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Resumo 
 
Este artigo trata a relação da arquitectura da Quinta de Recreio da periferia de Lisboa 
com o Lugar em que está inserida, fazendo-se a interpretação de alguns exemplos 
estudados a partir das propriedades elementares do espaço existencial e 
arquitectónico teorizado por C. Norberg-Schulz em “Existencia, Espacio y 
Arquitectura” – “centros” ou “lugares”; “direcções” ou “caminhos” e “áreas” ou 
“regiões”. 
 
Palavras-chave: espaço arquitectónico, implantação, locus amœnus, vilegiatura, 
Renascimento. 
 
 
Abstract 
The object of study of this article is the relationship of the architecture of  the historic 
Villa in the Outskirts of Lisbon with the Place, so it is going to be interpreted examples 
studied from the elementar properties of existential and architectonic space which 
was theorized by C. Norberg-Schulz in “Existencia, Espacio y Arquitectura” –  
“centers” or “places”; “directions” or “paths” and “areas” or “regions”. 
 
Key words: architectonic space, implantion, locus amœnus, vaccation, Renaissance 
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“Em certo sentido, todo o homem que elege um Lugar do seu 
ambiente para se estabelecer e viver é um criador de espaço 
expressivo. Dá significado ao seu ambiente, assimilando-o com 
determinados propósitos, ao mesmo tempo que se acomoda às 
condições que este lhe oferece.” 
 

Christian Norberg-Schulz, Existencia,Espacio y Arquitectura, Ed. Blume, 
Barcelona, 1975, p. 12. 

 

 

No seu discurso sobre “espaço existencial”, em que Norberg-Schulz define 

“espaço arquitectónico” como uma “concretização do espaço existencial do 

homem”,2 é abordado, de forma clara, o primeiro passo para a criação de um 

espaço arquitectónico. O primeiro acto conceptual em arquitectura é, 

precisamente, a escolha do sítio num determinado território para aí se construir 

um espaço vivencial - ao captar a essência do sítio escolhido e das suas múltiplas 

relações -, e, ao impor-lhe as suas necessidades existenciais, o homem elabora 

progressivamente o espaço em função de si próprio. 

                                                
1 “O Lugar da Quinta de Recreio na Periferia de Lisboa”, in Arte e Teoria – Revista do Mestrado 

em teorias da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, nº 9, Ano 2007, pp. 
79-91. 

2 Christian Norberg-Schulz, Existencia, Espacio y Arquitectura, Ed. Blume,  Barcelona, 1975, p.12. 
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A apreensão do existente, a necessidade de lhe impor objectivos funcionais e a 

vivência, que pouco a pouco conquista idealmente o espaço escolhido, 

contribuem para a formação do “Lugar”. Este poderá não passar ainda de uma 

criação mental mas reflecte já a existência e o carácter do homem que o pretende 

edificar, as suas vontades e a sua interpretação do sítio que, associados à 

necessidade de fazer cumprir um objectivo fundamental, “o habitar”, um habitar 

específico, faz aparecer um programa estruturado, suporte funcional do espaço 

arquitectónico. 

O Lugar aparece, aqui, como a síntese, em forma de espaço arquitectónico, 

construído e idealizado pelo homem, interior e exterior, sem limites rígidos e com 

funções mais ou menos especializadas, que lhe garantem o fruir e o habitar nos 

espaços que o compõem e estruturam - no caso em estudo a Quinta de Recreio. 

O sítio escolhido revela o seu próprio “carácter” e estrutura-se morfológica e 

topograficamente. A sua topografia é modelada por superfícies mais ou menos 

inclinadas, côncavas ou convexas e estruturada por linhas de água ou linhas de 

festo. A relação com as vistas tanto pode ser feita de forma expansiva como 

estrangulada e a luz solar é o suporte de vida e marca o tempo no local. 

Determinantes são, também, as linhas de comunicação que podem ser caminhos 

ou linhas de água comunicantes (ribeiros ou rios) que relacionam o Lugar com 

outros que lhe são próximos.  

A localização destes lugares ao longo do território, com a escolha de pontos 

estratégicos para a sua implantação, que estabelecem relações espaciais entre si, 

contribui, também, para criar o “domínio humano” de grandes áreas não 

urbanizadas, existentes  junto a pólos urbanos de certa dimensão, neste caso 

Lisboa. 

Tendo como suporte económico determinadas culturas agrícolas (frutas e 

produtos hortícolas), para além da sua componente recreativa, as quintas de 

recreio têm que ficar próximas de boas vias de comunicação e têm que ter bons 

recursos hídricos. A localização próxima de Lisboa é fundamental também para a 

vivência da Vilegiatura – procura-se nestes espaços a fruição contemplativa da 
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Natureza, influência do Humanismo importado do Renascimento italiano, e o 

usufruto dos privilégios da vida citadina, nomeadamente da sua cultura. 

