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Resumo 

 

Como desenhar uma habitação que proporcione uma maior qualidade de vida para a população 

idosa? Foi esta a questão de partida para o trabalho final de mestrado, que procurou dar resposta a 

um aspecto do envelhecimento demográfico que se tem vindo a fazer notar nas últimas décadas. 

O objectivo passou por pensar a habitação como parte da solução, e não mais um problema, entre 

muitos, que assola a população de uma faixa etária acima dos 65 anos. Para isto foi explorado o 

conceito de aging in place, aliado ao de design inclusivo, culminando numa habitação-protótipo que já 

inclui no seu desenho original muitas das soluções que melhoram a qualidade de vida de quem já 

está numa fase avançada da vida. 

O território escolhido, na zona do Braço de Prata (em Marvila), encontra-se hoje com um edificado 

degradado, com uma população de antigos operários com um baixo nível de escolaridade, e com 

uma grande percentagem de idosos. Estes factores constituiram o pretexto ideal para uma 

intervenção de grande escala, permitindo resolver questões relacionadas com a própria configuração 

do terreno e aplicar os conceitos estudados, num projecto multifuncional contendo habitação, 

equipamento, comércio e espaço de co-work. A proposta procura assim revitalizar uma zona da 

cidade, impedindo um processo de gentrificação e de segregação social. 

Espera-se que este projecto tenha um efeito catalisador na envolvente, promovendo uma maior 

dinâmica na vivência do espaço público e oferecendo condições para o surgimento de novas 

construções que consigam, no futuro, transformar o Braço de Prata num elo de ligação entre o centro 

histórico (Baixa Pombalina) e o centro actual (Parque das Nações). 

 

Palavras-Chave:  

Envelhecimento, “Aging in Place”, Revitalização Urbana, Design Inclusivo, Habitação 

 



Abstract 

 

How to draw a housing that provides a higher quality of life for the elderly? This was the starting point 

for the master’s degree final work, which tried to respond to demographic aging, which has been 

growing in the past decades. 

The aim was to think housing as part of the solution, instead of another problem among many that the 

population over 65 faces. To do this, we explored the concept of aging in place, coupled with design 

for all, culminating in a housing prototype that already includes in its original design many of the 

solutions that improve the quality of life of those who are already at an advanced stage of life. 

The chosen territory, the Braço de Prata area (in Marvila), is highly degraded nowadays and has a 

population of older workers with a low education level, and a large percentage of the elderly. These 

two factors constituted the ideal pretext for a large-scale intervention, solving issues related to the very 

configuration of the land and applying the concepts studied in a multifunctional project containing 

housing, equipment, stores and co-work spaces. This proposal seeks to revitalize an area of the city, 

preventing a process of gentrification and social segregation. 

It is expected that this project has a catalytic effect on the environment, promoting a more dynamic 

experience in the public space and offering conditions for the emergence of new construction that may 

in the future make Braço de Prata the link between the historic center (Baixa Pombalina) and the 

current center (Parque das Nações). 
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Introdução  

 

Este trabalho de projecto final de mestrado é uma continuação do trabalho iniciado 

anteriormente em Laboratório de Projecto VI, com a zona de Marvila como área de estudo e 

intervenção. 

Perante uma análise inicial, realizada em grupo, percebeu-se que o terreno confinado à antiga 

Fábrica de Material de Guerra era um local propício a uma intervenção com um cariz de 

revitalização urbana.  

Com base nestas mesmas análises, e detectadas as fragilidades da zona do Braço de Prata, o 

desenvolvimento do projecto partiu da necessidade de responder a questões relativas ao 

envelhecimento da população e às suas reais necessidades. 

 

Dividido em 5 capítulos, este trabalho passa pela caracterização do território e por uma 

abordagem teórica onde ressaltam alguns conceitos e ideias-chave que serviram de suporte à 

nossa proposta de projecto. 

 

No primeiro capítulo fizemos uma breve caracterização do local de intervenção e da sua 

envolvente, centrando-nos no espaço construído e na população que aí habita. Com este 

capítulo pretende-se demonstrar o estado actual de alguns edifícios considerados importantes 

que se encontram próximos da zona de intervenção, bem como comprovar a necessidade de 

uma intervenção face a uma população envelhecida em constante crescimento. Aliado aos 

factores arquitectónico e demográfico, a escala urbana é também contemplada, visto existirem 

actualmente intervenções previstas para a mesma zona por parte da Câmara Municipal de 

Lisboa. 

 

O segundo capítulo, que incide sobre a temática do envelhecimento, teve como principal fonte 

um artigo de Teresa Amor e tem por objectivo comprovar a preocupação inicial do trabalho em 

relação ao processo de envelhecimento populacional e às necessidades desta população em 

relação à habitação, cuidados médicos, e espaços públicos. Tendo como pano de fundo o rápido 

envelhecimento da população, não só em Marvila como em Portugal inteiro, procura-se mostrar 

quais as reais necessidades sentidas pela população mais idosa e de que forma podem ser 

encaradas no desenho da cidade.  

Inicialmente optou-se pela elaboração de um inquérito por questionário com o fim de obter 

directamente à população alvo informações úteis para a elaboração do projecto. No entanto, o 

contacto com a população idosa foi difícil, optando-se por deixar esta técnica de lado, 

privilegiando a abordagem teórica. 

 

Os terceiro e quarto capítulos são ambos referentes aos conceitos-base que servem de 

premissa a todo o projecto: aging in place (o conceito principal), design inclusivo e revitalização 

urbana. 
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Para o terceiro capítulo, a abordagem teve como principais fontes teóricas o trabalho de tese 

sobre design inclusivo de Ana Cristina Daré e artigos sobre o aging in place  da equipa de 

Ignacio Martin, Gonçalo Santinha, Susana Rito e Rosa Almeida. 

O design inclusivo, relacionado com o aging in place, é uma extensão da reflexão sobre a 

habitação assistida e pretende demonstrar como é que o desenho de um espaço pode 

contribuir, desde o início, para uma vida mais fácil e confortável.  

 

No capítulo seguinte, procura-se explicar o que é a revitalização urbana, em que medida é que 

difere das outras políticas urbanas – renovação, reabilitação e requalificação - e a razão pela 

qual foi esta a política urbana escolhida para ser aplicada neste contexto em particular. 

 

No último capítulo apresentamos a nossa proposta de projecto de arquitectura para um terreno 

na zona do Braço de Prata.  

A proposta irá apresentar uma nova construção e o desenho de um novo espaço urbano na 

envolvente próxima. Os novos edifícios, sendo um deles multifuncional, serão desenhados em 

função das necessidades verificadas para a zona e em prol de uma comunidade mais activa. 

Combinando usos como habitação, comércio, co-work e equipamento direccionado à 

comunidade, esta proposta visa mostrar novas oportunidades de crescimento para a zona do 

Braço de Prata. 

Tendo em conta a questão central do trabalho, será atribuído maior ênfase à habitação 

desenhada com base no conceito de design inclusivo. As tipologias desenvolvidas pretendem 

mostrar a capacidade de se criar espaços versáteis e fáceis de usar no quotidiano para os mais 

idosos. 

O desenho a ser feito no novo espaço público pretende, uma vez mais, demonstrar as 

preocupações assumidas na abordagem teórica do trabalho, nomeadamente a mobilidade da 

população mais idosa, e estabelecer uma relação com o rio e a periferia ao trazer novos 

visitantes.  

Para o desenvolvimento da proposta do projecto de intervenção foram analisadas compilações 

relacionadas com organizações espaciais de tipologias e projectos com programáticas de lares 

de terceira idade, como Densidade – Density, e Residential for the Elderly, sem nunca se ter 

escolhido um caso de estudo específico optando por uma análise das diversas soluções 

apresentadas na bibliografia trabalhada. 
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CAPÍTULO 1 – Freguesia de Marvila: história do território 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Marvila tem atrás de si uma história cujos traços se encontram à vista: amplos espaços 

bucólicos onde se destacam velhos conventos, palácios e quintas, memórias da 

industrialização do Séc. XIX [o caminho-de-ferro, as fábricas e armazéns], aglomerados 

dispersos de habitação social construída nas últimas décadas, e finalmente uma evolução 

recente [indissociável do marco que foi a EXPO 98] da qual o Parque da Bela Vista é 

exemplo – um espaço público integrado numa política camarária de renovação urbana. 

 

Se é complexa e, no geral, expectante a situação de Marvila, ela reflecte-se nos vazios 

territoriais ou na identidade dispersa, assim como no desconhecimento geral das suas 

fronteiras.” 

 

Mário Jorge Caeiro1 

 

 

 

 

                                                           
1 In VÁRIOS, Lisboa capital do nada: marvila, 2001 – criar, debater, intervir no espaço público (2002). Associação Cultural para 

a Cidade extra]muros[ 
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Perto da zona ribeirinha de Lisboa, situada entre os centros principais da cidade (Baixa 

Pombalina – centro histórico – e Parque das Nações – centro actual), Marvila é actualmente uma 

das maiores freguesias do concelho de Lisboa. Inicialmente zona integrante da freguesia de 

Santa Maria dos Olivais, Marvila apenas foi considerada freguesia em 1959.  

Até hoje, é perceptível o seu passado industrial e portuário, pelas marcas urbanas e 

arquitectónicas do território, tais como antigos edifícios fabris, e o passado rural, pela existência 

de várias azinhagas. 

 

 

Figura 1 - Reprodução da primitiva área da freguesia de Olivais 

FONTE: Delgado, R. (1969) 
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Figura 2 - Limites das (antigas) 53 freguesias do concelho de Lisboa 

FONTE: CML (adaptado) 

 

Actualmente, pela nova distribuição administrativa do concelho de Lisboa, Marvila viu as suas 

fronteiras sofrerem alterações, mantendo-se no entanto uma das maiores freguesias de Lisboa. 

