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As maquetas surgem do desejo do desenho e da performance espacial. Muitas são de concursos, outras 
de encomendas diretas, algumas investimento próprio, outras objeto de remuneração. 
Mas todas constituem uma bolsa de soluções, de ideias e de inovações.

São projetos em fases iniciais, intermédias e com execuções elaboradas, incluindo desde maquetas de 
estudo a maquetas de representação final, e que, por diversas razões, nunca chegarão a realizar-se.

Representam mais de 80% da produção normal de um gabinete de arquitetura. Constituem-se como 
um corpo invisível da produção arquitetónica dos ateliers, gabinetes e escritórios; contribuem pouco 
ou quase nada para o PIB, representam esforço intelectual e físico ignorado.

Revelar o invisível, o que é ignorado, mas que representa o fundo criativo deste Atelier, permite-nos 
agrupar a única construção que lhes foi “adjudicada”: uma construção de simulação por modelo 
ou maqueta; uma construção focada em aspetos específicos do edificado e do espaço arquitetónico; 
simulação desejada de uma realidade imaginada. Estas maquetas, estes projetos, constituem-se como 
um fundo de capacidades, de demonstração de resolução de arquiteturas que, pela construção da 
simulação, evocam a arquitetura como o ambiente construído do nosso quotidiano.

Maquetas que se debruçam sobre relações territoriais, estudos volumétricos, ligações interior-exterior, 
cheios e vazios, espaços interiores e espaços exteriores, representam-se nesta exposição como simulações 
e aspirações de uma(s) arquitetura(s).

Construir maquetizando.

A maqueta assume-se como mais do que uma simulação, uma metodologia da procura do objeto 
e do espaço a que se aspira. É um desenho tridimensional, com camadas de procura; não pode nem 
chega a ser nunca, ela própria, um objeto de desejo. O desejo está no valor que a procura representada 
pela maqueta emana. Esta é a aspiração do projeto, sempre maior do que a da obra.
Por essa razão, o valor da invisibilidade está presente em duplicado nestas construções miniaturas 
do objeto projetado. Pela sua não execução e pela sua aspiração.

Estas maquetas, estes projetos, são arquitetura.

Estas Maquetas são, também, a Arquitetura da BAIXA ATELIER.

The man is always greater than his works because he can never fully express his 
aspirations.

Louis I. Kahn

O homem é sempre maior do que as suas obras porque nunca consegue exprimir 
por completo as suas aspirações.

A

REVELAR O INVISÍVEL é a segunda exposição do ciclo sobre arquitetos portugueses da 
MEGARIM CON.VIDA e apresenta o trabalho de projeto em maquetas da BAIXA ATELIER.

Fotografia da capa e desenho (em cima): projecto do complexo de escritórios em Alcoitão [08]

APRESENTAÇÃO



TRIBUNAL
VALE DE CAMBRA
1994

Concurso Público. 1º lugar.

Este concurso viria a ser anulado pelo Tribunal de Contas já em fase de desenvolvimento prévio por 
questões logísticas no ato do seu lançamento.

O novo edifício do tribunal localiza-se num gaveto de quarteirão de transição com a zona menos urbana 
de Vale de Cambra. Neste sentido, completa a cidade e anuncia o muro da azinhaga que se segue.
 
A dupla leitura de escala, mais institucional para uma outra mais doméstica, corresponde a esta intenção 
de forçar a dualidade urbano/rural.

coordenação e conceção geral Pedro Ravara
equipa de projeto Marco Aurélio, Paulo Saiote, Cláudia Bordalo
cliente Ministério da Justiça
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BANDA HABITACIONAL
FUNCHAL
1998
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Projeto base elaborado.