Após a escolha do sítio, de forma intencional e conceptual, com o objectivo de 

realizar arquitectonicamente um programa com uma determinada estrutura 

funcional, mas também expressão da sua própria existência, é criada a 

necessidade de realização física e arquitectónica do Lugar. O espaço a criar 

reflecte um contexto cultural específico, quer do seu empreendedor, quer dos que 

o vão usufruir e a forma de o pensar e habitar reflecte o pensamento filosófico da 

sua época ou está influenciado, ainda que indirectamente, por este. 

A primeira abordagem na elaboração do espaço arquitectónico da Quinta de 

Recreio tem, por um lado, um carácter bastante concreto, no que se refere à 

captação de elementos circundantes do sítio, da sua paisagem natural e, por 

outro, um carácter mais abstracto, em que a concretização do Lugar a projectar 

vai ser elaborada por esquemas de índole topológica e/ou geométrica.  

O ordenamento topológico refere-se, no início da construção do Lugar, não a 

distâncias, ângulos e áreas, mas sim a relações de proximidade, de clausura 

(interior-exterior) e de continuidade, surgindo sempre antes da imposição de 

formas e dimensões. A sua ordem mais elementar está baseada na relação de 

proximidade e os espaços desenvolvem-se em conjuntos mais estruturados e 

caracterizados por continuidade e encerramento.3 

Por não se conhecerem as autorias da concepção destas Quintas e sabendo-se, 

salvo raras excepções - Q. das Torres e Q. da Bacalhoa (Azeitão) -, que a 

intervenção de arquitectos incidia só em algumas componentes da arquitectura da 

casa de habitação - capela, portais de entrada - e, em muitos casos, também nos 

jardins, e porque não se pretende fazer uma análise sistemática da sua 

arquitectura, mas sim a leitura da sua relação com o Lugar, fazemos, aqui, a 

interpretação de alguns exemplos estudados a partir das “propriedades 

elementares do espaço existencial e arquitectónico” teorizado por C. Norberg-

Schulz em “Existencia, Espacio y Arquitectura”4. Estas consistem em “centros” ou 

                                                
3 Idem, ibidem, p.20. 
4 Christian Norberg-Schulz, Existencia, Espacio y Arquitectura, Ed. Blume, Barcelona, 1975. 
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“lugares” (proximidade); “direcções” ou “caminhos” (continuidade) e “áreas” ou 

“regiões” (fechamento ou clausura). 

 

Centro e Lugar 

A noção de centro está relacionada com a percepção espontânea em que o 

homem está subjectivamente centrado na apreensão do espaço que o rodeia e 

cria esquemas de organização espacial em redor de si próprio. Este está 

relacionado com outros situados externamente e que servem como pontos de 

referência no território circundante. 

“Desde os tempos mais remotos o centro representa para o homem o 

conhecido em contraste com o desconhecido e o temível mundo 

circundante. É o ponto de onde toma posição como ser pensante no 

espaço, o ponto onde mora e vive no espaço.” 5 

O reflexo dessa centralidade é revelado, ao longo da história, no acto de criação 

do espaço arquitectónico, e muito concretamente na criação de complexos por si 

idealizados e construídos, que se relacionam intimamente com um território 

natural envolvente (não regrado pelo homem) - neste caso particular, as Quintas 

de Recreio dos Sécs. XVII e XVIII, situadas na periferia de Lisboa.  

Ao criar estes espaços que polarizam o território, são criados lugares como 

pontos de permanência, de chegada e de partida para outros mais ou menos 

distantes, a partir dos quais é feita a apropriação do espaço e ambiente 

circundantes. O Lugar aparece aqui com um limite bem definido e é caracterizado 

por ter um interior próprio em contraste com o exterior que o rodeia, o que afirma, 

de uma forma espontânea, a sua centralidade. Este está naturalmente 

acompanhado, ou mesmo estruturado, por uma forma arquitectónica 

centralizadora ou simplesmente por uma simples concentração de massas 

construídas. 

                                                
5 Idem, ibidem, p.22. 
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Na Quinta de Recreio, esta centralidade afirma-se pela sua própria estrutura 

arquitectónica e hierarquia das suas componentes volumétricas que exploram 

intuitivamente, ou não, as relações de proximidade, de centralização e de 

encerramento. Segundo Norberg-Schulz, são estas as características que 

definem um conceito existencial bem concreto, o conceito de “Lugar”. 