 

 

Figura 3 - Limites das 24 freguesias do concelho de Lisboa (divisão actual) 

FONTE: CML (adaptado) 
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1.1. Breve história da freguesia de Marvila 

 

Marvila, uma freguesia que tem na sua história inúmeras quintas, palácios e fábricas (num 

passado mais recente), começou a desenvolver-se ainda em 1860 pela transformação do seu 

território e do edificado existente. A construção da Estação de Santa Apolónia (1865) foi um dos 

propulsores para o crescimento da zona e permitiu que se estabelecesse como uma zona 

maioritariamente industrial e de trocas comerciais. 

 

O bispo de Lisboa, em 1150, dividiu as terras de Marvila em 31 porções e esses mesmos 

territórios começaram a dar lugar às várias quintas de Marvila a partir do século XV. 

As quintas, com casas nobres e ermidas, começaram a surgir no século XVII e eram as casas 

de campo de vários nobres. Parte das casas construídas nestas quintas foram transformadas 

anos mais tarde e deram origem a palácios. Das primeiras quintas de Marvila destacam-se a 

Quinta do Poço do Bispo, a Quinta do Marquês de Abrantes (que tem um palácio), a Quinta do 

Arcebispo (mais tarde transformada no Palácio da Mitra), a Quinta do Braço de Prata e a quinta 

do Padre Fernão Cabral, onde mais tarde se construiu o Convento de Nossa Senhora da 

Conceição de Marvila.  

Mais tarde, no século XIX, surgiram novas quintas a par da industrialização da zona de Marvila. 

Os seus donos eram comerciantes ou figuras ligadas à indústria e uma vez mais os nomes das 

mesmas reflectiam os seus donos2. 

 

 

Figura 4 - Palácio da Mitra, um dos pontos emblemáticos da freguesia (2015) 

 

 

                                                           
2 Grande parte da informação contida neste capítulo tem como referência bibliográfica o livro de Consiglieri, Ribeiro, Vargas e 

Abel, de 1993, intitulado Pelas Freguesias de lisboa: São João, Beato, Marvila, Santa Maria dos Olivais 
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O Poço do Bispo passou a ser um centro industrial no século XIX e ao longo dos anos foram 

surgindo várias fábricas no território de Marvila que passaram a ter fácil acesso à zona de 

Alcântara com a construção do caminho-de-ferro3. 

As primeiras fábricas situadas em Marvila foram a de Lanifícios, Lavagem de Lãs, Tecidos de 

Algodão, Chitas e Estamparia e Grude. Todas estas fábricas já existiam em 1874. 

Duas décadas depois, em 1895, surgiu a Fábrica dos Fósforos e, em 1898, a Fábrica de Pólvora 

sem fumo, nas imediações do convento de Marvila. (Consiglieri et al., 1993, p.106-107). 

 

No início do século XX surgiram então três dos edifícios mais reconhecíveis da zona de Marvila 

e da época industrial de Lisboa; a Fábrica de Material de Guerra de Braço de Prata4 (1904-

1908), a Tabaqueira (1916) e os armazéns de vinhos de Abel Pereira da Fonseca5 (1917). 

 

     

Figura 5 - Fábrica de Material de Guerra, abandonada actualmente (2015) 

Figura 6 - Fachada da antiga Fábrica de Material de Guerra (2015) 

 

Com o passar dos anos a Fábrica de Material de Guerra foi abandonada e deixada sem 

qualquer uso. Neste momento encontra-se integrada num novo projecto da zona do Braço de 

Prata. 

 

Embora continue a ser propriedade privada, os armazéns Abel Pereira da Fonseca aparentam 

estarem ao abandono (parte deles) excepto uma zona restrita à fachada mais conhecida dos 

armazéns. O desenho da fachada fez com que o edifício recebesse a classificação de 

património cultural. 

 

                                                           
3 O caminho-de-ferro foi inaugurado em 1856. (Consiglieri et al., 1993, p.106) 

4 O actual edifício denominado Fábrica do Braço de Prata data da mesma época tendo servido como espaço de administração 

da Fábrica de Material de Guerra 

5 Um dos exemplos mais emblemáticos de arquitectura da Arte Nova em Portugal 
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Figura 7 - Armazéns Abel Pereira da Fonseca, património cultural 

FONTE: CML 

 

Consequentemente, pelo crescente número de postos de trabalho disponibilizados nas novas 

fábricas, a habitação na zona de Marvila começou a crescer ao lado dos edifícios industriais. 

A procura de abrigo em espaços desocupados ou sem qualquer uso, deu origem a tipos de 

habitação precária mas que satisfaziam as necessidades imediatas de uma população operária 

pobre e que vivia do trabalho nas fábricas. Assim, pelo afluxo das populações do interior do 

país, os pátios surgiram em meados do século XIX e contribuíram para que Marvila começasse 

a ser designada como bairro operário. 

 

Face à exploração da tipologia dos pátios, começaram a surgir as vilas operárias6 nas últimas 

décadas do século XIX. 

As vilas ocupavam o máximo da área disponível no interior dos quarteirões e na sua construção 

procurava-se ter o maior número de fogos possível.  

A rentabilização do espaço, prioridade na construção das vilas, reflectia-se nos acessos, não só 

da vila mas também dos próprios fogos.  

O acesso à vila, no seu todo, era feito por um único espaço central que podia ser acessível pela 

ilharga de um prédio do quarteirão, pelo eixo do lote ou por uma passagem aberta em arco 

existente no próprio prédio que servia de fachada da vila para a rua. 

O acesso aos fogos começou a fazer-se por sistema de galeria exterior que procurava aproveitar 

ao máximo o espaço disponível para circulação. Estas galerias levaram ao desenvolvimento de 

complexos sistemas de circulação que permitiam a existência de pontes como elementos 

conectores do espaço. (Pereira, 1995). 

                                                           
6 Segundo Nuno Teotónio Pereira (1995) as vilas são os edifícios ou conjuntos construídos especificamente para habitação de 

famílias operárias. 
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Algumas vilas surgiram por iniciativa privada dos donos de fábricas que ambicionavam assim 

trazer mais mão-de-obra, providenciando alojamento. Em Marvila, dentro deste género de 

iniciativas, destaca-se a Vila Pereira e o edifício de José Domingos Barreiro & Cª Lda. 

 

A evolução das vilas levou a que estas se afastassem da tipologia do pátio e que evoluíssem da 

sua própria definição, enquanto tipologia que se organiza “em função de um espaço comum, de 

carácter privado, fora das vistas da rua, e raramente atingindo um elevado volume de 

construção” (Pereira, 1995). 

 

O aumento do volume de construção e a complexidade das estruturas presentes nas vilas levou 

a que, com os anos, esta tipologia atingisse uma escala maior dentro da própria cidade. As vilas 

começaram a transformar-se e a ganhar uma dimensão urbana que se reflectiu nos tipos de 

construção, e deu lugar aos bairros. (Pereira, 1995) 

No caso de Marvila, destaca-se por exemplo o Bairro Domingos Henriques Júnior que, 

construído entre 1879 e 1886, era uma zona que concentrava armazéns e oficinas para além 

das habitações (consideradas operárias). 

 

Durante os anos 80 e 90, com o declínio industrial, iniciou-se a “desindustrialização do centro de 

Lisboa, o declínio de zonas afectas a sectores produtivos tradicionais e a relocalização na 

periferia de antigas e novas unidades” (Nunes e Sequeira, 2011, p.3). 

O abandono gradual da zona industrializada de Marvila levou a que a freguesia se tornasse um 

ponto de edifícios devolutos e sem uso, aos quais não foram aplicados medidas de reconversão 

a possíveis novos usos ou de conservação, durante muitos anos. 

 

Actualmente o edificado de Marvila considerado património é ainda extenso e encontra-se 

reconhecido pela Junta de Freguesia de Marvila e pela Câmara Municipal de Lisboa7. 

                                                           
7 Ver Anexo I – Património da freguesia de Marvila 
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1.2. População de Marvila: caracterização demográfica de 1960 a 2011 

 

Marvila, inicialmente uma zona fabril e de vilas operárias, viu a sua população crescer 

significativamente durante o progresso industrial (1960-1981). As migrações para a freguesia, à 

procura dos empregos nas fábricas, permitiram que desde a sua data de criação, em 1959, a 

população aumentasse em cerca de 100% até à data dos Censos de 1981. A partir de 1991 a 

população começou a diminuir, ainda que de um modo pouco significativo tendo em conta a 

variação de população registada nos dados de 2001 e 2011. 

 

 

Figura 8 - População Residente em Marvila 

FONTE (anos 1991, 2001 e 2011): INE 

FONTE (anos 1960 e 1981): Nunes e Sequeira, 2011  

 

Analisando Marvila e a sua envolvente podemos verificar que é a segunda maior freguesia em 

termos de população residente sendo que apenas se encontra atrás de Santa Maria dos Olivais. 

 

 

Figura 9 - População Residente (2011) 

FONTE: INE  

 

Apesar do crescimento da população verificado em 1981, nos últimos 40 anos a população tem 

vindo a diminuir lentamente e a demonstrar um aumento de envelhecimento demográfico. 
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Há uma década atrás Marvila era uma freguesia com uma média de idades de 38,28 anos mas 

nos últimos registos (Censos 2011) a sua média aumentou para 42,12 (uma situação mais 

próxima da realidade verificada no concelho de Lisboa).  

 

Com base nos dados dos Censos de 2011 podemos verificar que a população de Marvila é 

maioritariamente activa ou reformada (com mais de 65 anos), sendo que a população jovem 

mostra-se uma minoria comparativamente a estes dois grupos etários (dos 25 aos 64 anos de 

idade, e dos 65 anos de idade para a frente). 

 

 

Figura 10 - Distribuição Faixas Etárias na freguesia de Marvila (2011) 

FONTE: INE  

 

Recorrendo aos dados dos Censos vê-se que a população activa de Marvila diminuiu no período 

de 2001 a 2011, assim como a população jovem, mas que a população com mais de 65 anos 

cresceu levando a um aumento significativo do índice de envelhecimento. 

 

 

Figura 11 - Distribuição Etária de Marvila em 2001 e 2011 

FONTE: INE  
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Em comparação com as freguesias envolventes8, com as quais Marvila faz fronteira, esta 

freguesia foi a que mostrou uma alteração maior no índice de envelhecimento num período de 

10 anos. Enquanto o aumento do índice na freguesia do Alto da Pina foi de 182,4 para apenas 

185,7, a verdade é que na freguesia de Marvila o índice aumentou significativamente, de 88,8 

para 135,5. 

