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Orientador: Professor Arquitecto Nuno Mateus 

Co-orientador: Professora Doutora Cristina Cavaco 

Mestrado: Integrado em Arquitectura 

Data: Dezembro 2010 

RESUMO 

Este trabalho tem como objectivo desenvolver um projecto no vazio urbano poente à 
estação de Entrecampos em Lisboa, gerando uma solução que resolve uma problemática 
que é muito evidente nos tecidos urbanos, como os fenómenos de fragmentação, dispersão 
e descontinuidade do tecido urbano. Para dar um novo sentido à cidade, recorre-se à 
eleição de uma ideia-conceito "Edifício-Praça" como mote para o desenvolvimento de um 
projecto regenerador da cidade. 

No presente trabalho foi desenvolvida uma análise e interpretação de conceitos e elementos 
geradores de cidade como a praça e a casa-pátio compreendendo como é que a partir 
destes elementos poderíamos responder às questões relacionadas com a arquitectura da 
cidade, solucionando a problemática existente na zona em questão. Para compreender 
melhor como é que estes elementos poderiam contribuir para a fundamentação do conceito 
de Edifício-Praça procedeu-se à análise de casos de estudo diferenciados a nível de 
localização temporal, geográfica e cultural, viabilizando ideias de desenvolvimento projectual 
fundamentadas teoricamente. 

A forma final do projecto de edifício-praça surge assim, como resultado de uma longa 
pesquisa teórica e prática, que viabilizou a formulação de um conjunto de carácter próprio, 
mas que possibilita a solução das problemáticas existentes no local, contribuindo para um 
novo sentido de cidade. 

Como conclusão deste estudo, verificou-se que através da idealização de um espaço 
público que seja motor de vivências tanto públicas como privadas é possível gerar novas 
dinâmicas na cidade, capazes que atrair mais pessoas à cidade, e à sua permanência 
nestes locais. Desta forma o estudo desenvolvido permitiu atingir com sucesso os objectivos 
deste trabalho. 

Palavras-chave: Conceito e Especialidade / Espaço público e privado / Praça / Casa-Pátio / 
Edifício-Praça / Edifício Híbrido 
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Title: Project of a building-square at the urban empty westwards to the Entrecampos station, 
in Lisbon 
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ABSTRACT 

This work’s objective is to develop a project at the urban empty westwards to the 
Entrecampos station in Lisbon, producing a solution which solves a problem that is very 
evident in the urban tissues, like the phenomena of fragmentation, dispersion and 
discontinuity of the urban tissue. In order to give a new sense to the city, we resort to the 
election of a concept-idea "Building-Square" as motto for the development of a regenerator 
project of the city. 

At the present work it was developed an analysis and interpretation of concepts and 
generator elements of city such as the square and the courtyard-house, understanding how 
from these elements we could answer to the questions related to the architecture of the city, 
solving the problem that exists at the area in question. In order to better understand how 
these elements could contribute for the substantiation of the Building-Square concept we 
have proceed to the analysis of study cases differentiated in terms of temporal, geographical 
and cultural location, enabling project-based ideas of development theory. 

The final form of the building-square project appears therefore, as a result of a long 
theoretical and practical research, which has enabled the formulation of a whole with a 
character of its own, but which enables the solution of the problems that exist at the place, 
contributing for a new sense of city. 

As conclusion of this study, it was verified that through the creation of a public space which 
can be the motor of experiences both public and private it is possible to generate new 
dynamics in the city, capable of attracting more people to the city, and leading to their 
permanence in those places. In this way, the developed study has enabled to attain with 
success the objectives of this work. 

 

Key-words: Concept and Speciality / Public space and Private space / Square / Courtyard-
House / Building-Square / Hybrid Building 
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1. INTRODUÇÃO 

Detectadas as fragilidades local de estudo (vazio urbano, poente à estação de Entrecampos, 

em Lisboa) torna-se necessário concretizar um objecto que estimule usos neste local e crie 

relações com as partes envolventes, tornando-se parte da cidade. Cidade esta que está 

fragmentada, sendo intenção fazer com que este objecto seja um motor de relações nesta 

zona de trabalho. 

Assim lidando com uma zona do centro da cidade, à qual chegam milhares de pessoas 

todos os dias para trabalhar e que à noite voltam a deslocar-se para a periferia, torna-se 

necessário apelar à permanência dos cidadãos na cidade, por outro lado também a 

presença da linha férrea quebra com a continuidade da cidade e faz com que este vazio se 

torne um local apenas de passagem e inseguro. Na tentativa de contribuir para a 

regeneração deste pedaço de cidade recorre-se ao espaço público como elemento capaz de 

transformar este território, criando uma diversidade de espaços e uma dinâmica de usos. 

Explorando as relações entre público e privado, colectivo e individual, interior e exterior, 

alterando significativamente o que é convencional e estimulando o factor surpresa. 

Este projecto torna-se importante para testar novas formas de vida, recorrendo a 

experimentações a nível das relações e dos usos, que podem resultar num conjunto 

multifuncional (híbrido) capaz de propiciar novos quotidianos. 

Com o desenvolvimento deste trabalho procura-se responder às questões colocadas pela 

cidade de futuro, através da relação entre arquitectura e cidade, recorrendo ao espaço 

público como mote para o desenvolvimento deste vazio. Pois é a relação entre o vazio e o 

cheio que cria espaços, que dão vida à cidade e que fazem cidade. Viabilizando dilatar e 

deformar um edifício de uma única função, adequando-o às necessidades de uma cidade 

contemporânea.  

Será que através da relação de espaço público e privado é possível desenvolver este novo 

conceito de edifício-praça? Poderão os conceitos de praça, casa-pátio e a interpretação da 

arquitectura na cidade contribuir para obter resposta e elementos que difundam o conceito 

pretendido? Será o edifício híbrido a solução para dinamizar o edifício que propomos 

desenvolver? 

Estas são questões que temos de ir analisando e testando até obter resultados, através dum 

caminho contínuo de ida e volta entre a realidade e a abstracção que terá como objectivo 

um encontro com as práticas de execução que materializem a ideia/conceito inicial. 
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A par do interesse pelo tema, a escolha deste conceito é motivada pela vontade de elaborar 

um exercício de projecto completo, desenvolvendo um conceito e uma estratégia, trabalhar 

o detalhe, a matéria e luz, tirando partido da estrutura e da construtividade, adquirindo novas 

práticas de execução. 

Assim, para validar todas estas iniciativas é necessário que a noção do conceito a estudar 

esteja sempre reflectida em cada parte ou elemento do projecto, desde o desenho urbano 

até ao puxador da porta, tudo tem de espelhar o que é proposto com o desenvolvimento 

deste conceito. Para isso é necessário existir uma relação entre o desenvolvimento da 

fundamentação teórica do projecto com a verificação prática, através da validação de 

resultados ao longo de todas as fases do projecto (estudo prévio, anteprojecto, projecto de 

execução), vão sendo testadas e avaliadas todas as elações provenientes da parte teórica, 

através da construção sistemática de maquetes, permitindo uma constante compreensão 

dos problemas em análise, obtendo a sua resolução de forma mais imediata e satisfatória, 

do que unicamente por via do desenho. 