A criação do Lugar começa com a construção de um espaço de habitar, a casa do 

proprietário da Quinta, que na maior parte dos casos é o núcleo de um pequeno 

aglomerado. Este inclui espaços construídos ligado às produções agrícolas e 

espaços de residência dos trabalhadores.  

O surgimento de um aglomerado numa sociedade, neste caso cristã, dá origem a 

um espaço de culto - a capela ou pequena igreja - que é incluída na volumetria da 

casa (ou palácio) ou localizada muito próxima desta. 

O centro do Lugar está directamente relacionado com este espaço religioso 

sendo, na maioria dos casos a própria capela e o terreiro em frente (adro) que o 

definem, centralizando social e espiritualmente este núcleo humano. 

A capela da quinta e o recinto exterior que a serve - terreiro ou adro - são abertos 

à população e estão junto a uma estrada pública ou caminho particular que lhes 

dão acesso. Aqui o lugar assume a sua função de chegada e de partida e a 

verticalidade afirmada pelo espaço de carácter religioso (a capela), a relação 

interior-exterior/sagrado-profano e a oposição da composição regular e 

geométrica dos espaços arquitectónicos à falta de rigor na delimitação do terreiro 

e à envolvente natural, enfatizam ainda mais o carácter de “centralidade do 

Lugar”. 

A Quinta do Calhariz (Sesimbra) apesar de ter uma estrutura axial bem definida, 

estruturalmente muito forte na composição do palácio e jardins, continua a ter, 

existencialmente, o seu centro na parte posterior do Palácio. Aqui encontra-se a 

Capela integrada numa estrutura arquitectónica que, pela sua composição, 

mostra tratar-se de uma primeira casa onde nasceu o Lugar (quinta). Em frente a 

esta existe um recinto de acesso público, delimitado por baixos muros, junto ao 

caminho que dava acesso à casa, visualmente aberto para a paisagem e em 
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relação directa com um outro “foco” religioso situado na Serra da Arrábida - 

Ermida de El Carmen. 

 

Fig.1 – Quinta do Calhariz  (planta da casa) 

 

Fig.2 – Quinta do Calhariz  
(perspectiva do  acesso principal) 

 

Na Quinta do Correio-Mor (Loures) encontramos as mesmas características de 

composição estruturada por um eixo de simetria, que regra um “pátio de honra” 

definido pela planta em “U” do palácio, mas em que o centro do Lugar está 

também associado a uma capela, neste caso anexa a um dos braços do palácio. 

Esta parte do edifício correspondia, também, a uma casa preexistente, cujo 

acesso poderia ser feito por um caminho rectilíneo que terminava num pequeno 

terreiro em frente à capela. 

Nos edifícios principais destas duas quintas, a organização axial, regularizadora 

dos alçados que confrontam os jardins e o pátio de honra, definem 

estruturalmente o centro da casa na sua entrada principal, juntamente com a sala 

de entrada. Apesar da forte centralidade geométrica sugerida pela relação de 

vários eixos reguladores da composição que ordenam partes diferentes do 

construído, o centro existencial do lugar será sempre junto à preexistência que foi 

integrada, mas não subordinada à nova ordem geométrica, mantendo as suas 

próprias características arquitectónicas e até uma certa autonomia funcional. 
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A verticalidade simbólica associada ao culto religioso, e aqui expressa 

arquitectonicamente nos seus espaços e composição volumétrica, afirmam nos 

dois casos o centro do lugar. 

 

 
 
Fig.3 – Quinta do Calhariz 
(fachada posterior/capela) 

 
 

Fig.4 – Quinta do Correio-Mor 
(fachada lateral/capela) 

 

No Correio-Mor, o campanário da capela assume mesmo um eixo vertical que se 

impõe paralelamente ao eixo de simetria do alçado principal do palácio. Esta 

dualidade ajuda, aqui, a sublinhar a centralidade do Lugar, entendido como um todo, 

e a elevação e carácter simbólico do primeiro projecta-nos perceptivamente para 

aquele lado do palácio. Apesar disso, o centro do Lugar foi deslocado para o centro 

geométrico do Palácio cuja estrutura arquitectónica em “U”, com grande 

representatividade social a ela associada, passa a afirmar o centro hierárquico do 

Lugar. O centro existencial tem agora uma posição marginal, afirmando-se sobretudo 

pelo seu carácter simbólico e pela sua relativa autonomia arquitectónica. 

