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Resumo

O projecto " Sousa da Sé" é um empreendimento turístico, em
Évora. Encontra-se ainda numa fase de master plan e intenções.
A herdade de Sousa da Sé é uma propriedade com 1DOO hectares,
situa-se a 6 km do Centro de Évora. Localização privilegiada em

relação às acessibilidades actuais - auto-estrada, e futuras - nó
do IP2 com a IN18 e ligação A6 e ainda a passagem do TGV com
uma possível estação. A localização da Sousa da Sé é privilegiada
e estruturante em relação ao futuro de Évora, pela sua escala,
localização e relação com as acessibilidades.
Pretende-se aqui criar um empreendimento turístico mantendo o
ambiente rural, onde a paisagem e o património sejam uma mais
valia para o destino turístico.
Pretende-se portanto que o empreendimento turístico "viva"
dentro da paisagem e da actividade agro pecuária e florestal
existente. O empreendimento turístico englobará uma vinha com
50 hectares (plantada há poucos meses), produção de vinho, uma
adega relacionada com um hotel "boutique", reforço das cabeças
de gado, quinta pedagógica, criação de cavalos, um centro de
artes e cultura, reforço da estrutura arbórea da propriedade entre
50 e 1DO hectares e manutenção da paisagem agrícola.
Nesse sentido seguindo as implantações tradicionais dos montes,
que cresciam espontaneamente à volta de um pátio, o projecto

tenta recuperar esse tipo de implantação, adaptado à morfologia
e topografia do território. Concentrando a edificação em
pequenos núcleos, libertando assim o terreno de
dispersa. É comum nos nossos dias a tendência para
e a ocupação do território de uma forma contínua
especialmente em conjuntos urbanos de baixa
deixando pouco espaço para o aparecimento
densidades, pequenos núcleos urbanos, criação de

construção
a dispersão
e uniforme,
densidade,
diferentes
verdadeiros

espaços rurais ou generosos espaços de paisagem.
Para além da nuclearização da construção, pretende-se que

alguns destes núcleos sejam construídos em Taipa, usando as
técnicas tradicionais ou recorrendo à pré-fabricação, como tem
sido feito noutros países europeus. Pensa-se recorrer a esta
técnica não só por fazer todo o sentido no conceito geral e no
âmbito programático do projecto como pela mais valia de
qualidade (térmica, inércia térmica, controlo de humidade e
conforto) que o uso da Taipa acresce, especialmente usada em
regiões com este tipo de clima.
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1. Turismo

O turismo é hoje a primeira indústria a nível mundial. Esta

indústria, em pouco mais de 50 anos, globalizou-se e superou
as tradicionais mega-indústrias do petróleo e dos produtos
farmacêuticos.
Com a subida da qualidade de vida e do poder de compra em
todo o mundo ocidental, o lazer tornou-se um lugar comum e
o turismo a base da utilização deste tempo livre.
No entanto tem-se verificado nos últimos anos uma

modificação nos padrões considerados normais nesta
indústria. O turismo de sol e praia, globalizou-se com a
criação de destinos em todo o mundo a um preço cada vez
mais barato e com a possibilidade de oferta durante todo o
ano.
Esta mudança, deu não só a oportunidade de outras regiões
do mundo se desenvolverem, como a possibilidade de criação

de novos produtos e novos mercados.
E de facto nos últimos anos os números têm crescido, em
turismo cultural ,eco turismo, turismo rural, turismo de
montanha, etc.
A Sousa da sé é claramente uma p.ossibilidade deste tipo. Um
turismo mais cultural e mais voc9cionado para a ruralidade e
para a paisagem.
O futuro desta indústr_ia, está claramente interligado com a

capacidade de se reinventar conceitos, criar novos mercados
e potenciar as qualidades paisagísticas, culturais e
ambientais destas . regiões. O potencial desta indústria é
imenso, para o desenvolvimento de algumas regiões,
condenadas ao isolamento e à impossibilidade de gerar
dinamismo económicos para a sua subsistência. Como
também a própria fixação de pi,pulações, tema no
ordenamento do território cada vez mais difícil de evitar, com

a constante desertificação do interior e do mundo rural.
O reverso da medalha desta indústria promissora, é a fácil
entrada num ciclo de descontrolo sem objectivos, sem
coerência, sem cuidados com a paisagem, sem cuidado com o
património e sem planeamento. Isto provoca o desaire urbano,
como são exemplos: as costas europeias, na sua rápida
decadência e usurpação do território e património que, ao
invés, traz a médio prazo uma decadência da indústria
turística e um empobrecimento das regiões.
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2. Paisagem

A paisagem, é criada por uma rigorosa rede de necessidades
humanas. Foi uma vez agrícola, outra vez industrial, outra vez
urbana ou rural e ainda resultado do abandono. A paisagem
foi muitas vezes o resultado e não o princípio.
Hoje é imperativo, a paisagem ser o princípio, a base, e a
mais valia para a criação da nosso futuro. O nosso património
paisagístico, especialmente dentro da indústria turística
(como atrás citado), é um gerador de mercados e de novos
produtos. Abdicar desta como o elemento gerador, é hipotecar
o futuro turístico de uma região que dentro da Europa tem

características únicas e apreciadas. A paisagem é também um
potencial económico, para além das mais valias ambientais.