Neste trabalho serão abordados conceitos que contribuem para a definição do que se 

entende por edifício-praça, para isso procedeu-se à investigação e posteriormente à 

teorização sobre o tema, mas visto ser um trabalho também de projecto foi fundamental ir 

trabalhando ao mesmo tempo a vertente prática. Sendo que os conceitos estudados foram 

sumariamente investigados, pois foi apenas intenção fazer uma abordagem generalizada 

que ajudasse a definir o novo conceito que se pretendia aprofundar a nível da 

experimentação, visto a elaboração deste trabalho ser mais intensa a nível prático do que 

teórico. 

Os capítulos foram organizados a fim de que o leitor possa tomar conhecimento de todas as 

etapas do processo de desenvolvimento desta solução de projecto. Portanto, os capítulos 

estão divididos da seguinte forma: 

Capítulo 1 é a introdução ao tema onde é especificado o objecto do trabalho, o 

enquadramento do tema, a sua justificação, os objectivos do trabalho, a metodologia 

proposta, a delimitação do universo de estudo e a estrutura base da organização do 

trabalho. No capítulo 2 é feito um estado de arte sumário de modo a dar a conhecer os 

principais autores e as suas ideias base relativamente aos temas investigados, sendo que, 

posteriormente estas ideias sejam aprofundadas no capítulo seguinte. O capítulo 3 dá a 

conhecer como se foi procedendo para a partir de conceitos já estudados e muito 

conhecidos de cada um de nós, até chegar a um novo conceito de edifício-praça, também 

são analisados os casos de estudo, para depois fazer-se uma breve explicação de como a 
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parte teórica e a parte prática foram sendo desenvolvidas até chegar ao produto final. No 

capítulo 4 são apresentadas as elações retiradas através do desenvolvimento deste trabalho 

e no capítulo 5 são dadas as conhecer as referências bibliográficas que contribuíram para o 

desenvolvimento deste projecto.  
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2. ESTADO DA ARTE  

Pode dizer-se que o conceito de edifício-praça não foi desenvolvido por nenhum autor em 

especial, mas a praça e a casa-pátio que são os conceitos fundadores deste trabalho, 

enquanto elementos arquitectónicos da cidade, têm visto inúmeras abordagens teóricas e 

são muitas também as referências arquitectónicas que procuram materializar conceitos 

relacionados. 

Segundo José Lamas a arquitectura sempre teve como objectivos a criação do mais 

propício ambiente à vida humana, enquanto Nuno Portas defende que é necessário dar um 

novo sentido à cidade, para isso deve retomar-se a tradição urbanística formal através da 

recuperação de elementos da cidade tradicional (a rua, a praça). Também Robert Krier 

defende que é necessário criar unidades de composição, para isso é necessário estudar as 

relações entre os elementos que compõe a cidade. Neste caso a praça e a casa-pátio 

surgem como conceitos fundadores deste novo conceito de edifício-praça. 

No caso da praça muitos são os autores que se interessam por explicar os fenómenos da 

cidade através da análise deste elemento morfológico, entre eles Camillo Sitte que estudou 

princípios a partir dos quais se poderia criar cidade, mas principalmente como criar cidade 

através de uma praça, pois para ele este é um dos elementos mais importante do contexto 

urbano. Para Raymond Unwin a questão mais importante na praça é a noção de 

encerramento. Luciana Miotto faz referência à praça definindo-a como uma tela onde estão 

presentes todos os acontecimentos e todas as funções que lhe foram atribuídas ao longo do 

tempo. Também Lynch no seu livro a Imagem da Cidade analisou a praça como um local 

importante na cidade, um local de encontro e um local de escape que proporciona o bem-

estar. Pierre Lavedan encara a praça como um dos espaços públicos mais importantes da 

cidade, que nasceu pela necessidade que o Homem tinha em se reunir mas esta noção foi 

se perdendo ao longo do tempo, sendo agora, apenas um local de passagem. Também 

autores portugueses como José Lamas e Carlos Coelho se interessaram por esta temática, 

enquanto para Carlos Coelho a praça ter um carácter excepcional, que distingue-se 

morfologicamente dos outros espaços da cidade, como as ruas, para José Lamas a praça 

distingue-se dos outros elementos da cidade pelo seu desenho intencional, para ele a 

definição de praça surge da relação entre o vazio (espaço de permanência) com o cheio 

(edificado). 

No que diz respeito à casa-pátio esta é vista como uma das tipologias habitacionais mais 

desenvolvida ao longo dos tempos, Camillo Sitte compara a sua organização interior à volta 

de um pátio, com a organização da cidade, visto que as primeiras cidades organizavam-se 
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em volta da agora ou do forum. Para António Coelho interessa ver a casa-pátio enquanto 

organização entre espaços colectivos e individuais, e a diversidade de organização dos 

diferentes espaços. Antón Capitel dá a conhecer qual é importância do pátio ao longo dos 

tempos, enquanto elemento de composição, sendo ele o protagonista desta tipologia. 

Ângelo Silveira mostra interesse por esta tipologia pois esta marca a origem da actividade 

urbana, adquirindo ao longo dos tempos diferentes apropriações e utilizações. Outro dos 

autores que estudou a casa-pátio foi Schoenauer, para ele o pátio surge como elemento 

unificado e ordenador do espaço, este não surge como um espaço sobrante da construção, 

pelo contrário ele é o pretexto da construção. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. CIDADE E ARQUITECTURA  

“ A cidade como lugar de arquitectura e onde esta encontra o seu pleno significado”    

[LAMAS, 2007:31] 

Ao ter como objectivo criar um fragmento de cidade, torna-se fundamental compreender a 

cidade, assumindo assim, a mesma questão de José Lamas, “como desenhar cidade e qual 

a intervenção e o papel da arquitectura (e do arquitecto) no desenho urbano e no processo 

de produção da cidade?” [LAMAS, 2007:19] 

No contexto da problemática da cidade contemporânea, onde fenómenos como a dispersão 

do urbano, a fragmentação e a descontinuidade do seu quadro construído têm vindo a pôr 

em causa a natureza e as qualidades da cidade há que entender a forma urbana enquanto 

corpo ou materialização da cidade capaz de determinar a vida humana em comunidade. 

Pois, como é referido por José Lamas “a arquitectura sempre teve como objectivos a criação 

do mais propício ambiente à vida humana, e o seu contributo coloca-se a diferentes níveis 

(…), sendo por isso mesmo de difícil delimitação” [LAMAS, 2007:22]. Sendo assim, 

necessário compreender as relações entre a arquitectura e a cidade, como é dado a 

conhecer por Aldo Rossi no seu livro Arquitectura da Cidade, ou com Nuno Portas no seu 

livro Cidade como Arquitectura, em que são abordadas várias questões da problemática 

desta relação entre arquitectura e cidade. 