  

 
Fig.5 – Quinta Correio-Mor  (Fachada principal)            

 
 

Fig.6 – Quinta de Manique 
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Na Quinta de Manique (Alcabideche), existiu uma remodelação do edifício 

principal (habitação do proprietário) que provocou exactamente o contrário. A 

mudança da sua entrada principal para o plano de entrada da capela e a 

existência de pátio de entrada, que também amplia o terreiro frontal a esta, 

reforçam, aqui também, volumétrica e espacialmente, o carácter centralizante do 

Lugar.  

Existem outras quintas em que a capela ocupou, desde a sua origem, o centro da 

casa, em que a centralidade é afirmada tanto pela verticalidade e destaque do 

volume que a caracteriza, como pela existência do eixo de composição definido 

pela entrada do terreiro e pela entrada da capela. É o caso da Quinta da Madre 

de Deus (Várzea, Sintra) e da Quinta do Barruncho (Póvoa de Stº Adrião). Nestas, 

o terreiro é substituído pelo pátio de entrada da casa, que está delimitado por 

altos muros que enquadram a porta principal e onde existem janelas que 

permitem relacionar visualmente este recinto com o exterior. 

 
 
Fig.7 – Quinta da Madre de Deus                              

 

 
 

Fig.8 – Quinta do Barruncho 

Na Quinta do Torneiro (Porto Salvo), a capela é o centro rigoroso da casa, 

assume uma verticalidade exemplar, tanto pela sua composição arquitectónica, 

como pelo seu espaço interior. O acesso ao edifício principal, que inclui a capela, 

é feito por um pátio de entrada, totalmente fechado para o exterior e aberto para a 

quinta, com portão localizado num dos seus muros laterais. 

Na Quinta da Conceição (Aldeia de Irmãos) é a casa que assume claramente a 

centralidade do Lugar, expressa pela afirmação vertical do campanário da capela 

- volume mais alto de toda a composição da quinta - que está sobre o ponto de 

intersecção dos dois eixos regradores de todo o conjunto. Aqui, o terreiro/pátio de 
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entrada não se relaciona directamente com a capela, estando esta integrada no 

volume da casa, com acesso através de um pequeno terraço. Curiosamente esta 

não está localizada no centro da composição, por baixo do campanário – onde se 

encontra a sala de entrada da casa – mas, sim, lateralmente a esta e com entrada 

por uma porta vulgar. O acesso à entrada principal da casa pode ser feito, não só 

pelo terreiro regrado por um eixo rectilíneo que termina no vértice do campanário, 

mas também por um caminho orgânico, através do bosque, que encontra o alçado 

principal da casa e a sua entrada de escorço. 

Em qualquer dos casos a centralidade é claramente afirmada e apreendida a 

partir de qualquer ponto da quinta. 

 

Fig.9 – Quinta do Torneiro 

 

Fig.10 – Quinta do Conceição                                     

Noutras quintas a centralidade não é tão evidente formalmente, mas continua a 

ser a verticalidade e o carácter simbólico da capela, tal como a sua caracterização 

arquitectónica, no seu todo, que identificam o Lugar. No caso da Quinta das 

Carrafochas (A-das-Lebres, Loures) que tem um terreiro extenso em frente da 

casa, separado desta por um arruamento, mas cuja capela se localiza num dos 

extremos do edifício, a centralidade do Lugar é afirmada pelo pátio de entrada da 

casa, como acontece, também, em outros exemplos. 



 
 Amílcar de Gil e Pires  ::  pág. 

 
 

 

12 Revista Tritão  ::  n. 1  ::  dezembro de 2012 

Na Quinta de N. Sra. da Conceição (Barcarena) a capela, centro do Lugar, está 

localizada de forma axial relativamente ao portão de entrada na Quinta e o acesso 

faz-se através de um pequeno pátio. Todos os outros volumes construídos estão 

implantados de forma aditiva, a partir de um dos lados da capela, e o acesso à 

entrada da casa é feito pelas traseiras. 

 

 
 
Fig.11 – Quinta das Carrafochas 

 
 

Fig.12 – Quinta de N. Srª da Conceição  

 

A centralidade do Lugar gerada a partir do delimitar de um espaço que provoca 

uma oposição intencional entre interior-exterior, regrado a partir de uma ordem 

geométrica e racional, é um tema muito explorado na arquitectura do 

Renascimento. A Quinta das Torres (Azeitão) é um exemplo claro desta 

identificação do Lugar.  

Não são aqui encontrados a verticalidade do espaço religioso e o seu carácter 

centralizante, mas antes uma racionalidade conceptual em que o uso de formas 

geométricas regulares, a utilização de eixos de simetria e a procura de uma 

métrica que cria ritmos e formas proporcionadas vai produzir um outro tipo de 

centralidade do Lugar. 