Pode-se comprovar que naquela área de Lisboa, Marvila foi a freguesia a envelhecer mais na 

última década. 

 

 

Figura 12 - Índice de Envelhecimento (freguesias) 

FONTE: INE 

                                                           
8 Para estes dados, foi utilizada a antiga classificação de freguesias que contemplava cerca de 53 freguesias. Apesar de 

actualmente o Concelho já estar dividido em 24 novas freguesias, não existem ainda dados estatísticos relativos às que foram 

recentemente criadas ou agrupadas. 
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1.3. Políticas Urbanas e Projectos 

 

Marvila sempre foi um dos locais contemplados para alterações em diversos planos urbanos 

criados para a cidade de Lisboa.  

O primeiro plano, Plano de Urbanização de Chelas, dos anos 50, tinha como objectivo dar um 

novo enfoque ao espaço público e, assim, à configuração do espaço urbano de Marvila.  

Ao longo dos anos, com a construção da via férrea, que fragmentou o território e dividiu o 

espaço em duas margens distintas com poucos elos de ligação directos, o plano acabou por ser 

“esquecido” e a reconversão do espaço nunca mais avançou como planeado.  

Em 1976, o Plano Director Municipal pretendia seguir as mesmas ideias dos planos anteriores 

mas, pelas construções de bairros sociais e enfâse atribuído à habitação, Marvila continuou a 

apresentar-se como um local isolado e com pouca interacção com as freguesias envolventes 

que apresentavam usos diversos. (Machado, 2011) 

Anos mais tarde, já em 1992, foi igualmente apreciada no Plano de Urbanização da Zona 

Ribeirinha Oriental como área histórico-monumental a necessitar de recuperação9. 

Marvila voltou a ser contemplada dois anos mais tarde, em 1994, no Plano Director Municipal, 

com objectivo de reconversão do espaço para mais tarde estabelecer ligação com a Parque 

Expo (Machado, 2011). 

 

Actualmente, tendo em vista a melhoria da freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa tem um 

Plano de Pormenor Eficaz (da Matinha)10 e um Plano de Pormenor em Elaboração (Parque 

Hospital Oriental)11. Ambos pretendem revitalizar a zona e criar uma ligação com as freguesias 

envolventes, nomeadamente a zona do Beato que estabelece ligação com a zona da Baixa-

Chiado e a nova freguesia do Parque das Nações. 

 

                                                           
9 O Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha Oriental pretendia criar zonas turísticas em Santos-O-Novo/Marvila, enquanto 

área histórico-monumental. 

10 Plano que tem por objectivo reconverter a área para usos mistos (com enfâse na habitação), estabelecer ligação com o rio, 

atribuir uma continuidade urbana ao território (ligação ao Parque das Nações, à Matinha e Braço de Prata e ainda à “cidade 

alta” pelo prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da América); Plano confinado à zona delimitada pela Avenida 

Marechal Gomes da Costa (norte), Rua da Matinha (sul), Via de Cintura do Porto de Lisboa (nascente) e Rua do Vale Formoso 

de Baixo (poente). (CML - Plano de Pormenor da Matinha 

11 Plano que tem por objecto construir uma nova unidade hospitalar, integrar no tecido urbano um eventual acesso à terceira 

travessia do Tejo, manter o modelo idealizado pelo Plano de Chelas inicial com relevo para redução do isolamento dos bairros 

e maior interacção com a cidade, estabelecer uma ligação “verde” entre o Parque da Bela Vista e o Parque Florestal de 

Monsanto e solucionar zonas que possam ser afectadas pela localização actual da proposta do Corredor Estruturante previsto 

na Estrutura Ecológica Municipal pelo Plano Director Municipal de Lisboa. (DPRU, s.d.) 
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Figura 13 - Plano de Pormenor Eficaz da Matinha 

FONTE: CML 

 

Tendo em conta a Proposta da Matinha (fig.13), integrada no conjunto de propostas do Plano 

Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha de Lisboa, esta proposta de projecto irá desenvolver 

alguns pontos já referenciados pela CML, e que pretendem melhorar a zona mais próxima ao rio. 

É perceptível na proposta da CML uma zona de densa edificação nos actuais terrenos 

confinantes à Fábrica Militar do Braço de Prata mas na proposta apresentada pretende-se que a 

construção seja de uma densidade menor, possibilitando assim um maior espaço público para 

fins de lazer da população da zona e periferia. 

 

Paralelamente a estes Planos Urbanísticos desenvolvidos pela CML, têm surgido nos últimos 

anos projectos relacionados com o desenvolvimento e revitalização da freguesia de Marvila, seja 

a nível urbano como social e cultural.  

O projecto de “Lisboa Capital do Nada – Marvila 2001”, destaca-se como uma das principais 

iniciativas para esta zona, tendo contado com uma equipa de 40 colaboradores e sempre em 

estreita comunicação com a população residente. Os objectivos deste projecto passaram por 

“valorizar o local, quebrar a marginalização e o isolamento do lugar e promover uma nova 

imagem urbana”12 

Com base neste projecto, é possível perceber quais os pontos que a população considera 

importantes como alvo de mudança para uma melhor vivência no bairro. 

 

                                                           
12 Mário Jorge Caeiro In VÁRIOS, Lisboa capital do nada: marvila, 2001 – criar, debater, intervir no espaço público (2002). 

Associação Cultural para a Cidade extra]muros[ 
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Outro projecto de revitalização, neste caso a nível cultural, é a reconversão do espaço da antiga 

sede da Fábrica Braço de Prata. A Fábrica é hoje “um espaço de acolhimento à criação artística, 

à sua disseminação e ao debate cultural” (Nunes e Sequeira, 2011, p.7).  

 

     

     

Figura 14 – Fachada da antiga sede da Fábrica Braço de Prata 

Figura 15 – Espaço de esplanada da Fábrica Braço de Prata  |  Figura 16 - Espaço exterior da Fábrica do Braço de Prata 

 

Este projecto partiu de uma empresa privada, a Eterno Retorno, Sociedade unipessoal Limitada, 

conhecida pela Livraria Eterno Retorno do Bairro Alto (2001-2005). 

Actualmente o projecto continua activo por força da empresa promotora e por “protecção” da 

Câmara Municipal de Lisboa embora o seu crescimento e destino esteja em muito associado à 

construção do projecto designado para o terreno adjacente à Fábrica de Material de Guerra, os 

Jardins do Braço de Prata13. 

O espaço continua aberto ao público até aos dias de hoje com uma livraria, espaço de 

exposições e programas que variam entre concertos, workshops diversos e cinema. 

 

Embora o meu projecto não contemple intervenção directa neste edifício, é contemplado a 

existência do mesmo como espaço cultural e de lazer para a população da freguesia e outros 

visitantes, como ponto de referência do espaço urbano que desenvolverei.

                                                           
13 Os Jardins do Braço de Prata é um projecto realizado para o terreno adjacente à antiga Fábrica de Material de Guerra e que 

se encontra actualmente contemplado nos planos que a Câmara Municipal de Lisboa tem para Marvila. É possível perceber o 

projecto pelo Plano de Pormenor Eficaz da Matinha (figura 13) 
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CAPÍTULO 2 – Envelhecimento em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O envelhecimento estender-se-á a todo o país nas próximas décadas, em momentos e 

com ritmos de mudança diferenciados, tornando-se o ritmo mais lento à medida que a 

população idosa reforça a sua importância na população total” 

 

Cristina Gonçalves e Maria José Carrilho14 

 

 

                                                           
14 In GONÇALVES, C., CARRILHO, M. J. (2006). Envelhecimento crescente mas espacialmente desigual in Revista de Estudos 

Demográficos, 40, p.21-37. Acedido em 6, Dezembro, 2013, em  

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpagenumber=2&PUBLICACOEScoleccao=1

07781&PUBLICACOEStipo=ea&selTab=tab0 
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2.1.  Envelhecimento Biológico e Envelhecimento Demográfico 

 

Analisando o conceito de envelhecimento, podemos vê-lo através de duas perspectivas: o 

envelhecimento biológico e o envelhecimento demográfico. Qualquer um deles representa uma 

temática necessária de reflexão em diferentes parâmetros que incidam sobre o modo de viver 

das sociedades modernas. 

 

O envelhecimento biológico é, por norma, definido como “a alteração progressiva das 

capacidades de adaptação do corpo verificando-se, consequentemente, um aumento gradual 

das probabilidades de morrer devido a determinadas doenças que podem precipitar o fim de 

vida”15. Associam-se então a este conceito todos os aspectos que envolvam alterações a nível 

físico e/ou psicológico de um indivíduo que já tenha uma certa idade16. 

 

Numa outra perspectiva, o envelhecimento demográfico “define-se pelo aumento da proporção 

das pessoas idosas na população total. Esse aumento consegue-se em detrimento da 

população jovem, e/ou em detrimento da população em idade activa”17. Este tipo de 

envelhecimento é o mais fácil de se verificar pelos dados estatísticos disponibilizados pelo INE. 

 

Em Portugal, nas últimas décadas, o envelhecimento demográfico tem crescido 

exponencialmente, sendo por isso um assunto importante em termos de estratégias a adoptar 

para uma melhor qualidade de vida dessa faixa etária da população. 

 

Em 40 anos, como demonstra o gráfico seguinte, Portugal viu a sua população demográfica 

envelhecer de uma forma gradual, tendo por sua vez a população mais jovem diminuído. Este 

envelhecimento ganha impacto por ter sido mais significativo no grupo etário dos 65 anos ou 

mais, não tendo existido um igual crescimento no grupo jovem ou da população em idade activa. 
 