Rossi interpreta a cidade, “como coisa humana por excelência, que é constituída pela sua 

arquitectura e por todas as obras que constituem o seu modo real de transformação da 

natureza” [ROSSI, 2001:52].  

Para ele, “a cidade, na sua vastidão e na sua beleza, é uma criação nascida de numerosos 

e diferentes momentos de formação; a unidade destes momentos é a unidade urbana no 

seu conjunto; a possibilidade de ler a cidade com continuidade reside no seu proeminente 

carácter formal e espacial. (…) A cidade é vista como uma grande obra, individualizável na 

forma e no espaço, mas esta obra pode ser apreendida através dos seus trechos, dos seus 

diferentes momentos”, através da sua história impregnada na sua arquitectura [ROSSI, 

2001:85-86].  

“O facto urbano e a sua arquitectura, que são um todo, constituem uma obra de arte, a 

cidade. Tanto, é dizer bela cidade, quanto boa arquitectura, porque nesta última se 

concretiza a intencionalidade estética dos factos urbanos” [ROSSI, 2001:128]. Assim Rossi 

considera que, “(…)para que a arquitectura se imponha como um vasto movimento cultural, 
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e seja discutida e criticada fora da elite de especialistas, é necessário que esta arquitectura 

se realize, se torne parte da cidade, se torne cidade. (…) A arquitectura pressupõe, pois, a 

cidade, mas que pode constituir-se referida a uma cidade ideal, de relações perfeitas e 

harmónicas, onde ela desenvolve e constrói os seus termos de referência “ [ROSSI, 

2001:164].  

Como é referido por Nuno Portas, “o conceito de cidade designa um conceito de habitat que 

potencia a comunicação e a colaboração, a troca, e se é estrutural, não poderá a cidade ser 

traduzida por um conjunto de partes mas sim, por um conjunto de relações entre partes” 

[PORTAS, 2007:129].   

Ao encarar a cidade e a arquitectura como um todo, é necessário apreender que a forma 

destas, encontra-se indiscutivelmente associada à apropriação do espaço, e à vida 

comunitária dos cidadãos, influenciando a vida social, tanto a nível do comportamento como 

do bem-estar dos cidadãos. 

Deste modo, como é referido por Nuno Portas que se o que está “(…) em causa é a 

qualidade urbana, ou seja, a expressão em espaço da vida quotidiana, então teremos de 

(re)-inventar o processo, partindo da vida associada, das relações sociais, da experiência 

dos indivíduos, a seguir, por hipótese, desde a alcova à sala de aula e à oficina, do encontro 

na paragem de autocarro ao convívio no café, à experiência teatral no clube recreativo, e 

certamente que uma outra cidade renasce, a partir de dentro, e se estrutura (isto é tece-se 

de relações entre as coisas, não de coisas) recuperando uma personalização perdida pela 

contiguidade dos espaços habitáveis, canalizados ou largos; verticais ou horizontais; 

internos, semi-exteriores ou exteriores, privados ou públicos” [PORTAS, 2007:188]. Criando 

ambientes mais propícios à vida, pois este é um dos carácteres estáveis da arquitectura.  

Assim, nesta perspectiva ao retomar a tradição urbanística formal através da recuperação 

de elementos da cidade tradicional (a rua, a praça) confere-se um novo sentido à cidade, 

trazendo mais pessoas para estes locais, locais, esses que hoje são vazios urbanos no 

imenso contexto da cidade, dando-lhes um sentido e integrando-os num sistema mais 

alargado de espaços público (colectivos). Mas para que tal aconteça é necessário dar forma 

ao espaço, e ao mesmo tempo que esta forma seja acolhedora, sirva de palco para as mais 

diversas actividades quotidianas. Para desenhar cidade e nela intervir, tem de se 

compreender e conhecer a cidade antiga e a cidade moderna, as suas morfologias e 

processos de formação, retirando o melhor de cada um dos elementos. É necessário 

repensar a forma urbana, não só física como funcional, experimentando novos conceitos, 

métodos e programas, criando novas dinâmicas. 
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Como nos é dado a conhecer por José Lamas, também Robert Krier através do seu trabalho 

L’ Espace de la Ville demonstrou como o desenho urbano é importante para a resolução dos 

problemas da cidade, o seu estudo elege a arquitectura como método de trabalho para a 

organização e qualificação da cidade [cf. LAMAS, 2007:427]. 

Lamas refere que “Krier parte de uma constatação extremamente simples “Nas nossas 

cidades modernas, a noção tradicional de espaço urbano desapareceu”, o que pode ser até 

facilmente entendido pelos cidadãos. Nessa ordem de ideias, interessa avaliar as 

consequências deste processo, com o desaparecimento das funções desempenhadas pela 

rua e a praça, incluindo a perda de conteúdo estético, formal e social da cidade” [LAMAS, 

2007:427]. 

“Através da análise dos tipos de espaços urbanos, Krier estabelece as relações entre a 

cidade e arquitectura. A cidade não é apenas lugar de arquitectura, mas ela própria é 

arquitectura. A geometria euclidiana, as formas geométricas puras ou compostas e mais 

complexas desempenham um papel essencial no desenho, quase propondo um formulário 

das possibilidades combinatórias de cada tipo de espaço. Para R. Krier, trata-se de compor 

por tipos e estudar as inúmeras variedades possíveis dentro de cada tipo. (…) As 

composições demonstram, ao longo da História, as infinitas possibilidades de diferenciação 

de espaços e zonas urbanas dentro do mesmo método de composição. Ruas e praças são 

as regras de composição do “jogo urbano”. Para Krier a riqueza do espaço urbano não vai 

apenas residir na qualidade de cada um dos espaços, mas na maneira como os vários 

espaços se encadeiam e se organizam, e ainda nas diferentes geometrias que cada um dos 

tipos espaciais admite” [LAMAS, 2007:427]. 

Para dar forma ao espaço urbano, é necessário compreender a relação entre arquitectura e 

o território como suporte (O LUGAR), geográfico. O sítio contém já em muitos casos a 

génese e o potencial gerador das formas construídas, pelo apontar de um traçado, pela 

expressão de um lugar. O Lugar (território preexistente) constitui um elemento determinante 

na criação arquitectónica, o processo criativo utiliza sempre a forma arquitectónica. Segundo 

Rossi, o sítio é um “génio” determinante e inseparável da arquitectura que o ocupará – no 

fundo é já a génese da arquitectura.  

E para José Lamas “a forma urbana não poderá ser desligada do seu suporte geográfico – 

sendo este um elemento tão importante como os factos construídos” [LAMAS, 2007:63]. 

Assim como nesta nova fase de vida temos de aceitar que é necessário fazer algo para 

melhorar a cidade e a vida das pessoas, talvez a cidade compacta e multifuncional seja a 

resposta a estes novos desafios, permitindo o desempenho sustentável. 
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Tal como Nuno Portas refere é necessário gerar “novos conceitos de sobre a vida 

quotidiana, mas logrando em momentos de mais intensa aventura colectiva, mesmo quando 

pensadas sem a mediação de ciências sociais, como hoje as conhecemos e pedimos, 

menos experimentadas quando os impulsos renovadores da sociedade foram frustrados 

historicamente” [PORTAS, 2007:153].  