O afirmar do poder racional e intelectual do homem sobre a Natureza, em 

detrimento de uma ordem simbólica, de cariz religioso, expressa nos casos 

anteriores, faz com que não só a organização do Lugar seja feita racionalmente, 

mas, também a sua relação com a envolvente. A partir do pátio centralizado da 

Quinta das Torres existem dois eixos perpendiculares que estruturam o edifício 
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construído e que se prolongam para fora deste, regrando lagos, jardins, mirantes 

e casas de prazer. 

Na Quinta da Bacalhoa (Vila Fresca de Azeitão) chega mesmo a ser estruturado 

todo o seu espaço - casa, jardim e zonas de cultivo - a partir de uma composição 

geométrica. Como centro do Lugar temos o conjunto Palácio e “Jardim Formal”, 

organizados planimetricamente por um quadrado dentro de outro em que o 

volume em “L” do palácio delimita o jardim que se abre em direcção ao lago. No 

entanto, e apesar do quadrado ser uma forma centralizada, o centro de irradiação 

espacial é precisamente um dos seus vértices onde é identificada a verticalidade 

do Lugar, no torreão circular aí localizado e que domina visualmente toda a 

quinta. 

 
Fig.13 – Quinta das Torres 

 
Fig.14 – Quinta da Bacalhoa 

 

Uma quinta que junta algumas 

das características dos exemplos 

atrás estudados é a Quinta da 

Ribafria (Lourel, Sintra). Neste 

caso verificamos, também, a 

existência de capela no edifício, 

com relação directa com o pátio 

de entrada, e forte axialidade 

expressa no desenho dos jardins, 

mas é precisamente na verticalidade afirmada pela torre e sua posição de 

domínio de todo o território da quinta que encontramos a centralidade do Lugar. 

Nesta quinta voltamos a encontrar o que já tínhamos visto na Q. da Bacalhoa - a 

 
Fig.15 – Quinta da Ribafria 
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partir de um quadrado em planta que agrega os vários espaços do edifício 

destaca-se, num dos seus vértices, uma massa vertical em torre que retira a 

centralidade espacial ao centro geométrico do quadrado. 

- Direcção, Sentido e Caminho 

O Lugar, como foi estudado nos casos apresentados, expressa uma relação interior-

exterior clara e contém sempre direcções que são adquiridas do próprio sítio que lhe 

deu origem e outras provenientes da acção construtiva do homem. Assim, a direcção 

vertical, simbolicamente afirmada pelo edifício de habitação, centro existencial do 

Lugar, mostra a capacidade de afirmação do homem sobre a Natureza. 

A torre proveniente da habitação medieval está simbolicamente relacionada com 

a vitória e com o caminho de ascensão em oposição à existência terrena - 

dimensão sagrada do espaço.6 A verticalidade será, então, a primeira direcção do 

Lugar e a que tem o carácter mais simbólico, até como própria afirmação da 

centralidade do Lugar. 

Na Natureza encontramos direcções que indicam diferenças simbólicas e 

qualitativas. Enquanto a verticalidade transcende o mundo físico/real, as 

direcções horizontais estão relacionadas com o modo concreto da acção do 

homem. Os pontos cardeais como expressão abstracta de orientação 

determinam, por si só, a estrutura do mundo.  

“A Natureza também determina as direcções do espaço existencial do homem num 

sentido mais concreto.” 7 Toda a paisagem contém direcções determinadas quer pela 

topografia quer pela morfologia e estrutura do território - linhas de água, linhas de 

festo, cumes, vales, encostas mais ou menos declivosas, superfícies mais ou menos 

irregulares, mais ou menos arborizadas, mais ou menos desertas - quer por relações 

de proximidade ou de distância com outros lugares. São estas algumas das 

condicionantes mais importantes que determinam a escolha do sítio onde o homem 

se vai afirmar pela acção de conceber e construir sobre um suporte natural. 

                                                
6 Idem, ibidem, p.25. 
7 Idem, ibidem, p.26. 
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Na maioria das quintas referidas, o edifício principal - casa ou palácio - tem 

configuração longitudinal e implanta-se paralelamente a uma curva de nível de 

uma encosta. A sua fachada posterior e a encosta que lhe é frontal criam um 

espaço exterior abrigado com características de pátio abrigado, a outra fachada 

domina visualmente a paisagem envolvente e, na maior parte dos casos, é vista 

de longe. Como exemplo, mostramos, aqui, a Q. da Subserra (V. Franca de Xira). 

A casa pode também implantar-se perpendicularmente às curvas de nível, como é 

o caso da Q. do Torneiro (Porto Salvo). 