3. Tradição

A taipa como técnica construtiva faz parte do património da
região alentejana. Hoje ainda é viva essa tradição. Apesar de
alguns anos de esquecimento e abandono, talvez pela imagem

de pobreza a que esteve associada. Hoje pode dizer-se que
está a ser recuperada por vários arquitectos e que tem a sua
maior expressão na região de Odemira. Na europa também
temos acompanhado algumas evoluções curiosas como é o
caso de Martin Rauch, na utilização da taipa como um
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1. Turismo

O turismo é hoje a primeira indústria a nível mundial. Esta
indústria, em pouco mais de 50 anos, globalizou-se e superou
as tradicionais mega-indústrias do petróleo e dos produtos

farmacêuticos.
Com a subida da qualidade de vida e do poder de compra em
todo o mundo ocidental, o lazer tornou-se um lugar comum e

o turismo a base da utilização deste tempo livre.
No entanto tem-se verificado nos últimos anos uma
modificação nos padrões considerados normais nesta
indústria. O turismo de sol e praia, globalizou-se com a
criação de destinos em todo o mundo a um preço cada vez
mais barato e com a possibilidade de oferta durante todo o

ano.
Esta mudança, deu não só a oportunidade de outras regiões
do mundo se desenvolverem, como a possibilidade de criação
de novos produtos e novos mercados.
E de facto nos últimos anos os números têm crescido, em
turismo cultural ,eco turismo, turismo rural, turismo de

montanha, etc.
A Sousa da sé é claramente uma possibilidade deste tipo. Um
turismo mais cultural e mais vocacionado para a ruralidade e
para a paisagem.
O futuro desta indústria, está claramente interligado com a
capacidade de se reinventar conceitos, criar novos mercados
e potenciar as qualidades paisagísticas, culturais e

ambientais destas regiões. O potencial desta indústria é
imenso, para o desenvolvimento de algumas regiões,
condenadas ao isolamento e à impossibilidade de gerar

dinamismo económicos para a sua subsistência. Como
também a própria fixação de populações, tema no
ordenamento do território cada vez mais difícil de evitar, com
a constante desertificação do interior e do mundo rural.
O reverso da medalha desta indústria promissora, é a fácil

entrada num ciclo de descontrolo sem objectivos, sem
coerência, sem cuidados com a paisagem, sem cuidado com o
património e sem planeamento. Isto provoca o desaire urbano,
como são exemplos: as costas europeias, na sua rápida

decadência e usurpação do território e património que, ao
invés, traz a médio prazo uma decadência da indústria
turística e um empobrecimento das regiões.
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2. Paisagem

A paisagem, é criada por uma rigorosa rede de necessidades
humanas. Foi uma vez agrícola, outra vez industrial, outra vez
urbana ou rural e ainda resultado do abandono. A paisagem

foi muitas vezes o resultado e não o princípio.
Hoje é imperativo, a paisagem ser o princípio, a base, e a
mais valia para a criação da nosso futuro. O nosso património
paisagístico, especialmente dentro da indústria turística
(como atrás citado), é um gerador de mercados e de novos

produtos. Abdicar desta como o elemento gerador, é hipotecar
o futuro turístico de uma região que dentro da Europa tem
características únicas e apreciadas. A paisagem é também um
potencial económico, para além das mais valias ambientais.

3. Tradição

A taipa como técnica construtiva faz parte do património da
região alentejana. Hoje ainda é viva essa tradição. Apesar de
alguns anos de esquecimento e abandono, talvez pela imagem

de pobreza a que esteve associada. Hoje pode dizer-se que
está a ser recuperada por vários arquitectos e que tem a sua
maior expressão na região de Odemira. Na europa também
temos acompanhado algumas evoluções curiosas como é o

Depois da experiência urbana modernista é necessário
perceber que os modelos, tipologias e técnicas construtivas
do passado, devem ser muitas vezes objecto de um olhar
atento e que a inovação passa muitas vezes por olhar para

trás.
As qualidades térmicas, com a sua inércia, as questões
plásticas e o seu potencial de marketing, fazem deste
a
de
para
excepção
um
material,
material
contemporaneida de. É com especial atenção que temos
acompanhado, as experiências de Martin Rauch na préfabricação de taipa, e a sua utilização dentro de uma
linguagem arquitectónica totalmente contemporânea. A

recriação e a reinvenção deste material, prova também que
não está morto, que não é uma técnica de artesanato, mas
que está bem vivo e apto a receber e a dar formas às novas

concepções arquitectónicas.
Por tudo isto, a taipa, com as suas características de
excepção, é um material de excepção e que se enquadra
perfeitamente dentro de um empreendimento turístico, no

Alentejo, que pretende criar novos produtos, dentro do
chamado turismo "cultural/rural".

caso de Martin Rauch, na utilização da taipa como um
material contemporâneo.
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