobre-se a multiplicidade de micro 

transformações que, então, conferem ao lugar o seu estado impermanente, 

através da observação e registo da experiência vivida no lugar, que alcança o 

detalhe na análise no aprofundamento do conhecimento apreendido.  

Concluída a relação transversal do trabalho, e as conclusões que se 

retiram desta construção, a impermanência percorre até a forma como este é 

lido no conteúdo apresentado: esta é explorada no modo como o Processo 

impermanente se intercala no Produto impermanente, assumindo a 

impermanência na construção deste, mostrando as formas que a investigação 

tomou, experimentando em representação algo que é instável, sendo nesta 

instabilidade que foram descobertas as múltiplas camadas de aprofundamento 

do trabalho. Este tópico é de elevada importância dado que narra a sua 

construção, fulcral para o entendimento do lugar e da impermanência na 

investigação – sendo este um devir impermanente.  

Como tópico de conclusão evidenciam-se os dois pontos da investigação 

que lançam modos inovadores de abordagem ao território, identificando 

situações e temáticas emergentes: por um lado, a representação e 

interpretação que vai sendo construída, numa narrativa que pretende 

experimentar e reinventar ferramentas de desenho para demonstrar as 

dinâmicas da impermanência do lugar, testando-se a diversidade de escalas e 
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tempos, fundamentais para a compreensão da amostra-impermanência, assim 

como o cruzamento de conhecimento sectorial disperso, fundamental para o 

conhecimento do lugar, através da transversalidade de disciplinas que cruza, 

complementada pela recolha in situ.  

Por outro lado, constrói-se o vocabulário de impermanência descobertos 

ao longo da investigação e usados ao longo da sua exposição. Sintetizado no 

Glossário da Impermanência, este desvenda, através das palavras 

selecionadas, outra síntese – a das palavras – que interliga toda a investigação 

no que diz respeito à sua comunicação discursiva para expor o conhecimento 

produzido. Assim sintetizam-se dois pontos: este trabalho apresenta uma 

construção exploratória na forma de representar a impermanência que 

parte da amostra e cuja dificuldade de a representar é emergente e, em síntese, 

enuncia o Glossário da impermanência que apenas é possível expor em 

tópico de conclusão do trabalho, dado ter sido um devir constante ao longo da 

sua concretização.  
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IV.I Glossário da Impermanência  

 

Seguidamente definem-se as cinco palavras-chave que caracterizam a 

impermanência: líquido, instabilidade, oscilação, relação e transitoriedade; as 

quais foram descobertas ao longo da investigação sobre a temática. Por último 

define-se a impermanência, cruzando as cinco palavras-chave.  

 “Líquido” adj. S.m que corre, que flui; entende-se tudo aquilo que é 

Fluido. Dinâmico, tudo o que se move, e cria relação de movimento. Os 

“líquidos” são aqui entendidos como o “imaterial” muitas vezes não 

apreendidos como importantes na análise ao território mas nesta amostra 

fundamentais, integrando alguns dos paradigmas atuais com que se depara a 

arquitetura: “uma arquitetura líquida, em vez de uma arquitetura sólida, será 

aquela que substitua a rigidez pela fluidez, e a primazia do espaço pela primazia 

do tempo”140. Ao longo dos vários capítulos, o líquido torna-se visível em 

representação, afincado na relação do lugar entre a água e a terra. A água que 

passa, que transforma, a terra que suporta pressões e transformações; as 

pessoas que criam fluxos e dinâmicas: o turismo, a intensidade de população 

visitante que produz movimento e alteração. Os líquidos vão sendo 

identificados e mapeados tornando-se visíveis.  

Instabilidade s.f. falta de estabilidade; inconstância. Associa-se à 

variação da permanência, ou seja à mutabilidade na forma aparentemente 

estável das coisas. Ao longo do trabalho, é apresentado o aprofundamento 

sobre temas que não são estáticos e portanto inserem-se verbos que pelo seu 

dinamismo oferecem ao discurso o movimento simultâneo do investigado e da 

investigação. Pretende-se, assim, transmitir que a transformação ocorrida não 

é pontual e estática mas que está em constante mutação na incerteza, no 

                                                            
140 SOLA-MORALES, Ignasi, “Territorios” – Arquitectura Liquida, Editorial Gustavo Gili, 2002, Pag. 126 

“Una arquitectura líquida, en vez de una arquitectura sólida, será aquela que sustituya la firmeza por la 
fluidez y la primacía del espácio pela primacía del tiempo.” 
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desconhecido do próximo acontecimento “por isso nós devemos desejar que se 

salvem as ferramentas e as soluções culturais do passado de forma a conhecer 

a demanda da incerteza do futuro.”141   

Oscilação s.f. ato ou efeito de oscilar. Implica ação. Oscilação é o 

movimento que se aproxima ao de um pendulo. O que implica alternância, não 

é constante, está em constante variação.  