Outras quintas estruturam-se a partir de uma linha de festo, podendo esta linha 

afirmar-se como o eixo regrador dos espaços da Quinta - Q. da Conceição (Aldeia de 

Irmãos) - ou, estando associada a uma via de comunicação coincidente com a linha 

de festo, ter uma ocupação linear gerada pela adição de vários edifícios construídos, 

estruturados essencialmente a partir do plano vertical que une todas as suas 

fachadas numa só e que confronta um arruamento - Q. das Carrafochas (A-das- 

Lebres, Loures). 

Tendo como direcção estruturante uma linha de água, encontramos a Q. de N. Srª 

da Conceição (Barcarena), cuja casa também é composta pelo agrupamento 

linear de vários volumes, mas aqui confrontando uma ribeira (Ribeira de 

Barcarena), e a Q. de Pintéus (Loures), cuja casa é paralela à ribeira, numa 

situação de declive acentuado, situando-se os seus jardins, em socalcos, entre as 

duas. A Q. de Manique (Alcabideche) encontra-se numa situação semelhante, 

mas aqui o declive é bastante inferior, o que permitiu, também, a existência de 

áreas de jardins e de produção agrícola junto à casa.  

 
Fig.17 – Quinta de Pintéus 

 
Fig.18 – Quinta do Calhariz 
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 “O caminho contém um duplo movimento - a partida e o retorno - estes 

dividem o espaço em duas zonas ou regiões concêntricas - uma interior e 

outra exterior - a interior, a mais pequena, é onde se encontra a casa e a 

exterior é mais vasta e da qual se regressa”. 8  

Por se encontrarem em sítios muito particulares, e devido à não existência de 

boas vias de acesso, grande parte das Quintas de Recreio criavam os seus 

próprios caminhos. Estes eram aparentemente não regrados geometricamente 

mas obedeciam a relações de ordem topográfica e uniam vários pontos diferentes 

do território, cumprindo a maior distância entre eles com o mínimo de espaço, a 

máxima segurança e economia. Eram criados com as condicionantes impostas 

pelo território, sem afirmarem traçados geométricos no seu percurso, assumindo 

um carácter rectilíneo somente na proximidade imediata do Lugar. Aqui são 

criadas relações de tensão entre o natural e o construído, e é afirmada a escala e 

importância da quinta no acto de aproximação e de chegada à sua entrada. Estas 

características são assumidas essencialmente na Q. do Calhariz (Sesimbra), na 

Q. da Conceição (Aldeia de Irmãos) e  na Q. da Ribafria (Várzea, Sintra). 

“Perceptivamente todo o caminho caracteriza-se pela sua continuidade. Tal 

como o lugar está determinado pela proximidade dos seus elementos 

definidores, e eventualmente pela sua cerca ou limite, o caminho é 

concebido como uma sucessão linear.” 9  

Em certos casos o caminho assume o carácter de eixo organizador dos 

elementos que o acompanham, reforçando, acima de tudo, a sua orientação e 

sentido. Nos pátios de entrada (pátios de honra), respectivamente, das casas da 

Quinta do Calhariz, e da Quinta do Correio-Mor, o sentido de profundidade 

provocado pelo eixo e o enquadramento da porta principal da casa por volumes 

simétricos determinam a sua importância central na composição arquitectónica do 

edifício. A porta é o ponto de fuga de um espaço que se assume 

perspectivamente cónico e em profundidade. 

                                                
8 Idem, ibidem, p.25. 
9 Idem, ibidem, p.27. 
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O eixo organizador nem sempre pretende alcançar um ponto terminal ou meta, na 

maior parte dos casos não é necessário a materialização de um movimento real 

mas este representa, antes, uma direcção simbólica que unifica e relaciona certo 

número de elementos entre si para formar um todo mais amplo. Terá, assim, um 

papel ordenador abstracto e físico sem nunca deixar de afirmar as direcções mais 

importantes do Lugar. 

Os jardins, estruturalmente relacionados com a casa, assumem, em muitos casos, 

o eixo de composição planimétrica desta, ou criam o seu próprio eixo a partir de 

uma fachada simétrica. Este poderá criar um caminho que o acompanha até já 

não se identificar como tal, enquanto o eixo se prolonga até ao infinito. Esta 

relação de domínio do homem sobre a Natureza através de geometria e de eixos 

ordenadores na composição do espaço, proveniente do conceito de jardim 

barroco, é uma das principais características da Q. do Calhariz (Sezimbra).  