Criando assim um novo tipo de fusão entre cidade e arquitectura, entre individual e 

colectivo, entre público e privado, pois são estes aspectos que dão vida à cidade e que 

fazem cidade. Fusão esta que sempre existiu na cidade tradicional. Agora, queremos 

reinterpretar essa noção através da proposta e problematização de um novo conceito - o 

Edifício-Praça. Pois como é dado a conhecer por Nuno Portas a unidade de composição não 

é o "edifício + a rua", mas contínuos ambientais significativos, postos como propostas em 

diálogo (em relação, ou seja, re-estruturantes) com a zona ou a cidade. 

Assim, com o intuito de criar estes contínuos de relações num vazio da cidade é 

fundamental interpretar o espaço público, neste caso a praça, como motor de 

desenvolvimento da cidade e das suas relações com a forma urbana, e conjunto de factores 

remete-nos a outro conceito de relações entre individual e colectivo, num espaço privado, a 

casa-pátio. Estes dois elementos constituintes da cidade vão ser a base do Edifício-Praça. 

Fig.1 – Casa-pátio e Estrutura urbana. FONTE: Krier, 1975, p.9 

Como nos é referido por Carlos Coelho, para “Reinhard Baumeister, ao abordar o tema da 

estética urbana na sua obra teórica Stadterweiterung, publicada em 1876, propõe algumas 

pistas de investigação para a prática do urbanismo, de entre as quais se pode destacar as 

sugestões sobre a necessidade de observar, retrospectivamente, as antigas praças e ruas, 

descrevendo uma análise comparativa, mas também a reinterpretação à luz da 

contemporaneidade, a ser aplicada a estes elementos urbanos. No entanto, este trabalho só 

veio a ser desenvolvido por Camillo Sitte e publicado em 1889 na sua obra Der 
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Städtebaunach seinen künstlerischen Grundsätzen. (…) Toda a organização da obra foi 

orientada para a dedução dos princípios a partir dos quais se poderia produzir a cidade 

como obra de arte, particularmente os elementos morfológicos de carácter excepcional, isto 

é, as praças [C.COELHO, 2007:22-23]. Quando Collins escreve a obra Camillo Sitte y el 

nacimiento del urbanismo moderno / Construccion de ciudades segun principios artisticos, 

no qual onde é dado a enternder que para Camillo Sitte a praça assume a categoria mais 

elevada de espaço urbano, para ele os elementos fundamentais das cidades são as praças 

públicas, as ruas e os pátios privados [cf. COLLINS, 1980:158-159]. E é seguindo esta linha 

de pensamentos que vamos tentar re-criar a cidade dando-lhe valor e sentido, o que tem 

vindo a perder nos últimos tempos. Assim torna-se necessário compreender qual o papel 

das praças e dos pátios privados (casas-pátio) na organização da cidade contemporânea e 

na sua vivência.  

 

3.2. PRAÇA 

Praça s. f. lugar público e espaçoso rodeado de edifícios; rossio; mercado; circo; conjunto 

de todos os negociantes de uma cidade; povoação fortificada; fortaleza (do gr. plateïa, “rua 

larga”, pelo lat. platĕa, “praça pública”). 

Em Dicionário da Língua Portuguesa, 8ª edição, Porto Editora 

Praça f. lugar público, grande largo, geralmente rodeado de edifícios para embelezamento 

de uma cidade, vila, etc. 

Em Dicionário Enciclopédico de Língua Portuguesa, volume II, Selecções de Reader’s 

Digest, 1992 

Praça 1) Logradouro público, descoberto e normalmente rodeado por edifícios. 2) Mercado. 

3) Designação dada à totalidade dos comerciantes e banqueiros de uma cidade. 4) Espaço 

que é concedido num navio a cada carregador de uma cidade. 

Em Nova Enciclopédia Portuguesa, volume 21, Ediclube, Lisboa, 1993 

Praça É uma definição bastante ampla, praça é qualquer espaço público urbano livre de 

edificações e que propicie convivência e/ou recreação para seus usuários. Normalmente, a 

apreensão do sentido de "praça" varia de população para população, de acordo com a 

cultura de cada lugar. 

Em Wikipédia, a enciclopédia livre, 2010 
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Como é referido por Luciana Miotto, “Shelley afirmava: "Nós somos todos Gregos". Nós 

também podemos afirmar "que as nossas praças são todas gregas". Elas são oriundas da 

agora, local urbano fundador da cidade antiga, espaço aberto ao público, local essencial 

para os rituais religiosos e para a expressão da justiça. A palavra agora, em grego antigo, 

provém do verbo ageirein (reunir-se) e indica um local público situado na cidade, onde os 

cidadãos se deslocavam para trocar as suas opiniões acerca dos assuntos públicos e 

privados. A agora materializava deste modo as funções e a consciência política da 

comunidade. É na agora, assim como noutros locais acolhedores e seguros, que os 

habitantes das cidades gregas se encontravam para discutir e filosofar: é lá que nasce e se 

desenvolve o pensamento da polis antiga" [MIOTTO, 2007:18, trad. livre]. 

Raymond Unwin, por sua vez, em La prática del Urbanismo faz referência à palavra praça, e 

como essa palavra pode ser vista em diferentes contextos. Ele descreve a praça como 

sendo a “forma mais moderna da agora grega e do foro romano. Não temos nenhuma 

palavra equivalente em inglês. (…) A palavra inglesa square, define a forma regular da sua 

envolvente, sendo algo bem diferente da palavra praça. A origem latina estabelece uma 

relação de proximidade etimológica sobretudo com a palavra francesa place, semelhante à 

palavra italiana piazza e à alemã platz. Assim na actualidade define-se uma ideia 

suficientemente precisa, podendo ter um significado maior, dependendo do sentido em que 

usamos a palavra, a praça deve ser um espaço encerrado. A sensação de encerramento é 

essencial para a formalização do conceito; não necessariamente um encerramento completo 

formado por um contínuo de edifícios, mas, apenas a sensação geral de definição espacial 

resultante de um perfil bastante contínuo de edifícios, cujas interrupções são relativamente 

pequenas e nem sempre óbvias. Sem dúvida que a sensação de contenção espacial nas 

praças sentia-se mais facilmente nas cidades antigas, particularmente nas cidades antigas 

góticas, devido ao estreitamento das ruas, quando existia uma supressão de edificado 

dando lugar ao espaço público tornava-se mais perceptível” [UNWIN, 1984:143-146, trad. 

livre]. 