                                                           
15 in Serviço de Estudos sobre a População do Departamento de Estatísticas Censitárias e da População. (2002). O 

Envelhecimento em Portugal: Situação demográfica e sócio-económica recente das pessoas idosas in Revista de Estudos 

Demográficos, 2ª Semestre de 2002, p.187 

16 Actualmente uma pessoa é considerada idosa quando tem 65 ou mais anos (a chamada terceira idade). No entanto, desde 

1992, com base num estudo da Comissão das Comunidades Europeias, crê-se que deve existir uma nova designação das 

pessoas idosas, continuando a existir uma terceira idade (que abrange indivíduos entre os 50 e 74 anos) mas aparecendo uma 

quarta idade (75 anos ou mais). (O Envelhecimento em Portugal: Situação demográfica e sócio-económica recente das 

pessoas idosas in Revista de Estudos Demográficos, 2ª Semestre de 2002) 

17 in Serviço de Estudos sobre a População do Departamento de Estatísticas Censitárias e da População. (2002). O 

Envelhecimento em Portugal: Situação demográfica e sócio-económica recente das pessoas idosas in Revista de Estudos 

Demográficos, 2ª Semestre de 2002, p.188 
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Figura 17 - Pirâmide Etária, Portugal 1960-2000 

FONTE: Serviço de Estudos sobre a População do Departamento de Estatísticas Censitárias e da População. (2002) 

 

Os dados dos anos mais recentes continuam a demonstrar um crescimento do grupo etário de 

65 anos ou mais, num panorama nacional, e tal é comprovado na freguesia de Marvila como foi 

demonstrado anteriormente. 

A complementar estes dados, os últimos estudos apontam para previsões de uma população 

idosa total em Portugal de 31,8% no ano de 2050, em comparação a um grupo etário jovem que 

não passará dos 13,1%. 

 

 
 

Figura 18 - Evolução da proporção da população jovem e idosa no total da população, Portugal 

FONTE: Gonçalves, C., Carrilho, M. J. (2006) 
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2.2.  O processo de envelhecimento e como projectar a cidade 

 

 

 

 

 

 

 

“Este fenómeno social é um dos desafios mais importantes do século XXI e obriga à 

reflexão sobre questões com relevância crescente como a idade da reforma, os meios de 

subsistência, a qualidade de vida dos idosos, o estatuto dos idosos na sociedade, a 

solidariedade intergeracional, a sustentabilidade dos sistemas de segurança social e de 

saúde e sobre o próprio modelo social vigente. 

Por outro lado, uma sociedade constituída por pessoas mais velhas pode criar outras 

oportunidades em diversos domínios, novas actividades económicas e profissões, 

nomeadamente na área da prestação de serviços comunitários e de redes de solidariedade; 

ambientes e arquitectónicas diferentes; padrões de consumo específicos, produtos e 

serviços criados à imagem dos consumidores mais velhos com necessidades 

específicas.”18 

 

 

 

 

 

 

Pelo facto da população estar a tornar-se cada mais envelhecida, existindo uma disparidade 

entre a população considerada jovem e a sénior, já com mais de 65 anos, é importante perceber 

o impacto que a arquitectura tem na vida das pessoas. 

Seja pela transformação dos tipos de agregado familiar, ou pela própria idade dos indivíduos, o 

desenho da habitação deve contemplar as várias características do processo de envelhecimento 

que, embora não sendo linear a todas as pessoas, estará sempre presente nos anos futuros. 

Do ponto de vista da habitação, a arquitectura deve começar a ser pensada de uma forma mais 

inclusiva e que vá de encontro aos vários períodos da vida de um indivíduo – vida sozinho, em 

casal, em família, e novamente em casal ou eventualmente sozinho. Do mesmo modo, devem 

ser contempladas as mudanças possíveis de ocorrer a qualquer indivíduo como a perda de 

autonomia ou um caso de deficiência. O desenho dos espaços deve ir ao encontro de uma 

utilização confortável e intuitiva. 

                                                           
18 in O Envelhecimento em Portugal: Situação demográfica e sócio-económica recente das pessoas idosas in Revista de 

Estudos Demográficos, 2ª Semestre de 2002 
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O papel do arquitecto passa então por procurar soluções que sejam facilmente adaptáveis a 

diversas situações mas que ao mesmo tempo não levem a um “gradual fechamento no espaço 

doméstico, e por esta via, a perda de interacções com o exterior, a diminuição e o 

enfraquecimento das redes de relações dos indivíduos” (Amor, 2011, p.22). 

 

Por outro lado, em termos do espaço urbano, é importante que este co-habite de uma forma 

cuidada e pensada com o tecido edificado e que se coadune também com uma população que 

se encontra a envelhecer. 

 

A configuração de um espaço urbano (seja pelo construído ou não construído) não deve permitir 

que o próprio desenho seja factor para um isolamento social de qualquer uma das faixas etárias, 

principalmente a dos idosos.  

Se caracterizarmos como dimensões importantes do desenho urbano a acessibilidade, a 

legibilidade, a visibilidade, a segurança e os equipamentos / infra-estruturas de apoio19, todas 

estas enquadram factores ambientais, pessoais e de interacção entre os indivíduos. 

 

A acessibilidade destaca-se como um dos factores mais importantes e deve ser tida em conta 

em “três domínios principais: os relacionados com o acesso a transportes públicos, os 

relacionados com o acesso a equipamentos ou serviços urbanos e, sobretudo, os relacionados 

com a mobilidade pedonal per si” (Amor, 2011, p. 26). 

Se este elemento é indicativo e importante na decisão de escolha de um local para viver por 

parte de uma família, para os idosos é ainda mais importante para impedir uma segregação e 

um isolamento social, ainda que este possa acontecer na “segurança” da sua casa. 

Pequenos elementos do espaço urbano devem ser tidos em conta para um correcto desenho 

enquanto projecto de um espaço urbano que tem por objectivo ser utilizado diariamente, de uma 

forma contínua. São de realçar os cuidados com os acessos a rampas ou entradas de edifícios, 

a localização e características dos passeios e a própria configuração de acessos resolvidos por 

escadas. 

 

A legibilidade de qualquer malha urbana deverá transmitir uma sensação de familiaridade com o 

local e, a fim de não impedir a mobilidade, revelar-se livre de quaisquer confrontos físicos ou 

situações que se possam revelar como um risco20 para a realização de várias actividades. 

Igualmente, os cuidados com situações de iluminação de zonas mais ou menos “abertas” deve 

ser tida em conta como capacidade de proporcionar espaços aprazíveis de serem usufruídos 

sem medos. 

 

                                                           
19 Dimensões relacionadas com o espaço físico (Amor, 2011) 

20 Os riscos, como Teresa Amor (2011) afirma, dizem respeito à natureza física ou psicológica, como o medo de ser assaltado 

em certas zonas por exemplo. 
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Porém, se por um lado a cidade deve ter uma estrutura urbana que vá de encontro ao 

necessário para enaltecer, no bom sentido, as várias dimensões de conforto para um bom uso 

do espaço exterior, por outro, os espaços criados também devem ter em conta todos os 

segmentos populacionais de uma sociedade. 

Se, “a apropriação de certos locais por grupos jovens enquanto espaços de sociabilidade 

também gera alguma distância” (Amor, 2011, p.33), então o objectivo passa a ser criar espaços 

que se mantenham activos (e não isolados após um horário de trabalho, por exemplo) e que 

possuam características para todas as faixas etárias. Estes mesmos espaços devem 

proporcionar infra-estruturas de apoio que possibilitem um maior conforto do ambiente exterior e 

que convide à fruição do espaço (por exemplo, espaços com bancos e/ou mesas). 

 

Estes factores acima mencionados, embora focados numa perspectiva da problemática do 

rápido envelhecimento da população portuguesa, devem ser vistos não como um entrave à 

evolução da arquitectura e do desenho urbano mas como uma mais valia para um melhor 

desenvolvimento dos mesmos. A sua inclusão nos momentos de projecção de projectos 

permitirá que a arquitectura e o desenho urbano se adequem não apenas a parte da 

comunidade mas a todos os seus utilizadores, chegando por isso a mais pessoas. 

 

 



25 

 

CAPÍTULO 3 – Conceitos e Modelos de Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face a um crescente envelhecimento da população, não só a nível de Portugal mas de todo o 

mundo, é importante que se perceba quais os métodos que podem contribuir para uma melhoria 

da qualidade de vida em todas as idades.  

O chamado aging in place21, definido como a capacidade de alguém viver na sua própria casa 

de uma forma segura, independente e confortável sem que a idade, factores económicos ou de 

destreza física se apresentem como impeditivos22, é uma linha estudo que serve de base à 

exploração de diversos modelos de habitação que permitam este mesmo acontecimento. 

Paralelamente, surgem outros conceitos associados a esta linha estudo que ajudam no desenho 

dos espaços que são usados diariamente por qualquer indivíduo, independentemente da sua 

idade ou condição física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Tradução livre: envelhecer no lugar 

22 In Aging in Place. Acedido em 25, Outubro, 2013, em http://en.wikipedia.org/wiki/Aging_in_place 
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3.1. Aging in Place e Modelos de Habitação 

 

O aging in place é “um conceito multidimensional e complexo que engloba a situação sócio-

económica do idoso, a sua preferência, o tecido comunitário e a dinâmica cultural, o tipo de 

serviços e cuidados disponíveis, bem como a sua organização, as condições de habitabilidade 

básicas e avançadas (e.g. tendo em conta as necessidades de adaptabilidade do meio), entre 

outras circunstâncias.” (Martin, Santinha, Rito e Almeida, 2012, p.179) 

 

Esta linha de estudo, do aging in place, aborda os vários tipos de necessidades dos indivíduos, 

no que diz respeito a continuar a viver na sua habitação, em vez de se mudar para um lar ou 

casa de apoio. Nesta perspectiva, existem três categorias diferenciadas23: 

- sem necessidade urgente – casos em que as pessoas não apresentam problemas de saúde ou 

mobilidade e que preferem continuar a viver no mesmo local; 

- com necessidades progressivas – quando existem condições, sejam elas crónicas ou 

progressivas, que pedem mudanças especiais no modo de viver; 

- com necessidades – normalmente decorre de necessidade de uma mudança abrupta que pede 

um ajustamento total no modo de vida e na própria configuração da casa por vezes. 