Tradicionalmente, as ruas que sobem a encosta do anfiteatro da cidade do Funchal são ladeadas por 
muros de quintas, definindo de forma muito clara a rua como um espaço “corredor”. Respeitando esse 
principio, o desenvolvimento do projeto do conjunto de 18 moradias em banda foi concebido como 
um único volume de apartamentos em duplex sobrepostos que assenta na encosta e se serve dela para 
o seu equilíbrio. Um embasamento recuado, em pedra, suporta todo o corpo construído, composto por 
uma malha regrada de vazios (como se de uma cómoda sem gavetas se tratasse), que abrindo-se 
totalmente para o exterior leva a luz até à parede cega junto à encosta. Essa frente de ritmo rigoroso, 
virada à rua de nível, decompõe-se, quando torneja para a rua que sobe a encosta, dando lugar a uma 
sucessão de volumes que se sobrepõem e interligam, permitindo de uma forma harmoniosa a 
continuidade da leitura dos muros que se estendem desde a Ribeira de Santa Luzia até ao Monte.

coordenação e conceção geral Nuno Vidigal
equipa de projecto Henriette Spoerl, Paulo Saiote, Maria José Cuesta, Ana Brazião
cliente António de Barros e outros



EXPO NACIONAL 01
MORAT, SUIÇA
1998

Concurso internacional. Proposta selecionada para a 2ª fase (entre 160 dossiers), com mais três gabinetes 
(Jean Nouvel, Enric Miralles e Messerli Itaun).

Em alusão à “ÎIle des Morts”, de Arnold Bocklin, onde a construção se materializa pela rocha periférica 
que envolve uma zona interior acolhedora, o bosque, a Arteplage de Moral fecha-se sobre os seus 
volumes pesados e maciços, deixando a interioridade coletiva da praça de festas prolongar-se até 
à Arteplace flutuante e itinerante do Jura atracado.

coordenação e conceção geral Pedro Ravara
equipa de projeto Nuno Vidigal, Diogo Burnay, João Rocha, Luís Cunha, Nuno Ravara, David Koch
arquitetura paisagista João Gomes da Silva
engenharias ARUP, GMBH, Berlim
cenografia Marta Wengorovius e Gilberto Reis 
design gráfico e sinalética Filipe Alarcão
sistemas audio-visuais Electrosonic
maquete Paulo Barreto
cliente EXPO01, Governo Suíço

fotografia Margarida Dias
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CONVENTO DE JESUS
SETÚBAL
1999

4

Concurso Público.  4º lugar (1ª menção honrosa).

Enquanto se afirmou como Casa de Arquitetura este Monumento lidou com os temas de relação 
cidade/campo, artificial/natural, urbanidade/ruralidade. São estas relações que este projeto invoca 
e reformula como sentido último da sua nova presença. O terreno natural em que a construção religiosa, 
massiva e imponente, assenta, sombreada por frescas copas de folhosas de grande porte, o cruzeiro 
situado em primeiro plano e ainda na sua posição original, índicia um ambiente de fronteira campesina 
ou franja urbana de cidade pequena, fazendo adivinhar as procissões e romarias, árduas caminhadas 
vindas do centro portuário numa dedicação religiosa concentrada no momento da celebração.

Esta Proposta assenta na requalificação do enquadramento espacial do convento, recuperando os valores 
da matéria e o significado dos seus contrastes. A pedra não pode nunca ser reconhecida como pedra 
se assente sobre uma imensa pedreira. Da nossa estratégia de intervenção o desenho do novo pavimento 
- do chão natural que recebe o convento - estende-se até ao cosimento com a realidade urbana 
e consolidada que bordeja a área de intervenção. Este chão redesenha percursos e pontos notáveis 
com a construção de um novo edifício.

coordenação Pedro Ravara
equipa de projeto Pedro Ravara, Nuno Vidigal, Pedro Abreu
arquitetura paisagista Inês Norton
maquete Paulo Barreto
cliente Câmara Municipal de Setúbal

fotografia Margarida Dias
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SOC. EUTERPE ALHANDRENSE
ALHANDRA
1999

5

Projeto de execução elaborado.

A SOCIEDADE EUTERPE ALHANDRENSE (SEA) é uma colectividade de Utilidade Pública, fundada 
em 1862, que promove a nível local e regional ações de Cultura, Instrução e Recreio. O edificio tal 
como hoje se apresenta é um edificio com "morte anunciada", correndo-se o risco de arrastar consigo 
a Colectividade e deixar um vazio cultural na região. O presente projeto surge da intenção de promover 
a reformulação das atuais instalacões tendo em vista a revitalização das atividades da SEA. 
Todo o edificio é remodelado e ampliado, mantendo-se somente a sua estrutura que será reforçada. 