Como é referido na introdução da obra La place, un patrimoine européen: un état des lieux 

dans cinq pays, a partir da agora grega, do forum romano e das praças da idade média até 

às diferentes tipologias actuais, a praça aparece, acima de tudo, como um elemento 

importante de identidade da cidade europeia. Ela reflecte a variedade de funções e de 

formas, apresentando uma complexidade representativa da evolução histórica do nosso 

continente. Espaço catalisador da vida social, política, económica, religiosa e cultural, 

elemento vivo muito sensível às transformações da sociedade, a praça serviu de tela à 
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evolução dos acontecimentos e das funções que os tempos lhe atribuíam [cf. MIOTTO, 

2007:5].  

Assim são vários os autores que abordam e se interessam pela praça como parte 

constituinte da cidade, tendo uma visão diferente para classificar este elemento morfológico 

tão importante. 

Também na obra La place, un patrimoine européen: un état des lieux dans cinq pays é 

descrito que “a praça contribui para a afirmação da cidade para os seus habitantes e 

visitantes. Se para os Espanhóis, “a praça faz a cidade” (M.Rubert de Ventós), para os 

Italianos “a praça existe porque a cidade existe” (F. Mancuso), para os Polacos “ a praça 

nasce com a cidade” (L. Pierkarka, M. Natanek) e para os Franceses “ as praças são a 

inspiração da cidade” (Y. Carbonnier)” [MIOTTO, 2007:17, trad. livre]. Segundo Maria Rubert 

de Ventós na mesma obra “Uma praça é um vazio, e é precisamente o uso que, adaptando-

se a este vazio, lhe dá um sentido e uma fisionomia. É por este motivo que os contornos que 

a definem são importantes, assim como a arquitectura que desenha os seus perfis. Mas as 

praças não são somente lugares caracterizados por um uso particular, simbólico ou festivo. 

Uma boa praça é um local de troca, é um espaço comum e partilhado, onde o conflito se 

pode manifestar “ [MIOTTO, 2007:17, trad. livre]. 

Lynch classificou a praça como um dos espaços públicos não lineares, sendo estes espaços 

de encontro e lazer dos transeuntes, ou seja, são locais de escape dentro do contexto 

urbano, onde proporcionar o bem-estar dos indivíduos é o principal objectivo [cf. LYNCH, 

1981:442-445]. 

Para Pierre Lavedan no seu livro Geographie des Villes, a praça é denominada de praça 

pública, um espaço livre constituinte dos espaços públicos da cidade. Para ele a praça 

pública nasceu da necessidade que o Homem teve de se reunir, reunião esta que devia ter 

lugar num local sossegado, onde se pudesse negociar, discutir, conversar, onde as 

diferentes correntes de circulação pudessem ser feitas até mesmo no exterior da praça. 

Durante muitos séculos assim foi. Contudo, hoje em dia, a praça pública não passa de um 

local de passagem [cf. LAVEDAN, 1959:145-146]. 

Segundo Carlos Coelho, o termo praça “procura identificar um espaço público de carácter 

excepcional que, morfologicamente, se distingue dos espaços canais constituídos pelas 

ruas. No entanto, a esta aparente clareza morfológica correspondem espaços muito 

diversificados, cobertos por uma variedade de nomenclaturas e que, de alguma forma, 

constituem uma invariante cultural” [C.COELHO, 2007:19]. 
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Para Carlos Coelho “A praça constitui um espaço público de excepção, um artefacto uno 

que possui um carácter próprio e indissociável do contexto onde se insere. Mas, enquanto 

elemento urbano, é indiscutível que a praça é parte constituinte de um todo mais vasto – a 

cidade com o qual admite relações muito diferenciadas e que podem ser caracterizadas 

individualmente” [C.COELHO, 2007: 49]. 

José Lamas refere que “a praça é um elemento morfológico das cidades ocidentais e 

distingue-se de outros espaços que são o resultado acidental de um alargamento ou 

confluência de traçados – pela organização espacial e intencional do desenho. Esta 

intencionalidade repousa na situação da praça no contexto da estrutura urbana, do seu 

desenho e nos elementos morfológicos (edifícios) que a caracterizam. A praça pressupõe a 

vontade e o desenho de uma forma e de um programa. Se a rua, as vias, o traçado dos 

arruamentos de uma forma geral, configuram os espaços de circulação, a praça é o lugar 

intencional de encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 

manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio e, consequentemente, de 

funções estruturantes e arquitecturas significativas”. Refere ainda, que “a definição de praça 

na cidade tradicional implica, como na rua, a estreita relação do vazio (espaço de 

permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as fachadas. Estas definem os 

limites da praça e caracterizam-na, organizando o cenário urbano. A praça reúne a ênfase 

do desenho urbano como espaço colectivo de significação importante. Este é um dos seus 

atributos principais que a distingue dos outros vazios da estrutura das cidades” [LAMAS, 

2007:100-102]. 

Para Robert Krier, no seu livro L’ Espace de la Ville, “a praça é certamente o primeiro tipo de 

espaço urbano inventado pelo Homem. É resultado do agrupamento de edifícios 

organizados à volta de espaço livre. A sua configuração permite o máximo controlo público 

no seu espaço interior, e constitui também um bom local de defesa ao exterior” [KRIER, 

1975:7-8, trad. livre]. 

Assim, vista no conjunto de espaços da cidade, a praça reúne elementos formais e 

históricos que fazem dela, um dos elementos mais importantes do meio urbano: formais, 

porque é um espaço diferenciado, ausente de construções, dentro da sua própria estrutura 

urbana, ou seja, está relacionada com o papel do vazio, da forma e da estrutura do vazio no 

contexto do restante tecido construído; históricos, porque está muito ligada às questões de 

memória e de representação colectiva decorrente do tempo e da carga significante, pois, ao 

possuir características que permitem a concentração de pessoas, atraem actividades 
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importantes para o seu próprio espaço e para a envolvente, sendo um palco de importantes 

factos sociais. 

As praças que constituem claramente um elemento urbano representativo da sua natureza, 

como espaço de excepção, definição espacial, conteúdos funcionais, qualidade dos seus 

edifícios ou mesmo enquanto símbolo de um espaço urbano singular, assim sendo 

assumem uma infinitude de morfologias. 

Fig.2 – Diversidade de morfologias de praças estudadas por Robert Krier. FONTE: Krier, 1975, pp.22-42 
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As praças podem ser regulares (inseridas em contextos normalmente mais racionais e 

planeados), circulares, ovais, triangulares, rectangulares, quadradas, irregulares (inseridas 

em tecidos mais orgânicos), abertas, fechadas, semi-abertas, em variedades inesgotáveis. 

As composições demonstram, ao longo da história, as infinitas possibilidades de 

diferenciação de espaços e zonas urbanas dentro do mesmo método de composição. 

Robert Krier, no L’ Espace de la Ville, Camillo Sitte em Construcción de Ciudades e Carlos 

Dias Coelho na Praça em Portugal, tentam uma colecção exaustiva de formas geométricas 

das praças.  