 

A temática do aging in place pretende ser um ponto de partida para um pensamento cuidado 

sobre o modo de vida geral das pessoas, incidindo assim não só na habitação como nos outros 

espaços utilizados no quotidiano. No entanto, nos últimos anos é na problemática da habitação 

que mais se tem reflectido sobre o factor idade/envelhecimento na medida que se pretende que 

esta represente cada vez mais um ambiente confortável e seguro. 

 

Apesar de ser um conceito ainda referido poucas vezes na sociedade portuguesa, o aging in 

place tem sido divulgado por todo o mundo por várias organizações cujo trabalho incide na 

divulgação de guidelines que ajudem a perceber quais as melhores características para um 

espaço servir melhor qualquer pessoa, não sendo relevante se possui alguma característica 

física ou psicológica que se presenteie como um entrave. 

Nessa perspectiva, de melhorar os espaços com base nalguns pontos essenciais, têm vindo a 

surgir novos modelos de habitação que visam ir ao encontro de todas as pessoas, 

especialmente as que se possam enquadrar no grupo da população mais idosa. Estes novos 

modelos de habitação têm como premissa a possibilidade de se ter uma casa própria, mesmo 

em idade avançada, desde que sejam tomadas as devidas precauções em relação à casa e ao 

seu interior. 

 

 

                                                           
23 In Aging in Place. Acedido em 25, Outubro, 2013, em http://en.wikipedia.org/wiki/Aging_in_place 
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Já aplicado nos Estados Unidos da América, um dos primeiros novos modelos de habitação a 

surgir designa-se por Villages e é largamente apoiado pela AARP24, uma associação americana, 

que tem publicado vários artigos relativos à temática do “envelhecimento no lugar”, e que tem 

por objectivo ajudar e dar apoio, em diversas áreas, a pessoas com mais de 50 anos. 

Este conceito de habitação assistida tem como objectivo afastar a ideia de isolamento que por 

vezes se encontra associada a um lar de idosos e mostrar a possibilidade de se viver numa 

comunidade segura e confortável. A premissa deste projecto parte de um programa onde as 

pessoas podem ter assistência quando necessário, mesmo que apenas para algumas das suas 

actividades diárias, e ao mesmo tempo manterem a sua autonomia residencial. Os tipos de 

serviços associados passam pela ajuda não só nas tarefas domésticas mas também na oferta 

de actividades sociais e educativas em comunidade. 

São espaços onde se procura evitar a segregação social de uma faixa etária que apesar de 

estar a envelhecer continua a querer realizar actividades e estar em contacto com pessoas de 

outras idades. (AARP, 2010) 

 

Numa óptica semelhante, de promoção de interacção com outras pessoas, o Cohousing é outro 

conceito de habitação cuja premissa parte da oferta de apartamentos independentes mas com 

alguns espaços comuns a todos. Os apartamentos deste modelo de habitação possuem todas 

as comodidades (quarto, instalação sanitária, sala de estar, cozinha) ao invés de ser apenas 

zona de higiene e repouso. Os espaços ditos comuns servem essencialmente para interacção 

da comunidade sendo por isso concentrados num edifício polivalente, com várias funções como 

refeitório, sala de convívio, posto de saúde, lavandaria e outros serviços ou espaços de 

actividades. (Martin et al, 2012, p. 190) 

 

Outros modelos de habitação já surgiram mas com variações nas tipologias disponibilizadas ou 

nos serviços disponibilizados e que se encontram directamente associados a quem possa vir a 

habitar nestes espaços. 

O programa de habitação, Sheltered, tem como público alvo a população idosa “mais 

independente” e, apesar de se desenvolver com base em apartamentos individuais, conjuga vários 

espaços em zonas comuns, tais como salas de estar e lavandaria. Apesar de ser considerado um 

programa mais direcionado para quem não tem necessidade de depender de alguém, oferece 

qualquer tipo de apoio em caso de emergência a quem habita nestes apartamentos.  

Este programa é em muito semelhante aos de Cohousing e das Villages sendo que a principal 

diferença se foca maioritariamente no número de indivíduos utilizadores do espaço, ou do número 

de habitações disponibilizadas. 

 

Por outro lado, numa vertente de maior apoio, existe o Extra Care Home em que à partida os 

seus utilizadores serão pessoas com mais necessidades de apoio na realização de várias 

actividades diárias. À semelhança dos outros modelos, também atribui importância aos espaços 

                                                           
24 AARP - American Association of Retired Persons. Tradução livre: Associação Americana de Pessoas Reformadas 
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possivelmente comuns e que possibilitem maior socialização – biblioteca, lavandaria, salas 

convívio, cabeleireiros, entre outros serviços. (Rito, 2011, p.5-9) 

 

Tipologia Filosofia Características Perfil Tamanho 
Auxi

lio 

Lifetimes 

Home 

Adequar as 

habitações às 

necessidades 

decorrentes do 

ciclo de vida 

familiar 

Devem respeitar 

16 normas 

estipuladas nesta 

tipologia 

Toda a 

população 
- - 

Cohousing 

Desenvolver 

comunidades 

tendo como 

principal agente 

ativo a 

população idosa 

Apartamentos 

independentes e 

espaços comuns 

Pessoas idosas Muito variável 
Opta

tivo 

Sheltered 
Garantir apoio 

24 horas 

Apartamentos 

independentes e 

espaços comuns 

Pessoas idosas 

independentes 

ou ligeiramente 

dependentes 

12-60 

apartamentos 

Sim 

/ 

Não 

Extra Care 

Home 

Apoiar na 

realização das 

actividades de 

vida diária 

Apartamentos 

independentes e 

espaços comuns 

Pessoas idosas 

mais 

dependentes 

Muito variável Sim 

 

Figura 19 - Síntese de modelos de habitação para a população idosa 

(adaptado de Martin et al, 2012, p. 189) 

 

Estes modelos funcionam como estratégia para um processo de envelhecimento mais 

confortável e não como um forma de segregação, como muitas vezes se pensa quando são 

referidos os lares de idosos. 

Apesar de nalguns modelos ser referenciado o número de unidades de habitação e o facto de se 

poderem distribuir à volta de um núcleo comum (como mostram as características presentes no 

quadro acima, figura 18), todas elas são apenas o resultado de processos de adequação à 

realidade do quotidiano e das necessidades reais das pessoas. As habitações não são feitas 

especificamente para uma faixa etária mas sim a pensar nas várias idades e no que pode ser 

necessário ao longo do uso temporal da casa. 
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2.3. Design Inclusivo 

  

Apesar destes modelos de habitação já existentes, que se encontram direccionados para uma 

faixa etária mais idosa, torna-se necessário uma reflexão cuidada sobre o papel da arquitectura 

na projecção de um espaço privado como as habitações. Se neste momento as habitações 

acabam por ser alvo de remodelação profunda para adaptação às necessidades, ou se são 

construídos novos edifícios para responderem também a determinada função, porque não 

começar a desenhar projectos que tenham já inúmeras situações em conta num futuro próximo? 

 

O envelhecimento, um processo que não é linear e que não acontece de forma definida e igual 

para todos os indivíduos, é, neste momento, ou deveria ser, um dos factores mais 

preponderantes na concepção de um projecto de arquitectura. 

Embora se tenha dado bastante ênfase à problemática da acessibilidade, os novos trabalhos de 

investigação mostram que o Design Inclusivo é um processo muito mais abrangente e que tem 

por objectivo chegar a mais indivíduos e ao mesmo tempo oferecer mais soluções para qualquer 

problema que possa surgir num futuro próximo. 

Para melhor entender o que é o Design Inclusivo, é preciso também perceber em que óptica 

actua o chamado Design Acessível e em que parâmetros difere do Inclusivo. 

 

“O Design Acessível tem como meta as necessidades específicas dos indivíduos portadores de 

deficiência permanente, sendo que na sua grande maioria tem um custo elevado, com aspectos 

estigmatizantes, estimulando, com isto, situações de exclusão social. 

O Design Inclusivo, por outro lado, tem como meta soluções que não atendam apenas aos 

indivíduos portadores de deficiência permanente mas beneficiem o maior número possível de 

utilizadores independente das suas características. (Steinfeld in Daré, 2010, p. 74) 

 

Projectando com este princípio deve-se ter em conta o sentido estético do próprio projecto. Uma 

vez que a ideia passa por criar um espaço que seja desde logo “flexível e adaptável” perante 

diversas situações, deve-se prever que certos elementos, ao serem definidos de raíz, irão ser 

possibilitadores de futuras intervenções e que a sua própria implementação no projecto é 

encarada de forma diferente pelos seus utilizadores25. 

 

Assim, pequenos apontamentos como o formato das maçanetas das portas, o tipo de porta, a 

localização das torneiras e dos armários e lavatórios, a colocação de suporte para barras na 

zona do chuveiro, a altura das janelas e os espaços adequados à arrumação são essenciais 

para a projecção de um espaço que transmita um maior conforto e segurança na sua utilização. 

(Daré, 2010). 

                                                           
25 Se certos elementos forem implementados no projecto original de arquitectura, os utilizadores sentirão que faz parte do 

espaço que estão a habitar e não irão encarar o seu uso posterior, enquanto produto auxiliar para uma dependência, como 

algo vergonhoso e que leve a alguns estigmas ainda presentes na sociedade. 
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Segundo Susana Rito (2011), neste momento existe já um modelo de habitação que faz 

referência a este tipo de indicações e que se segue pela regulamentação de pequenas 

mudanças na construção de uma habitação. Esse modelo, Lifetimes Home, começou a ser 

introduzido nas casas inglesas e com base em dezasseis normas que são o que define uma 

casa como estando preparada para problemas de acessibilidade ou outros problemas que 

requeiram obras em prol da mobilidade ou adaptação dos espaços. 