 

- Área envolvente como região 

“Em certo modo as regiões são lugares, dado que estão definidas pelo seu 

encerramento e pela proximidade e semelhança dos seus elementos 

constituintes”.10 A região tem uma função unificadora dos espaços dominados 

pelo homem, nos quais encontramos lugares e caminhos como elementos 

predominantes e estruturantes, definidos muitas vezes por direcções naturais. Ela 

é influenciada por factores físicos, funcionais e também por factores culturais e 

sociais, como forças de afirmação, orientação e evolução. Pode ter um carácter 

bastante abrangente, quando interpretada num contexto de ordem regional, ou 

num contexto mais localizado, directamente relacionado com um Lugar particular, 

e, mesmo até, confundindo-se com ele. 

“Desde os tempos remotos tem-se reconhecido que diferentes lugares têm 

diferente carácter. Tal diferença de carácter é muitas vezes tão forte que é 

suficiente para determinar as propriedades básicas das imagens exteriores 

da maioria das pessoas presentes, fazendo-as sentir o que experimentam 

                                                
10 Idem, ibidem, p.27. 
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e que pertencem ao mesmo lugar. [...] o espaço existencial não pode ser 

compreendido somente por causa das necessidades do homem, mas antes 

unicamente como resultado da sua interacção e influência reciproca com 

um ambiente que o rodeia, que tem de compreender e aceitar. ” 11 

A região, num sentido mais abrangente, englobando diversas sub-regiões 

associadas a lugares específicos, aparece no estudo aqui apresentado e, no que 

se refere ao ordenamento arquitectónico dos espaços da Quinta de Recreio, 

melhor definida em alguns exemplos particulares. Factores de ordem cultural são 

mais importantes em alguns casos, com reflexo directo nos tipos a edificar e na 

sua qualidade arquitectónica, e, em outros casos, é a própria topografia e as 

necessidades funcionais de implantar um programa específico que determinam 

características comuns. 

Azeitão foi a área estudada que se mostrou mais homogénea tanto na abordagem 

do sítio e relação com a envolvente como na relação entre as várias quintas, a 

forma como a elas se chega, a racionalidade conceptual e repetição de elementos 

construtivos de umas para outras, e a afirmação de vanguarda e erudição à data 

da sua construção. 

Em Azeitão encontramos constantes, tanto na estrutura conceptual e orgânica das 

suas quintas como no programa arquitectónico e na forte relação destas com a 

paisagem. É clara a intensa relação que, nas suas quintas de recreio, uma fachada 

lateral da casa estabelece com o jardim . É, no entanto, na Q. do Calhariz e no 

Palácio dos Duques de Aveiro que se encontram mais semelhanças. Enquanto o 

primeiro tem dois grandes terraços que fazem a transição entre a casa e o jardim 

formal, o segundo possui uma varanda porticada ("Loggia") igualmente a todo o 

comprimento da fachada, que também é decorada com azulejos e à frente da qual 

se supõe ter existido, originalmente,  um amplo jardim de buxo. 

O espelho de água, que tem grande expressão arquitectónica na Quinta da 

Bacalhoa e na Quinta das Torres, assume na Quinta dos Duques de Aveiro e na 

Quinta do Calhariz um carácter mais romântico,  pela sua  implantação fora de 

                                                
11 Idem, ibidem, p.33. 
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uma geometria regradora, marcando a transição entre os jardins - Natureza 

controlada pelo homem - e a paisagem natural.  

   

 
Fig.19 – Quinta dos Duques de Aveiro         

 
Fig.20 – Quinta do Calhariz 

 

A autoria da concepção destes notáveis exemplos de arquitectura doméstica em 

Azeitão é desconhecida, mas a participação de homens com formação 

arquitectónica não deixa qualquer dúvida (arquitectos ou engenheiros militares). A 

tratadística, conjugada com intenções arquitectónicas de grande sensibilidade e 

valor estético, expressas pelo carácter e identidade particular de qualquer destes 

casos, e pela sua perfeita integração em contextos muito particulares, são os 

factores, aqui, mais marcantes. Sérlio será, talvez, a maior fonte, principalmente na 

Bacalhoa, nas Torres e também no Calhariz, tal como Vignola, como se pode 

verificar no portal da entrada nobre do Palácio dos Duques de Aveiro, entre outros 

elementos de pormenor. A maior constante de origem tratadística que encontramos 

nos diferentes casos  é o uso da ordem Toscana – suporte teórico e geométrico do 

desenho de elegantes colunas que definem "Loggias" (Torres, Bacalhoa, Duques de 

Aveiro), ou enquadram portais (Duques de Aveiro, Calhariz), sendo usadas também 

no pequeno templo de planta circular existente no lago da Quinta das Torres e no 

pátio pequeno da Quinta do Calhariz. 