Fig.3 – Diversidade de morfologias de praças estudadas por Camillo Sitte. FONTE: Collins, 1980, pp.257-345 

 

Fig.4 – Diversidade de morfologias de praças estudadas por Carlos Coelho. FONTE: C. Coelho, 2007, pp.257-

345 

Elas podem ser resultado de um processo evolutivo que foi sedimentando progressivamente 

a sua forma ou pelo contrário, construídas a partir de um projecto integralmente pré-

concebido, as praças podem resultar de um conjunto de subespaços, formando um conjunto 

indissociável. 
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José Lamas na sua obra dá a conhecer a evolução histórica da praça. Na Grécia, o centro 
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Fig.6 - Reconstrução de 

Na Idade Média, não foi produzido um tipo único e uniforme de estrutura urbana. As cidades 

diferenciavam-se em função de factores como origem histórica, peculiaridades topográficas 

e modo de desenvolvimento. O longo período de intranquilidade que se seguiu à queda do 

Império Romano, forçou os habitantes a procurar abrigo junto a castelos, mosteiros, 

bispados, localizados por questões de segurança em colinas. A partir desse ponto, as 

cidades cresciam de forma desordenada, com ruas estreitas, só alargadas para 

proporcionar melhor visão dos edifícios mais importantes, surgindo assim praças irregulares 

resultantes, mais de um vazio aberto na estrutura urbana, do que de um desenho prévio. 

Como é referido por José Lamas, é na

praça europeia” [LAMAS, 2007:
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cidadãos tinham o direito de expressar seu pensamento e opinião – 
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Reconstrução de Forum Romano. FONTE: http//pr.kalipedia.com
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No entanto, é no Renascimento que alcança o seu apogeu. É nesta época que a praça se 

insere em definitivo na estrutura urbana das cidades. Nesse período histórico, a praça 

converte-se num dos principais elementos urbanísticos para transformação e 

embelezamento das cidades. 

recinto ou lugar especial e não apenas um vazio na e

Muito mais do que valor funcional, a praça adquire valor político

simbólico e artístico – concebida como 

municipais  

Fig.8- Praça Renascentista, projecto de Miguel Ângelo para a Praça do Capitólio,

1559). FONTE:
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Fig.7- Braga Medieval. FONTE: Lamas, 2007, p.155 

No entanto, é no Renascimento que alcança o seu apogeu. É nesta época que a praça se 

insere em definitivo na estrutura urbana das cidades. Nesse período histórico, a praça 

se num dos principais elementos urbanísticos para transformação e 

ento das cidades. Como José Lamas refere “A praça é entendida como um 

e não apenas um vazio na estrutura urbana”

Muito mais do que valor funcional, a praça adquire valor político-social, com o máximo valor 

concebida como sala de visitas da cidade e das autor

ista, projecto de Miguel Ângelo para a Praça do Capitólio, Roma

. FONTE: http://es.museicapitolini.org/sede/piazza_e_palazzi

No entanto, é no Renascimento que alcança o seu apogeu. É nesta época que a praça se 

insere em definitivo na estrutura urbana das cidades. Nesse período histórico, a praça 

se num dos principais elementos urbanísticos para transformação e 

é entendida como um 

strutura urbana” [LAMAS, 2007:176]. 

social, com o máximo valor 

da cidade e das autoridades 

Roma, (Etienne Du Perac 

http://es.museicapitolini.org/sede/piazza_e_palazzi 
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O Renascimento e as correntes artísticas subsequentes – Barroco, Rococó, Maneirismo, 

Neo-Classicismo - criaram praças que, comummente, primavam pelo refinamento da arte. 

Essas praças traduziam a ostentação de um rei, da nobreza, do clero. Eram o lugar de 

espectáculo e cenário de poder. Tais praças, antecessoras do modernismo, tinham uma 

função endógena e estavam submetidas a um edifício (igreja, edifício municipal ou palácio) 

ou identificada com um uso específico.  

Fig.9- Praça Barroca, Piazza Navona, Roma. FONTE: http://www.romeartlover.it/Vasi26na.html 

Com o crescimento da população mundial e a sua concentração nos núcleos urbanos, 

acentuada durante o século XIX, os destinos dados às praças, principalmente nos aspectos 

relacionados à forma, começam a ser mais discutidos. As novas demandas sociais 

estimulam as reflexões sobre os destinos das cidades, a partir das primeiras intervenções 

modernizadoras, que alteravam a forma e o aspecto dos espaços públicos existentes [cf. 

C.COELHO, 2007:19-20]. 

Como é referido por Carlos Coelho “No fim do Movimento Moderno, a praça foi conotada 

com, o que alguns já chamaram, símbolo nostálgico de uma qualidade urbana perdida” 

[C.COELHO, 2007:19]. 

Como é descrito por Carlos Coelho, no urbanismo moderno a praça permanece, embora 

suscitando as dificuldades de delimitação e definição provocadas pela menor incidência dos 

edifícios e fachadas na sua definição. No “novo urbanismo”, o recurso ao desenho das 

praças tem sido, por vezes, um engano, na medida em que o desenho do espaço não é 

acompanhado por uma qualificação funcional equivalente. Neste seguimento, surgem as 

praças contemporâneas que, em grande medida, são espaços que não tem uma função 

específica nem dependem de um edifício ou de um monumento. A sua finalidade é a de 

constituírem um lugar atractivo de encontro e reunião [cf. C.COELHO, 2007:20]. 



 

 No entanto, constata-se que, nos dias de hoje, esses lugares de reunião e encontro, são 

um espaço onde se encontram pessoas isoladas, solitárias e, muitas vezes, são apenas 

espaços desertos, não usufruídos pelas pessoas. Sendo assim necessário recuperar a

identidade deste elemento morfológico tão importante nas cidades. Para reinterpretar a 

praça no contexto da cidade contemporâneo é fundamental retirar algumas noções 

fundamentais características da praça: a relação nas praças entre o plano horizontal (chã

e o vertical (edifícios); as praças como espaços de excepção no contexto da cidade (onde 

normalmente se localizam também elementos ou edifícios de excepção); a praça como 

espaço de representação e símbolo de poder; a praça como lugar da civitas, como ce

cívico e de representação social; a praça como espaço que participa do sistema de 

circulação da cidade.  

Fig.10- Praça vazia. FONTE:

 

3.3. CASA-PÁTIO  

Pátio s. m. espaço cercado de muros ou de casas de habitação e anexo a um edifício; 

recinto descoberto no interior de um edifício; espaço que nos palácios e noutros edifícios vai 

desde a entrada principal à escadaria; átrio, vestíbulo.

Em Dicionário Enciclopédico de 

Digest, 1992 

Pátio (do latim pactus através do occitano 

edifício. Numa casa, o pátio pode ser utilizado como lugar de recreio, oferecendo segurança 
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espaços desertos, não usufruídos pelas pessoas. Sendo assim necessário recuperar a

identidade deste elemento morfológico tão importante nas cidades. Para reinterpretar a 
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normalmente se localizam também elementos ou edifícios de excepção); a praça como 

espaço de representação e símbolo de poder; a praça como lugar da civitas, como ce

cívico e de representação social; a praça como espaço que participa do sistema de 

FONTE: http://picasaweb.google.com/lh/photo/VhJgXlkNaHQGL25DIxOVLw
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e conservando a intimidade. Pode estar rodeado completamente por elementos edificados, 

ou ser murado e separado de pátios vizinhos ou da rua. De qualquer modo é sempre uma 

zona descoberta. 