 

Podemos concluir que o Design Inclusivo tem por objectivo, através do projecto de arquitectura, 

implementar pequenas medidas que logo à partida sejam mais fáceis de se adaptar às 

necessidades fisiológicas ao longo do ciclo da vida ao invés de ser apenas um processo de 

mudança necessária a uma situação específica. Tem como três grandes princípios melhorar a 

qualidade de vida de quem usufrua daquele espaço, promover uma fácil utilização do espaço da 

habitação e permitir uma outra mobilidade aos utilizadores, conferindo-lhes assim uma maior 

autonomia na realização de diversas actividades diárias (Daré, 2010). 
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CAPÍTULO 4 – Revitalização Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As necessidades de renovação e revitalização das cidades colocaram-se com mais 

insistência no último quartel do século xx, com o envelhecimento de zonas de construção 

massiva no pós-guerra ou com o declínio das velhas zonas industriais e portuárias 

características das fases de industrialização pesada. Apesar de no contexto europeu as 

experiências de intervenção em zonas degradas ou em degradação e as “políticas” que as 

suportaram terem sido inúmeras e diferenciadas, desenvolve-se hoje um largo consenso 

sobre alguns dos princípios orientadores dessas políticas.”  

 

Dulce Moura, Isabel Guerra, João Seixas e Maria João Freitas26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 In MOURA, D., GUERRA, I., SEIXAS, J., FREITAS, M.J. (2006). A Revitalização Urbana – Contributos para a Definição de 

um Conceito Operativo, in Cidades, Comunidades e Territórios, Dezembro, nº12/13, pp. 15-34. Acedido em 20, Outubro, 2014, 

em http://cidades.dinamiacet.iscte-iul.pt/index.php/CCT/article/view/96/83 
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Enquanto espaços sujeitos a alterações, as cidades tornam-se objecto de diferentes 

“remodelações” pelo modo como estão organizadas ou pelo uso que atribuem a diferentes 

zonas. 

Como uma tela pronta a ser reutilizada, o desenho da cidade pode, ao longo dos anos, ser 

renovado, reabilitado ou requalificado. De um modo mais abrangente, pode ser revitalizado em 

todos os aspectos que condicionam a vida citadina, seja pelo próprio desenho urbano, pelas 

características arquitectónicas dos edifícios, pelas vias de comunicação e pelo uso atribuído a 

diferentes zonas, assim como o tipo de intervenção da própria comunidade no território. 

 

A revitalização, uma política urbana deveras abrangente, não se define como uma acção 

específica mas como um “conjunto de operações destinadas a articular as intervenções pontuais 

de recuperação dos edifícios existentes em áreas degradadas, com as intervenções mais gerais 

de apoio à reabilitação das estruturas sociais, económicas e culturais locais, visando a 

consequente melhoria de qualidade de vida nessas áreas ou conjuntos urbanos degradados” 

(Moreira, 2007, p. 119) 

 

 

Figura 20 - Dimensões de intervenção da Revitalização Urbana  

FONTE: Moura et al (2006) 

 

Segundo Moura et al. (2006), são os conceitos de renovação, reabilitação e requalificação que 

se encontram na base da criação do que é definido hoje como revitalização urbana. 

A revitalização pretende ser um instrumento que consiga colmatar as falhas existentes nos 

conceitos designados anteriormente. Procuraremos aplicar no projecto esta visão global do 

território criando uma nova dinâmica sócio-cultural, tendo sempre a preocupação de inclusão da 

população idosa que aí habita. 

Pode-se dizer que a “revitalização urbana obriga a intervir na melhoria da qualidade do ambiente 

urbano, das condições socioecónomicas ou no quadro de vida de um determinado território 

(‘território de revitalização urbana’), baseando-se numa visão global, actuando de forma 

integrada e concertando um grande número de domínios e dimensões de intervenção”. (Moura 

et al, 2006, p. 21) 
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Nesta proposta, em particular, a revitalização ganha importância pelo próprio território do 

projecto. 

Sendo a zona da Fábrica do Braço de Prata um local onde a construção data, na sua maioria, do 

período de industrialização, é necessário que os edifícios sejam reaproveitados e integrados 

num novo projecto urbano. Actualmente, se não estiverem devolutos, a maioria dos edifícios 

adjacentes ao local de intervenção são servidores de negócios privados, fazendo com que seja 

maioritariamente uma zona de trabalho com pouca atracção no espaço envolvente e que não se 

destaca por um uso misto27 do território. 

 

Dessa forma, a revitalização da zona é necessária no sentido que é tão importante reabilitar os 

edifícios devolutos/abandonados como proporcionar condições de atracção e de participação da 

comunidade. Neste caso, a construção de diferentes tipos de habitação e um equipamento 

direcionado para a comunidade não pretende ser construção feita para preencher um vazio 

existente mas uma intervenção com o objectivo de definir esse mesmo vazio e 

consequentemente trazer novas oportunidades de intervenção na zona de intervenção. Esta 

proposta procura também ir já ao encontro de uma ligação ao território envolvente, neste caso 

dos dois centros importantes da cidade de Lisboa, permitindo assim uma maior coesão numa 

frente ribeirinha que ainda se encontra fragmentada em termos de uso real do espaço disponível 

                                                           
27 Esta zona destaca-se por não ser uma grande “zona dormitório” existindo por isso maior actividade apenas durante o horário 

diurno de trabalho. 
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CAPÍTULO 5 – Proposta de Intervenção 

 

5.1. Zona de intervenção 

 

Marvila, uma das maiores freguesias de Lisboa, é uma zona que apresenta uma “população 

envelhecida, pouco escolarizada e com baixos rendimentos” (Nunes e Sequeira, 2011, p.6), e 

que tem actualmente várias zonas quase abandonadas ou com um carácter mais laboral que 

habitacional.  

Deste modo, a zona do Braço de Prata é considerada exemplo do descrito anteriormente e por 

isso encarada como uma oportunidade para um projecto de intervenção e revitalização. 

Considerado um grande vazio urbano, o terreno adjacente à antiga Fábrica de Material de 

Guerra é o espaço escolhido para esta proposta de intervenção e destaca-se pela sua grande 

dimensão e relação com a frente ribeirinha. 

 

 

Figura 21 - Marvila, freguesia de Lisboa 

 

5.2. Proposta de Projecto 

 

 

Figura 22 – Localização da proposta de projecto 
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5.2.1. O conjunto 

 

Face a um território com edifícios abandonados e com uma população envelhecida, esta 

proposta contempla dois edifícios de construção nova que, para além de espaços de comércio, 

trabalho e serviços, tem o seu grande enfoque na habitação. 

A proposta do novo edificado, juntamente com o novo espaço público, tem por objectivo 

dinamizar a comunidade e promover a interacção dos habitantes da zona do Braço de Prata, e 

deste modo suscitar novas oportunidades de intervenção nos edifícios envolventes.  

 

 

Figura 23 – Proposta de projecto 

5.2.1.1. Os edifícios 

 

Os edifícios, propostos apenas para parte do terreno, foram projectados tendo em conta a 

necessidade de resolver a diferença de cotas do terreno face às Rua Fernando Palha e Rua do 

Telhal aos Olivais. 

 

O primeiro edifício, virado para uma praça, é multifuncional e apresenta como usos a habitação, 

equipamento/serviços, espaços de comércio e espaços de trabalho (co-work). Com uma 

estrutura modelar de 6x12m nos braços perpendiculares ao rio, o edifício funciona num sistema 

de acessos por galeria que adiciona mais 2m de ilharga às fachadas viradas ao Tejo. Este 

modelo de distribuição funciona em 3 dos 4 pisos do edifício sendo o único diferente o piso 

térreo que se encontra aberto para a praça interior. Qualquer piso é acessível por escadas ou 

elevadores. Os acessos ao edifício podem ser feitos pelo piso 3, acessível Rua Fernando Palha, 

ou pelo piso térreo, através da praça interior definida pelo próprio edifício. 
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O último piso do edifício, piso 3, é o único que não tem uma área total igual aos outros sendo 

construído apenas nos braços perpendiculares ao rio e numa área adjacente a este suportando 

como usos os acessos aos principais usos do edifício (habitação e Centro de Dia) e um café que 

servirá o espaço de estadia que se encontra sobre parte da cobertura do piso 2 e que possui 

vista para o rio Tejo. 

O edifício possui ainda uma garagem subterrânea que pretende servir todas as unidades de 

habitação do edifício assim como qualquer pessoa associada aos serviços que se encontrem 

inseridos neste edifício. A garagem é um piso único e com acesso único para todos os usuários. 

No braço paralelo ao rio, o edifício é confrontado com uma frente totalmente cega por ser 

edificado nos limites do terreno e por forma a resolver uma transição entre a cota da Rua 

Fernando Palha e o terreno onde se insere o projecto. Por este factor, este braço apresenta 

unicamente usos destinados ao público não existindo por isso habitação nesta área do edifício. 

Os pisos superiores apresentam-se semelhantes em termos de fachadas por serem 

maioritariamente habitação sendo que a grande diferença acontece entre o piso térreo e o 

primeiro piso pela existência de uma pala protectora que tem por objectivo dar protecção às 

entradas nos edifícios e lojas. 

Tendo em conta a envolvente e o tipo de edificado na zona do Braço de Prata, o edifício vai 

apresentar uma linguagem simples, de forma a enquadrar-se e a integrar-se na paisagem da 

freguesia. O edifício será rebocado com uma pintura simples, de cor branca, destacando-se no 

entanto os módulos de acessos principais que terão um revestimento em tijolo. 

 

O segundo edifício, de forma menos regular, é desenhado em conformidade com a envolvente 

directa e em concordância com a estrada que vem da Rua do Telhal aos Olivais. Esta estrada, 

inicialmente fechada num beco sem saída, é prolongada até ao terreno onde o edifício é 

inserido. Este edifício é proposto com um uso maioritariamente habitacional, sendo excepção o 

piso térreo. 

 

5.2.1.1.1. Habitação 

 

Neste projecto são estudadas 3 tipologias que têm por objectivo corresponder às várias 

necessidades de um indivíduo ao longo de uma vida. Deste modo foram criadas habitações que 

possam responder a diversos tipos de habitações e que possam ser passíveis de transformação 

por futuras agregações. Assim, criando unidades de habitação com base nos módulos de 

6x12m, estas podem classificar-se como estúdio, T1 e T2. 