Os núcleos principais de atividades a desenvolverem-se no edifício são as instalações da Colectividade, 
zonas comerciais (café, livraria, repografia e restaurante), biblioteca, e conservatório de música 
(auditório e salas de aula).

coordenaçãoe conceção geral Nuno Vidigal
equipa de projeto Pedro Abreu, Gonçalo Nunes, Paulo Barreto
maquete Paulo Barreto
cliente Sociedade Euterpe Alhandrense

fotografia Margarida Dias

100



Projeto de execução elaborado. Obra interrompida com fundações executadas.

Atendendo às características da arquitetura popular desta zona do Sudoeste Algarvio e às Normas 
Provisórias para Vale da Telha, a presente proposta ilustra uma casa que renomeia o sentido cultural 
da edificação civil nesta região. Duas águas paralelas ao sentido do comprimento do lote, organizam 
os volumes da construção, pátios, cobertos e zonas exteriores, oferecendo uma imagem de continuidade 
com a arquitetura popular de Aljezur.

coordenação e conceção geral Pedro Ravara
equipa de projeto Susana Sequeira, João Santos, Maria José Cuesta
arquitetura paisagista Filipa Cardoso Meneses e Catarina Assis Pacheco
cliente Vivian M. Fernandes e António Portugal Fernandes
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CASA PORTUGAL FERNANDES
ALJEZUR
2000
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TEATRO SALVADOR MARQUES
ALHANDRA
2001

7

Projeto de execução elaborado.

A praça Soeiro Pereira Gomes confina com as pequenas construções domésticas virando-se aos 
mouchões do Tejo oferecendo a este último um desejo de espraiamento no alcance do horizonte 
espelhado. Esta relação de contemplação entre o espaço urbano artificial e o espaço natural do rio, 
desejámo-lo nós incluir nos espaços públicos do foyer do novo teatro, virado à praça, contribuindo 
para lhe acentuar um enlace num movimento curvo que caracteriza a zona pública por baixo do corpo 
do auditório. Este corpo destaca-se das construções adjacentes através da distância física efetiva aos 
edifícios habitacionais laterais.

A sala do auditório organiza-se numa superfície inclinada que vence dois pisos, estabelecendo relações 
diretas com o foyer do piso 1, onde se localiza a entrada principal para o Auditório, com o piso de 
entrada (piso 0), através de uma ligação na parte baixa do Auditório (junto ao palco) em escada dupla 
de ligação ao Lobby, e ainda diretamente com o exterior, através do beco a nascente do Teatro.

coordenação e conceção geral Pedro Ravara
equipa de projeto Maria J. Cuesta, Patrícia Malhó, João Santos, Maria Marques, Daniel Rodrigues
cliente Sociedade Euterpe Alhandrense

0 10



Em licenciamento desde 2004.

O empreendedor pretende desenvolver um complexo de escritórios em Alcoitão, incluindo uma área para 
lojas e restauração, considerando para isso todos os apoios infraestruturais inerentes bem como das 
comodidades próprias a um centro de escritórios.

A criação de um espaço público de permanência, através da sua particular geometria e programa térreo, 
permite redimir esta área deste tipo de espaços, oferecendo aos utentes deste, e de outros complexos 
próximos, um espaço público de qualidade.

coordenação e conceção geral Pedro Ravara 
equipa de projeto João Rafael Santos, Maria Marques, Daniel Rodrigues, Gonçalo Nunes, 
Inês Marcelino, Nuno Teixeira, Paulo Barreto
arquitetura paisagista João Gomes da Silva e Inês Norton
maquete Paulo Barreto
cliente Estoril Sol Imobiliária, S.A. 

fotografia Margarida Dias
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COMPLEXO DE ESCRITÓRIOS
ALCOITÃO
2001

0 50



HOTEL ACADEMIA DE GOLFE
SINTRA
2003

Em licenciamento prévio desde 2004.

O hotel da Academia localiza-se imerso no campo, disfrutando das suas vistas mais distantes como 
das mais localizadas. A sua relação com o solo húmido do campo relvado quer-se de nível e extensível 
ao maior número de quartos possível optando-se por tipologias e sistemas de acesso que permitam 
esta relação entre interior e exterior. Finalmente, considera-se que, pela sua localização e relação com 
a paisagem, o hotel da Academia deverá assumir um caráter de retiro de bosque, construção acolhedora 
que se descobre nas clareiras dos maciços arbóreos.

coordenação e conceção geral Pedro Ravara
equipa de projeto Nuno Teixeira, João Rafael Santos, Daniel Rodrigues
arquitetura paisagista João Nunes
maquete Paulo Barreto
cliente Chão do Golfe

fotografia Margarida Dias
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CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
COIMBRA
2004

Concurso Público. 5º lugar.