Em Wikipédia, a enciclopédia livre, 2010 

Segundo José Pedro Machado no seu Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa diz que 

"pátio" é "... vocábulo designativo de parte tão importante e característica da casa Hispânica, 

continuando a sua origem a ser obscura..." Por outro lado o Dicionário de La Lengua 

Espanõla, da Real Academia Española (Madrid, 1957) diz-nos que "pátio" é derivado do 

latim "patere" estar aberto [PINHEIRO, 1992:19]. 

Por sua vez, O etnógrafo José Leite de Vasconcelos refere que "Um pátio, na acepção do 

que se trata, (...) consiste fundamentalmente numa espécie de corredor lajeado ou térreo 

(rua pouco larga e pequena), ora em linha recta, ora em linha quebrada, para o qual deita, 

de um lado ou de dois, uma fila de casas de andar baixo (rés-do-chão) e às vezes também 

de primeiro ou mais andares, dispostos à maneira de celas de convento. [José Leite de 

Vasconcelos, Páginas Olisiponenses, Lisboa, 1959: 189-190, citado por Leite, Ana Cristina 

"Pátios de Lisboa-Aldeias entre muros" 1991:5]. 

Na obra de Collins, na qual consta uma obra de Camillo Sitte, Sitte refere que “o forum é 

para a cidade o que para a casa é o átrio, a sala principal ricamente disposta e organizada” 

[COLLINS; 1980:166, trad. livre], remete-nos à casa-pátio, compreendendo a sua articulação 

e organização em volta do pátio, para transpor todos estes valores intrínsecos para a sala 

de visitas da cidade (a praça)  

Também para Robert Krier, existe uma relação entre estes dois binómios (forum/cidade e 

casa/pátio). De acordo com o autor o espaço da praça concorda perfeitamente com a 

construção de habitats do domínio privado, correspondendo ao pátio interior (atrium), porque 

a invenção da casa-pátio faz referência a esta disposição espacial (atrium), neste caso as 

peças foram dispostas à volta de um pátio como se fossem casas isoladas à volta de uma 

praça. Para ele, hoje em dia, este tipo de casa subentende a obrigação de viver em 

comunidade ou de aderir a uma determinada ideologia, levando a que a ideia de 

vizinhança/proximidade, bem como as formas de construção que se interligam venham a ser 

novamente valorizadas [cf. KRIER, 1975:10].  

Segundo António Baptista Coelho a casa-pátio tem “um papel privilegiado no que respeita à 

racionalização dos traçados: por um lado determina a criação de espaços públicos 

específicos; por outro lado, determina a criação de espaços domésticos mais privados e 
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frequentemente estruturados por pátios” [A.COELHO, 2010:1]. Marcando provavelmente a 

passagem de uma forma de habitat individual para uma forma de habitat agregado que tem 

vindo a conformar aglomerados urbanos e cidades. A casa-pátio, nas suas mais diversas 

versões e configurações, foi e é ainda um elemento importante da boa relação entre 

privacidade habitacional e cidade pública [cf. A.COELHO, 2010:1-2]. 

Também Antón Capitel, nos dá a conhecer o que para ele é o pátio, ou seja, um elemento 

de destaque na história da arquitectura, patente desde a antiguidade até à modernidade. De 

acordo com o autor, o pátio é também a base um verdadeiro sistema de composição 

arquitectónica e, do ponto de vista metodológico, orienta um modo de projectar tão universal 

quanto variado. O pátio como modo de habitar, como sistema, pode definir-se como um tipo. 

Numa perspectiva mais universal pode ser tomado como um arquétipo sistemático e versátil, 

capaz de formatar uma grande quantidade de usos, formas, tamanhos, estilos com 

características diferenciadas. Ligado na sua origem aos climas quentes e secos, próprios 

das terras das civilizações antigas, alcançou uma condição muito diversa que foi desde a 

vivenda modesta ao palácio e invadiu os mais diversos usos [cf. CAPITEL, 2005:6]. 

Segundo Ângelo Silveira a casa-pátio, como tipologia de habitação encontra referências tão 

antigas como a própria origem da actividade urbana, plenas de significados e 

correspondendo a diferentes apropriações e utilizações. Das grandes civilizações, egípcia, 

mesopotâmica e hindustânica, têm-se encontrado paulatinamente vestígios de núcleos 

urbanos em que se identifica claramente esta tipologia com casas de forma regular e 

orientada [cf. SILVEIRA, 1999:59]. 

“Tanto a casa grega como a casa romana caracterizavam-se pela organização em torno de 

um pátio sobre o qual se abriam os aposentos, o que simultaneamente permitia que se 

restringissem as aberturas para o exterior. Este efeito, confere privacidade e segurança, 

com um carácter introvertido. Esta mesma razão levou a que, no nosso século, 

particularmente no período que decorre entre as grandes guerras, a tipologia viesse a surgir 

novamente, como a melhor resposta para a segurança e privacidade, surgindo como um 

elemento de defesa, a rapidez de execução, economia de esforços e meios, usando-se 

inclusive elemento pré-fabricados” [SILVEIRA, 1999:59]. 

Salienta-se que as influências orientais da casa-pátio ditaram a forma da clássica casa 

grega e romana e, na Idade Média, o conceito continuou a usar-se em mosteiros e 

conventos, e a perdurar até aos dias de hoje. 

Schoenauer na sua obra refere que na casa-pátio, o pátio surge como elemento unificado e 

ordenador do espaço. A morfologia do edifício apenas adquire a sua essência com a sua 
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presença, não sendo possível dissociar a casa do pátio e vice-versa. O pátio não surge 

assim, ao contrário da maioria das situações, como espaços sobrantes da construção, pelo 

contrário ele é o pretexto para a construção. É o vazio que juntamente com o cheio faz o 

todo. E esta unidade é indissociável. A casa-pátio surge, assim, como uma tipologia de 

edifício, ou seja, um tipo edificado possui características próprias e se distingue de outros 

tipos. Schoenauer salienta a flexibilidade do interior destas casas orientais como outra sua 

importante característica, com a maioria dos seus compartimentos caracterizados como 

espaços multiusos. Escreve ainda que além de tudo isto há uma natural civilidade ou 

urbanidade na casa-pátio na qual se fugia da ostentação de uma altura elevada também por 

recomendações religiosas, com idênticos reflexos na modéstia das fachadas – uma lição de 

urbanismo, que, ao nível do bairro se associou ao desenvolvimento de comunidades que 

não têm níveis homogéneos de rendimento, gerando-se e consolidando-se, assim, uma 

importante regra de integração social e económica [cf. SCHOENAUER, 1984:230-241]. 