 

A tipologia estúdio, como demonstrado na imagem seguinte, apresenta-se como um espaço 

relativamente livre e que proporciona uma configuração diferente em função do uso que a 

pessoa possa querer atribuir. A zona que aparece identificada como quarto pode ser aberta para 

um espaço maior existindo assim uma zona de lazer maior. 
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No T1 existe apenas um quarto, de configuração certa e um espaço de lazer menor que se alia 

um eventual espaço de refeições. Em ambas as tipologias, como foi possível reparar, a cozinha 

é aberta para o restante espaço da casa. 

 

 

Figura 24 - Unidades de Habitação T1 e Estúdio 

 

A unidade de habitação que se identifica como T2, na imagem seguinte, dispõe de dois quartos 

definidos e um espaço mais reservado de livre uso. Por ser uma aglutinação de módulos de 

habitação, o espaço de lazer torna-se maior, assim como a zona reservada às refeições. Este 

espaço, embora configurado com dois quartos, dispõe de áreas generosas que permitem a 

inclusão de mais uma casa de banho ou de mais um quarto se necessário. 

 

 

Figura 25 - Unidade de Habitação T2 

 

Em todas as tipologias introduziram-se pequenas soluções que procuram cumprir as guidelines 

conhecidas na reflexão do design inclusivo. A zona da casa de banho é a que apresenta mais 

diferenças e situações diferenciadas de modo a conseguir chegar a todas as pessoas. Para 

além do desenho de barras na parede, que em certo ponto da vida podem servir de suporte a 

roupa/toalhas e mais tarde servir de barras de apoio, foi aplicada a ideia de um chuveiro que se 

integre no chão da casa de banho. Este chuveiro é desenhado tendo em atenção o tipo de 

pavimento (anti-derrapante) e quase ao mesmo nível que o resto do pavimento existindo apenas 

uma rampa muito suave que possa permitir um escoamento da água. Este tipo de desenho é 

uma forma de chegar a todos sem que o design do equipamento utilizado no dia a dia seja tão 

diferente ou sintomático de alguma deficiência por parte do utilizador. 

Os móveis colocados pela casa, como os da cozinha, encontram-se ao nível do utilizador, não 

existindo prateleiras e arrumações acima de uma altura média de 1,60m / 1,65m. Isto fará com 
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que a habitação seja mais acessível e evite situações de perigo para um utilizador, como alguém 

mais idoso ou mesmo uma criança que se encontre sozinha em casa. 

 

Todas as habitações apresentam os espaços considerados necessários para uma vida 

confortável e independente sendo que a grande diferença neste projecto é o espaço de 

lavandaria que se optou por criar fora do espaço habitacional. As habitações, com o objectivo de 

terem mais espaço e apresentarem uma melhor disposição do espaço, têm a lavandaria como 

um espaço exterior e que se encontra presente no edifício como um espaço comum a todos. 

Esta característica própria do projecto parte do facto de se estar a desenhar tipologias pequenas 

que são propícias a vida de solteiro ou de casal. 

 

5.2.1.1.2. Outros Usos 

 

Com base na zona de intervenção e nas análises feitas ao tipo de população existente, o 

equipamento principal proposto para este projecto é o Centro de Dia e tem por objectivo juntar 

pessoas de várias idades em iniciativas e actividades diárias de modo a promover uma vida 

activa e em conjunto com a comunidade. 

O Centro, inserido no primeiro edifício, disponibilizará espaços para uso recreativo, aulas para a 

comunidade sénior, biblioteca, sala multiusos, zonas de ginástica, espectáculos, sessões de 

cinema, sala de cuidados de estética, pequeno posto médico e espaços oficinais. Um dos 

pontos mais importantes no programa do Centro do Dia é o espaço atribuído às oficinas com o 

intuito de realçar os ofícios que se têm vindo a “perder” nos últimos anos e que poderia ajudar 

no envelhecimento activo de uma população sénior que ainda dispõe de muitos conhecimentos 

que a população jovem não tem. 

De modo a gerar uma maior interacção entre os utilizadores do Centro do Dia e as pessoas que 

trabalhem na área, o refeitório encontra-se aberto ao público em geral. 

O Centro de Dia distribui-se por 4 pisos tendo entradas no que é considerado o piso 3 do 

edifício, e no piso 0 (térreo). No piso 3 existe apenas a entrada e zona administrativa sendo os 

usos distribuídos pelos pisos 1 e 2, estando no entanto os espaços para as actividades de 

maiores dimensões (oficinas por exemplo) situados no piso térreo. 

Pela proximidade à habitação, de notar que o Centro de Dia tem também por objectivo ajudar a 

população que necessite de qualquer tipo de apoio. Não sendo um lar no sentido de albergar 

pessoas durante todo o dia, é proposto que sirva como uma base de apoio domiciliário a idosos 

que possam necessitar de ajuda nalgumas tarefas ou actividades domésticas. 

 

Ainda no primeiro edifício, num dos braços perpendiculares ao rio, existem dois espaços de co-

work no piso térreo que permitem criar um ambiente dinâmico com a introdução de vários 

negócios num mesmo espaço. 

No outro braço, os espaços disponíveis no piso térreo destinam-se a serviços ao público ou 

comércio existindo dois tipos de espaços disponíveis (módulos de 6x14 ou 12x14m). Todos os 
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espaços de comércio estão virados para a praça interior sendo que alguns têm ainda opção de 

estarem abertos à rua que se cria entre o primeiro e o segundo edifício. 

 

5.2.1.2. Espaço Urbano 

 

Em termos de propostas para o desenho do espaço urbano, uma das maiores mudanças 

manifesta-se no desenho das estradas circundantes. É atribuída uma nova forma à Praça 25 de 

Abril (a estátua que neste momento se encontra na praça passará para o novo espaço verde) e 

dessa forma as ruas envolventes são reestruturadas para se ajustarem ao desenvolvimento do 

trânsito. É proposta uma nova via no sistema viário que se insere no meio do terreno de 

intervenção e que estabelece ligação entre a Avenida Infante Dom Henrique e a zona da antiga 

Fábrica de Material de Guerra. 

 

Tendo em conta a nova construção e o espaço que se pretende desenhar para actividades de 

lazer, o parqueamento será desenhado na zona disponível junto à antiga Fábrica de Material de 

Guerra e na frente do segundo edifício.  

 

No planeamento e desenho do espaço urbano destinado ao lazer (podendo designar-se como o 

espaço verde da zona), os elementos verdes são utilizados como instrumentos para a 

construção de um espaço confortável e que funcione em vários períodos do dia. Para um maior 

aproveitamento do espaço a materialidade deste local é mista, calçada e vegetal (relva), para 

que sejam proporcionadas condições de se realizar diferentes actividades no mesmo, sejam elas 

de carácter público ou ligadas ao novo equipamento proposto para o local. O desenho do jardim 

conjuga igualmente espaços de estadia junto a espelhos de água. 

O desenho do jardim procurou afastar as zonas verdes, destinadas a situações de lazer, 

descanso e permanência prolongada, dos limites do terreno de forma a afastar-se da estrada. 

 

5.2.1.2.1. Praça 

 

A praça interior, confinada pela construção do primeiro edifício, é desenhada de forma a 

incorporar os elementos presentes no jardim que se encontra do outro lado da estrada, servindo 

assim de transição entre o espaço habitacional/de trabalho e o espaço de lazer.  

Por ser um espaço de transição mas que ao mesmo tempo pertence ao edifício, a praça 

encontra-se 1 metro abaixo em relação à cota da nova estrada e é acessível por rampas ou pela 

escadaria que é centrada ao desenho da praça. 

Assim, por não ser uma zona com o mesmo carácter que o jardim, esta praça tem menos 

presente os elementos verdes, que se destacam por serem canteiros bem definidos, com 

arbustos/flores, ou árvores inseridas em canteiros. No entanto, pelo equilíbrio que se procura 

num espaço onde a pedra é o material predominante, optou-se por desenhar um espelho de 

água num dos cantos da praça. 
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Conclusão 

 

Através do contacto tido com vários elementos da faixa etária estudada no trabalho, incluindo 

familiares e pessoas próximas, muitas vezes foram levantadas questões relativas à inadequação 

das habitações a essa população idosa, e a uma certa segregação espacial e social. Essas 

conversas, em família e entre amigos, levaram-me a procurar perceber de uma forma mais 

aprofundada quais eram os principais problemas e como resolvê-los 

Neste sentido tornou-se importante corrigir algumas dessas falhas. Isto foi conseguido através 

de uma intervenção profunda a duas escalas principais, a da tipologia habitacional e a do 

espaço público. 

 

A partir da ideia de aging in place e do design inclusivo, compreendeu-se que era demasiado 

restritivo que o projecto se limitasse a cumprir os requisitos de um lar ou a ser uma residência 

comum. Concluiu-se, então, que a solução não passaria por um gesto de segregação etária, 

mas sim por pensar a habitação de forma adequada a todas as fases da vida. 

Manter as pessoas idosas na sua habitação implicava por um lado pensar novas condições de 

habitabilidade que respondessem às necessidades desta população, e por outro, pensar um 

espaço público onde fosse fosse possível o encontro de várias gerações criando uma dinâmica 

inter-geracional, ao contrário de um processo de segregação espacial e social que está de certo 

modo associado aos lares de terceira idade. 

Deste modo, foram trabalhadas com sucesso várias soluções alternativas para o desenho da 

tipologia habitacional, tendo sempre em vista o aumento da qualidade de vida dos futuros 

moradores. Com três configurações diferentes de espaço interior, as novas unidades de 

habitação apresentam possibilidade de serem uma nova casa para pessoas solteiras ou em 

início de vida de casal (tipologia tipo estúdio), tipologias pequenas com divisões de espaço bem 

definido e ainda tipologias grandes que permitem a vivência de uma família com um filho ou 

mais (através da possibilidade de agregação das unidades de habitação). Para além das 

configurações espaciais, e uma vez que o objectivo era uma casa confortável para todos, 

sobretudo população idosa, as opções mais aplicadas para o desenho das mesmas recaíram 

nas situações mais delicadas e problemáticas da faixa etária da população com mais de 65 

anos. Foram tidos maiores cuidados no desenho da casa de banho e a situações de arrumação. 