As cantarias, as cornijas, os beirados, as pequenas janelas que definem 

mezaninos sobre os pisos nobres (Torres, Duques de Aveiro, Calhariz ), assim 

como portas onde o desenho e a expressividade da esterotomia é marcadamente 

serliano (Bacalhoa, Torres, Calhariz), são outros elementos que se enquadram 

na arquitectura dos diferentes casos.  
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A que se devem tais constantes ? 

Existem vários factores de grande importância para além da intervenção do 

arquitecto,  que raramente deve ter tido a responsabilidade do todo edificado e 

pode ter colaborado em obras diferentes: o  construtor que poderá ter sido 

comum, e cujos hábitos construtivos deixavam sempre marcas que poderiam 

envolver parte dos edifícios; os conhecimentos adquiridos em obra e transmitidos 

para a intervenção seguinte; o regionalismo patente em alguns elementos 

construtivos - muros, pavimentos, telhados, beirais, etc.  

  

 
Fig.21 – Quinta da Conceição                                      

 
Fig.22 – Quinta do Calhariz 

  

Posterior à construção da Quinta do Calhariz, a Quinta da Conceição, para além 

de herdar grande parte dos elementos de composição de fachada que atrás se 

referiram, tem com esta fortes relações de carácter ambiental e estrutural. Ambas 

são ordenadas segundo dois eixos perpendiculares, assumindo as massas 

construídas uma forte implantação e diálogo com a envolvente. As duas tiraram, 

também, partido de vistas diferentes sobre a paisagem e usam a água com 

efeitos cenográficos - espelhos de água que se implantam sobre a paisagem. 

Estas relações são ainda mais evidentes se compararmos o alçado principal da 

casa da Q. Conceição com o alçado posterior da casa da Q. Calhariz, em que a 

estruturação de dois volumes avançados que envolvem outro central (pertencente 

à capela), e o programa de fachadas com ritmos e implantação de aberturas 

semelhantes, evidenciam proporções muito semelhantes. Estas coincidências 

fazem crer que a Q. da Conceição tenha sido inspirada na Q. do Calhariz, sendo 

provável que, também aqui, tivesse havido herança de construtor . 
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No âmbito mais restrito, a região (ou sub-região) é o espaço que engloba toda a 

Quinta de Recreio e o seu Lugar. Nela temos uma clara distinção entre interior e 

exterior, espaços que eram, na maior parte dos casos, completamente murados e 

de acesso controlado, com limite claro que separa a região interna da externa, o 

qual era somente interrompido pelo portão da quinta - entrada no Lugar -, que, 

simbolicamente, representa a transição entre a Natureza orgânica e um espaço 

ordenado pelo homem. Aqui, a relação interior-exterior torna claro o acto de 

habitar - “Estar dentro é a afirmação primordial inerente ao conceito de Lugar, é o 

estar num sítio diferente do exterior” 12 - Esta região limitada, para ser interior tem 

que ter algumas características: ser murada, ter ou não uma ordem geométrica na 

sua estruturação formal e ter entrada, que, ao existir, introduz uma direcção. A 

forma limitada reforça uma centralidade que simboliza a necessidade de 

pertencer a um Lugar, enquanto o movimento longitudinal, relacionado com a 

porta e o caminho que lhe dá acesso, expressa uma certa abertura ao mundo. 

Enquanto a paisagem envolvente pode ser interpretada como um plano de fundo, 

com uma estrutura própria, indicando caminhos, abrindo vistas e criando 

ambientes variados de forma espontânea com a variação solar, a paisagem 

interior ao limite da quinta pode ser mais ou menos ordenada e geometrizada, 

fundindo formas artificiais construídas com as naturais. A sua estrutura pode ser 

um recticulado geométrico que define caminhos, caleiras de rega, jardins ou 

muros de suporte de hortas e pomares, mas nunca se chega a afrontar a ordem 

natural envolvente, até porque a maior área existente na “região interior” é 

composta por um bosque à imagem dos exteriores, selvagens. 

A Q. do Calhariz é o exemplo mais completo na relação da casa/palácio com as 

áreas diferenciadas do seu espaço, com franca comunicabilidade entre as suas 

partes que são ordenadas por um eixo geral de composição. Neste exemplo, 

também podemos interpretar a procura de um domínio absoluto, aparentemente 

ilimitado do espaço, com o prolongamento de eixos até ao infinito, que têm por 

origem o edifício principal da quinta - Lugar a partir do qual o homem domina o 

espaço natural que o envolve. 

                                                
12 Idem, ibidem, p.39. 
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