Relação s.f analogia entre factos ou discursos; ligação; vínculo ou 

enlace. A palavra relação interliga-se fundamentalmente com o ponto de 

viragem do trabalho. Apreendeu-se relação a reformulação da Impermanência 

linear. Por relação entende-se a relação “entre” e está associada à passagem 

da comum forma de pensar a partir da causa-efeito para pensar a partir das 

causas relacionais. Estas causas-relacionais traduzem ao mesmo tempo causas 

e transformação. À relação associa-se também a experiência do rizoma de 

Deleuze: que como a planta que cresce horizontalmente, conecta e cresce das 

relações indeterminadas criadas, também no caso da investigação, se 

estabelecem pontos de conexão que associam tempos e conceitos no trabalho, 

sendo que este “(…) não abandona um território para ocupar outro, antes 

conecta novos territórios e os invade”142, criando novas relações. 

Transitoriedade s.f qualidade do que é transitório. Refere-se ao que 

transita, ao que passa. Tem como base o pensamento de Deleuze, de perceber 

as coisas pela passagem e transição, não pela sua definição limítrofe e 

aparentemente permanente e estática. Estabelece-se ao longo da investigação, 

que o território adquire uma caracter transitório. O “Pelo meio” – Entre 

completa a ideia de transitoriedade e surge, em primeiro lugar, relacionado 

com a expressão da representação: a impermanência relacional descobre-se 

                                                            
141 LYNCH, Kevin, “What time is this place?”, The colonial Press, Inc., 1972, Pag.43 – “so we may wish to 

save the skills and cultural solutions of the past in ordeer to meet the demands of na uncertain future”. 
142LARRAURI, Maite, “El Deseo según Gilles Deleuze” – Filosofia para profanos Nº1, Tandem Edicions, 

Valencia, Pag.59 – “El rizoma no abandona un território para ocupar outro, sino que conecta nuevos 
territórios y los invade (…)”. 
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através dos estudos “entre” na relação entre este tempo relacional e o tempo 

vivido. Este pelo meio refere-se também às relações de escala, de espaços e de 

tempos, sendo desvendado pelos estudos processuais que através da secção 

lançam escalas e aproximações distintas. Na investigação vai sendo explorado 

e procurado à medida que se conectam novas escalas, novos tempos e novos 

conceitos. 

Impermanência s.f. qualidade de impermanente. Não permanente, 

instável. Conceito construído ao longo do trabalho, a impermanência revela-se 

na instabilidade das coisas, reformulando constantemente a perceção no 

modo como se olha a amostra, descobrindo que tudo está em constante 

transformação, até o suporte aparentemente mais rígido. Ao longo da 

aproximação ao lugar, vão sendo definidos os “líquidos” que traduzem as 

dinâmicas que vão explicitando o lugar como impermanente. É na inter-

relação de conceitos que a impermanência se revela, produzindo 

conhecimento sobre o lugar: cruzam-se tempos, escalas e disciplinas de forma 

a produzir conhecimento original e a descobrir no lugar, quer a representação 

da impermanência, quer os processos de transformação que traduzem a sua 

existência na amostra. Assim, a própria temática vai evoluindo e se 

transformando ao longo da investigação, definindo-se desta forma, também, 

pela transitoriedade do conceito, transitoriedade que no lugar se assume no 

que passa, no que transita, estando em constante transformação. A 

impermanência define-se pela instabilidade e constante oscilação: de 

processos, de tempos, de recursões transformando-se de impermanência 

linear a relacional, e de relacional a vivida. Assim, no caráter transitório, é 

“pelo meio - entre” que a impermanência no lugar se descodifica, na 

relação entre água-terra, na relação entre escalas e entre tempos, 

transformando-se e definindo-se ao longo de toda a exposição do trabalho e 

permanecendo impermanente.  
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Epílogo  

 

 “Vi terra feita pelo mar; e conchas que jaziam longe do oceano, e velhas 

âncoras foram encontradas no topo das montanhas. O que era uma planície, 

um curso de água fez um vale, e por uma cheia a montanha foi nivelada em 

planície. O chão que era pantanoso é ressequido de areia seca, e lugares que 

sofreram secas são ensopados de poças constantes. O céu, e o que quer que 

esteja por baixo, e a terra, e o que quer que esteja por cima, alteram a sua 

forma.” 

 

  Ovid, Metamorphoses, Book XV143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
143LYNCH, Kevin, “What time is this place?”, The colonial Press, Inc., 1972 – “I have seen land made from 

the sea; and far away from the ocean the sea-shells lay, and old anchors were found on the top of the 
mountains. That which was a plain, a current of water has made into a valley, and by a flood mountain 
has been levelled into a plain. The ground that was swampy is parched with dry sand, and places which 
have endured drought are wet with the standing pools. The heavens, and whatever there is beneath them, 
and the earth, and whatever is upon it, change their form.” 
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