Em ambos os casos, as medidas tomadas reflectem um pensamento sobre como prevenir 

acidentes que podem acontecer independentemente da idade do utilizador. Desta forma, 

mostrou-se a possibilidade de desenhar um interior que tenha espaços de arrumação bons, mas 

que ao mesmo tempo não sejam passíveis de criar situações de acidente, e como o desenho de 

uma casa de banho mais funcional e passiva de ajudar em várias situações não é sinónimo de 

deficiência. O próprio desenho do chuveiro demonstra como a casa de banho continua a ser 

bem desenhada e no entanto ter a possibilidade de ser utilizada por alguém que seja idoso, que 

tenha alguma deficiência ou que tenha algum impedimento temporário de fazer esforços maiores 

a nível dos membros inferiores. 
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Ao perceber a importância de uma acção revitalizadora para o território do Braço de Prata, o 

projecto ganhou maior dimensão por oferecer espaço público à cidade, com a criação de 

espaços de lazer e convívio aos quais se poderiam ancorar futuras propostas de intervenção.  

Com a presença de novos espaços de co-work e comércio, procurou-se atrair empresas e 

empreendedores, de forma a completar a revitalização desejada. 

 

Assim, como se pode concluir pela investigação realizada, o projecto demonstrou ser uma 

proposta válida para qualquer zona que apresente características semelhantes, quer a nível da 

população, quer a nível do edificado ou do tecido urbano. 
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Anexo I – Património da Freguesia de Marvila 

 

Azulejos 

Restos de registos dos finais do século XVIII.  

Rua do Vale Formoso de Cima, 146. 

 

Painel de azulejos policromo com motivos campestres, de Jorge Colaço de 

1925. Restaurado. 

Rua do Vale Formoso de Cima, 107. 

 

Bairros e Construções 

 

Bairro Domingos Henriques Júnior (datado de 1879/1885). Rua Pereira Henriques, 20. 

Construção Neogótica com mansardas (séc. XVIII) – terrenos das antigas quintas das Conchas 

e Perdigão. 

Rua do Vale Formoso, 157/161. 

 

Casarões 

Casarão datado de 1880. 

Rua Pereira Henriques, 42. 

 

Casarão do século XVIII – terrenos das antigas quintas das Conchas e Perdigão. 

Azinhaga das Salgadas, 111/113. 

 

Casarão do início do séc. XIX, com portal de quinta. 

Rua do Vale Formoso, 11-A 

 

Chafarizes 

Rua do Vale Formoso de Cima, defronte do n.º 277 

 

Rua do Vale Formoso, ao lado do n.º 177 

Edifícios e Fábricas 

Edifício da Abel Pereira da Fonseca. Construído em 1917, do Arquitecto Norte Júnior. 

 

Praça David Leandro da Silva, 4, 5 e 6. Edifício de José Domingos Barreiros.  

 

Fábrica Militar de Braço de Prata 

Foi a Fábrica de Material de Guerra de Braço de Prata (1904-1908) instalada no sítio da antiga 
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oficina de pirotecnia (1869) e da Real Vidreira (1798). 

Rua da Tabaqueira 

 

Edifício de Fábrica 

Construção possivelmente dos anos 20. Ao lado vila operária na Rua Lionilla. 

Rua do Vale Formoso, 35. 

 

Casas de Ferroviários 

Finais do Séc. XIX 

Rua Direita de Marvila, 3. 

Nicho Maneirista 

Séc. XVII, sem imagem. 

Romo com motivos campestres, de Jorge Colaço, de 1925. Restaurado 

Rua do Vale Formoso, 2. 

Palácios 

Palácio do Armador 

Construção de meados do séc. XVIII (referenciado em 1762).  

Azinhada do Armador. 

 

Palácio dos Marialvas 

Rua Direita de Marvila, 125. 

 

Palácio da Mitra 

Construção dos finais do séc. XVII, com alterações no séc. XVIII. Destacam-se no edifício: salas 

e escadarias ornadas de silhares de azulejos; tectos painelados, com pinturas ornamentais; 

painel rococó tardio no jardim superior. 

Rua do Açúcar, 64 

 

Pátios 

Pátio Beirão 

Acesso por portal, com brasão picado, do século XVIII. Casas de antigas quintas. Propriedade 

da CML. 

Rua do Açúcar, 16. 

 

Pátio do Colégio 

Acesso por portal, com brasão picado, pertencente ao antigo Palácio Marquês de Abrantes. 

Rua de Marvila, 34. 

 

Pátio do Luciano 

Rua Afonso Anes Penedo, 44. 
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Pátio do Marialva 

Rua de Marvila, 131. 

 

Pátio da Matinha 

Portal do séc. XVIII que dá acesso ao pátio com arcadas. Propriedade da EDP. 

Rua do Vale Formoso, 128 

 

 

Pátio do Pombeiro 

Azinhaga do Pombeiro, 38. 

 

Pátio das Salgadinhas 

Azinhaga das Salgadas, 105. 

 

Pátio 26 

Acesso feito por portal do séc. XVIII 

Rua Pereira Henriques, 26. 

 

Pátio 50 

Rua Direita de Marvila, 50. 

 

Pátio 114 

Antiga Quinta do Guilherme. Acesso por portão. 

Rua do Vale Formoso, 114. 

 

Vilas 

Vila Pereira 

Curioso acesso formando uma rua coberta. 

Rua do Açúcar, 35. 

 

Vila Salgada 

Vila que ocupava a antiga quinta. Propriedade da CML. 

Azinhaga da Salgada, 85 

 

Quintas 

Quinta do Alfenim 

Rua do Vale Formoso de Cima, 178. 

 

Quinta das Amendoeiras 
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Rua do Vale Formoso de Cima, 237 

 

Quinta das Fontes 

Azinhaga dos Alfinetes 

 

Quartel da GNR 

Construção dos anos 10/20 

Rua do Vale Formoso, 104 

 

Outras quintas degradadas e com poucos vestígios: 

 

Quinta Chacão 

Azinhaga das Teresinhas 

 

 

Quinta Airolas ou das Conchinhas 

Largo Broma 

 

Quinta Levy ou Intendente 

Rua Zófimo Pedroso 

 

Quinta Penha 

Azinhaga do Pombeiro 

 

Quinta da Bela Vista 

Integrada no Parque da Bela Vista. Construção do séc. XVII/XVIII. Tinha uma ermida dedicada a 

Nossa Senhora das Mercês. A necessitar restauro. 

Azinhaga da Bela Vista. 

 

Quinta das Cadetas  (ou das Flores) 

Construção do séc. XIX. Deve o seu nome às sete filhas de Rodrigo Calvier, cadete do 

Regimento de Artilharia. Está em ruína. 

Rua José do Patrocínio, 58 (antiga Azinhaga das Cadetas) 

 

Quinta das Conchas 

Construção do séc. XVIII. Tinha ermida com invocação a Santo António (1763). Muito 

degradada. 

Alto das Conchas – Rua Cima de Chelas, 28 e Azinhaga das Salgadas, 22. 

 

Quinta do Desterro 
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Construção do séc. XIX, 2.ª metade. Edifício acastelado, ao gosto romântico. 

Rua do Vale Formoso de Cima, 302 e Av. Infante D. Henrique 

 

Quinta da Fidalga 

Construção do séc. XVIII. 

Azinhaga do Poço de Cortes, próximo da Av. Marechal Gomes da Costa 

 

Quinta do Guilherme 

Construção do séc. XVIII/XIX.  

Rua Vale Formoso, 114. 

 

Quinta da Lebre (ou do Vale Fundão) 

Construção do séc. XVIII. Tinha uma ermida com evocação da Madre de Deus (1763), hoje 

profanada. O pátio nobre do solar, pátio Manuel Alves, ostenta ainda um brasão de armas e está 

habitado. 

Azinhaga do Vale Fundão 

 

Quinta das Marapinhas (ou dos Malapinhos) 

Muito antiga, poucos vestígios da primitiva propriedade dos Malapos ou Malapados, de que há 

referências desde o século XIII. 

Azinhaga da Flamenga. 

 

Quinta do Marquês de Abrantes (ou dos Condes de Figueiró) 

Construção do séc. XVII, em terrenos da quinta de Marvila por iniciativa dos condes de Figueiró. 

Foi nos terrenos desta quinta que cresceu o Bairro Chinês. 

Rua de Marvila e Rua José do Patrocínio 

 

Quinta da Matinha (ou de Braço de Prata) 

Construção do séc. XVII. Ermida dedicada a Santo António (1763). Conserva portal nobre e 

pátio de acesso. Actualmente instala a EDP. 

Rua do Vale Formoso, 128 

 

Quinta do Perdigão 

Construção do séc. XVII. Bastante degradada. 

Calçada do Perdigão, próximo do Alto das Conchas 

 

Quinta do Pombeiro (ou da Nossa Senhora da Conceição) 

Construção anterior ao séc. XVIII. Tinha ermida dedicada a Nossa Senhora da Conceição. 

Azinhaga do Pombeiro 
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Quinta das Salgadas 

Construção do séc. XVIII. Vestígios de ermida. Palácios e jardins a necessitar de restauro. 

Curioso lago evocativo do perfil do Marquês de Pombal. 

Azinhaga da Salgada, 10. 

 

Quinta de São Pedro dos Peixes 

Construção do séc. XVIII. Degradada. 

Largo do Broma. 

  

Quinta das Teresinhas 

Construção do séc. XVIII. Hoje é o Colégio Valsassina. 

Azinhaga das Teresinhas 

 

 

FONTE: Junta Freguesia de Marvila28 

  

                                                           
28 Junta Freguesia de Marvila. Acedido em 15, Novembro, 2014, em http://www.jf-

marvila.pt/index.php/historia-da-freguesia/patrimonio 

http://www.jf-marvila.pt/index.php/historia-da-freguesia/patrimonio
http://www.jf-marvila.pt/index.php/historia-da-freguesia/patrimonio
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Anexo II – Proposta de Projecto 

 

















 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