O lugar da intervenção apresenta-se como um vazio entre variados edifícios que o rodeiam. Esse vazio 
é reforçado pela presença da Avenida Mendes Silva, com quatro faixas e separador central, bem como 
pelos edifícios de habitação localizados a norte desta. O vazio existente estrutura visualmente esta zona 
da cidade, permitindo uma perceção espacial dos edifícios e estruturas existentes mais heterogénea 
do que na cidade tradicional. Neste sentido, o vazio constitui uma mais valia da cidade suburbana, 
da mesma forma que representa um facto urbano estranho à estrutura mais densa do centro histórico. 

Porque as possíveis relações urbanas entre os edifícios que o representam não são claras nem aparentes, 
o vazio, que inclui o lote para o edifício do Conservatório, torna-se amorfo e extensível a todos os espaços 
sobrantes que caracterizam esta área da cidade. Por outro lado este estado de suspensão na definição 
deste lugar, potencia a manutenção do vazio como o meio regenerativo daquele lugar.

coordenação Pedro Ravara e Nuno Vidigal
equipa de projeto Gonçalo Nunes, João Rafael Santos, Maria Marques
maquete Paulo Barreto
cliente Câmara Municipal de Coimbra
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ALBUFEIRA
2007

CASA BALAIA

11

Projeto de execução elaborado.

A solução adoptada para o desenvolvimento da casa é consequência directa da forma peculiar do terreno 
existente e da intenção de que a casa se protegesse do arruamento público e se abrisse aos terrenos 
privados. Um conjunto de corpos maciços fecham a casa e projectam uma grande pala para o interior 
lote. Este complexo elementarismo na concepção volumétrica da casa e nos seus acabamentos brancos 
de diferentes texturas, aliado às relações que se estabelecem entre o interior e o exterior, e às vistas 
e perspetivas entre os espaços, dotam a casa de uma vivência própria mas também transmitem os 
ambientes arquitetónicos vividos e sentidos numa casa “de férias”.

coordenação e conceção geral Nuno Vidigal
equipa de projeto Gonçalo Nunes, Alexandra Jorge
arquitetura paisagista Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco
cliente Dr. Francisco Neto

0 5



COLÉGIO DA BAFUREIRA
PAREDE
2007

Estudo prévio elaborado.

O projeto inclui a remodelação do edifício original do Colégio da Bafureira, datado de 1922,
devolvendo a sua aparência original e garantindo as condições de funcionalidade, bem como 
a construção de um novo corpo de apoio.

O novo corpo proposto implanta-se na zona sul do lote de forma a definir duas áreas exteriores 
a ele adjacentes: a primeira, entre o edifício original do Colégio e a nova construção, e a segunda 
a sul deste novo corpo. Junto aos muros do lote, redesenhando-os e restabelecendo uma nova tipologia 
de limite, constrói-se uma pérgola contínua que remata todo o perímetro do lote, integrando a fachada 
sul do edifício existente.

coordenação 
equipa de projeto Ana Grácio, Maria Pais Marques, Fabiana Pavel, Mariana Póvoa
arquitetura paisagista Inês Norton
maquete Paulo Barreto e David Bernardino
cliente Colégio da Bafureira

Pedro Ravara
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CENTRO ESCOLAR
GAFANHA DA BOA-HORA, VAGOS
2008

Concurso Público. 2º lugar.

A proposta explora de forma explícita duas vertentes possíveis do edifício escolar, a escola como espaço 
de ensino e escola como lugar de referência para a comunidade vizinha. Esta premissa, formalizada 
na praça de entrada da escola permite uma interação entre o ambiente escolar e a comunidade exterior 
tornando-se, simultaneamente, estruturante na organização programática e acentuando o acesso às áreas 
comuns. A partir da distribuição do programa funcional por dois pisos e explorando a possibilidade de os 
relacionar diretamente com as plataformas do terreno de cotas desiguais, minimiza a carência da parcela, 
resultando numa maior área exterior livre, tornando mais claro o relacionamento com os diferentes 
núcleos e uma situação de interioridade e acolhimento aproveitando a topografia.

coordenação Pedro Ravara 
equipa de projeto Ana Grácio, Fabiana Pavel, Mariana Póvoa
arquitetura paisagista Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco

cliente Câmara Municipal de Vagos 
maquete Alexandra Jorge
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ESCOLA PRIMÁRIA
LUMBO, MOÇAMBIQUE
2009

Projeto e maqueta elaboradas para a Bienal de Arquitetura de São Paulo 2009.

A Escola Primária para o Lumbo, constitui-se como o módulo base de início da Nova Aldeia do Milénio, 
conjuntamente com o Centro de Transferência Tecnológica já construído naquele local e inaugurado. 
As coberturas são desenhadas para captar as águas das chuvas e reencaminhá-las para as cisternas 
que se localizam nas entradas para o nosso centro cívico do Lumbo.

A construção significa-se no lugar através da presença do embondeiro, do ritual da lavagem (tanque 
de lavagem), do tanque do cal e da sucessão de espaços-pátio, recriando desta forma organizadora 
o sentido de urbanidade que já se experimenta em alguns locais do Sangulo e que sempre se sentiu 
na Ilha. As técnicas e materiais de construção são correntes, inovando sobre o saber construtivo corrente. 
Recuperam o saber do pedreiro e do carpinteiro, possibilitando uma reeducação profissional que permita 
uma continuidade da presença construtiva daquele lugar.

coordenação Pedro Ravara, Nuno Vidigal 
equipa de projeto Gonçalo Nunes, Mariana Póvoa, Pedro Ribeiro Barros, David Bernardino
maquete David Bernardino, Pedro Ribeiro Barros, Pedro Alvarez Cortes
cliente DGARTES, Ministério da Cultura, Lisboa

fotografia Luísa Ferreira

14

0 10



PROJEÇÃO

P
Estas Maquetas são, também, a Arquitetura da BAIXA ATELIER.

Também, porque o corpo principal e visível, aquele que tendencialmente 
não é ignorado, constitui a obra construída. Dessa última fazem parte arquiteturas 
a diferentes escalas e ambições, interiores, casas, edifícios e equipamentos.

Expressões construídas de aspirações anteriormente, também elas, maquetizadas.

Estas imagens são as maquetas da realidade.



MOINHO DE VENTO
CARRAZEDA DE ANSIÃES
2005

Fase de concurso.

O moinho que hoje podemos conhecer é, efectivamente, o testemunho de uma realidade pretérita 
que não podemos já reconstituir na complexa rede de implicações que lhe conferiam sentido. 
Reconstituir quer a sua aparência exterior quer os seus sistemas mecânicos originais, seria procurar 
insuflar-lhe uma vida que já não tem. Seria fazer esbracejar um cadáver empalhado, transformá-lo 
numa curiosidade de feira, uma caricatura.

Hoje, o seu sentido é o de sinalizar a mudança; fazer-nos tomar consciência das transformações 
profundas que levaram ao abandono da sua funcionalidade, da sua participação na vida da população 
local. Aquilo que importará recuperar, reconstituir, salvaguardar e transmitir é a memória desse processo, 
algo que pode contribuir para um entendimento mais esclarecido e crítico do presente, para uma 
construção mais participante e consciente do futuro.

coordenação Pedro Ravara, Nuno Vidigal 
equipa de projeto João Paulo Martins, João Rafael Santos, Ana Grácio, Bruno Maltez

João Gomes da Silva
cliente Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
arquitetura paisagista 
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BAIXA ATELIER foi fundado em 1991 por Pedro Ravara e Nuno Vidigal.
João Paulo Martins e Patrícia Matias são associados desde 2006 e 2008 respetivamente.

Na produção desta exposição participaram:
Ana Grácio, David Bernardino, Gonçalo Nunes e Nuno Caniça.



BAIXA, ATELIER DE ARQUITECTURA, LDA.

tel. + 351 213 460 917   fax. + 351 213 420 931
www.baixaatelier.pt    baixa@baixaatelier.pt

R. Chagas, 17, 3º Esq. 1200-106 Lisboa, Portugal

12 de Abril a 10 de Maio de 2012
Exposição patente entre

ESPAÇO MEGARIM
Rua do Centro Cultural 11
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