Fig.11 – Diferentes entradas e acessos até ao interior da casa, o pátio. FONTE: Schoenauer, 1984, p.118 

Como é referido por Schoenauer, a evolução da forma da casa-pátio está relacionada com a 

sociedade e com os antecedentes socio-económicos particulares da região onde ela se 

insere, o que ilustra, de alguma forma a origem da casa pátio. Sem dúvida, que a sequência 

de evolução da forma, exemplifica o desenvolvimento da casa-pátio desde um só ponto de 

partida: o processo evolutivo de adição, no qual um certo número de elementos construídos 
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se justapõe ao redor de um espaço central aberto. Este processo de adição constitui, sem 

dúvida a origem do conceito de pátio [cf. SCHOENAUER, 1984: 120-121]. 

Para Antón Capitel, o pátio centra a atenção do edifício, sendo o seu principal elemento, ele 

é o verdadeiro protagonista, conferindo a ordenação estrutural e o aspecto visual, da 

mesma. É o pátio que cria a relação entre interior e exterior. O pátio permite extraordinárias 

liberdades de forma e disposição, assim como, o servir de suporte a muitas e diversas 

arquitecturas que aceitam o seu rigor e utilizam essa liberdade [cf. CAPITEL, 2005:9].  

Paulhans Peters refere que “A defesa aos intrusos e o abrigo contra o clima, são os 

aspectos que estão na origem da casa-pátio, foram estes os factores que levaram as 

primitivas colónias humanas a fazerem formas de casas introvertidas, nas quais os 

diferentes espaços se agrupavam ao redor de um pequeno pátio que era simultaneamente 

zona de distribuição, lugar de permanência e muitas vezes incluía a cozinha” [PETERS, 

1969:6, trad. livre].  

Fig.12 – Vivenda pátio awuana, habitação semipermanente das antigas comunidades. FONTE: Schoenauer,  

1984, p.77 

Praticamente não há dúvida de que as casas mesopotâmicas e egípcias organizavam-se em 

volta de um pátio ou de pátios. Mas, não obstante da fascinação que a priori nos oferecem 

estas estruturas ancestrais, não existem reconstruções boas e bem publicadas para 

incorporá-las no nosso estudo. Partiremos assim, da Grécia. Como é referido por Capitel, se 

examinarmos as casas gregas primitivas, encontraremos estruturas domésticas muito 

ingénuas, de origem popular, nada demonstradoras de sabedoria. Nota-se em primeiro lugar 
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como as casas não têm outro vão nos seus muros exteriores, sem ser o da porta, pelo que 

se aproveita toda a luz do pátio. A casa deste tipo era em grande medida de carácter 

defensivo e o pátio surgia assim como o mundo próprio, não só no sentido habitacional, mas 

também de segurança e isolamento. O pátio é o lugar ao ar livre completamente próprio, 

privado, interior e é esta a sua essência. Ele significa segurança, a casa abre-se ao exterior 

sem que nada possa lhe aceder, mas ao mesmo tempo significa privacidade, e não só no 

sentido funcional, sendo também possessivo e representativo; o pátio é o paraíso privado, 

um centro particular do mundo. [cf. CAPITEL, 2005:10].  

Através da obra de Shoenauer é nos dada a conhecer a organização das casas gregas. O 

acesso à casa grega fazia-se através de uma porta de madeira que podia ser constituída por 

uma ou duas folhas, sendo que esta porta resulta de uma subtracção do muro exterior, 

dando assim protecção e abrigo a qualquer pessoa que estivesse esperando ser admitido 

nela. Uma vez trespassado este resguardo, o prothyron, acedia-se directamente, através de 

um pequeno corredor (thyron), ao pátio. No seu sexto livro sobre a Arquitectura, Vitruvio 

descreveu a vivenda helénica clássica. Na sua visão da casa com peristilo, tinha dois pátios 

com seus respectivos grupos de divisões à sua volta. A primeira parte da casa, mais 

próxima da porta, recebia o nome de andronitis e a segunda, mais protegida, o gynaeconitis, 

a primeira estava destinada predominantemente aos indivíduos masculinos e a segunda às 

mulheres e às crianças. Esta descrição não foi verificada arqueologicamente, é possível que 

duas casas que se encontravam adjacentes, se uniram para dar forma a uma só vivenda tal 

como apareceu na escavação de uma casa em Priene. O passeio conector destas duas 

zonas peristiladas denomina-se, segundo Vitruvio, mesauloe. De acordo com Vitruvio o 

peristilo típico da secção familiar da vivenda tinha fileiras de colunas apenas em três dos 

lados. O quarto lado, que estava virado a sul continha a secção principal da casa e consistia 

num pórtico definido por duas pilastras que suportavam uma arquitrave. A profundidade do 

dito pórtico, era dois terços da sua largura, e recebia o nome, segundo alguns escritos de 

prostas e segundo outros de pastas. Uma vez trespassado o pórtico havia vários salões 

ocupados pelas mulheres da casa. Duas câmaras, uma chamada thalamos e a outra 

amphithalamos flanqueavam o pórtico. Do lado das colunatas situa-se os comedores de dia, 

algumas habitações adicionais e as dos escravos [cf. SHOENAUER, 1984: 220-222]. 
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Fig.13 – Planta de uma casa grega de Vitruvio. FONTE: Schoenauer, 1984, p. 220 

Na sua origem em Roma, a arquitectura privada usada pelos Romanos, derivava da forma 

das casas etruscas e helenísticas. Esta admitiu duas tipologias distintas, embora com 

variantes em cada uma delas: a domus e a ínsula.  

Fig.14 – Diferentes noções de privacidade da entrada na casa e o acesso até ao pátio. FONTE: 

Schoenaurer,1984, p.120 

Schoenauer refere que vistas da rua, as casas-pátio romanas pareciam 

surpreendentemente pequenas e muito semelhantes. As fachadas eram muito simples, com 

muito poucas aberturas. A maioria das divisões davam para os pátios. Estes serviam como 
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centro para as funções públicas da família e encontrava-se rodeado pelas divisões da casa 

[cf. SCHOENAUER, 1984:227-228]. 

Como nos é dado a conhecer através do Caderno de História da Arte “A domus era o lar 

tradicional dos Romanos, a casa unifamiliar (embora nela pudessem coexistir várias 

gerações). Apresentou, ao longo dos tempos algumas variações na planta, no tamanho e 

nos materiais, mas manteve como características básicas, o aspecto modesto: era feita de 

tijolo e ladrilho cozido (paredes exteriores) com taipa e estuques no interior, era geralmente 

baixa (um só piso, eventualmente dois), possuía tecto ligeiramente inclinado para o interior, 

coberto com telhas de cerâmica, ela encontra-se virada sobre si própria, pois não tinha 

aberturas para o exterior senão a porta principal e, por vezes, uma outra nas traseiras. As 

dependências internas organizavam-se em torno de um ou dois pátios interiores (o atrium e 

o peristilo) pelos quais se fazia a iluminação, a ventilação e a circulação das pessoas. A 

decoração interior baseava-se nos pavimentos de mármore policromo ou de mosaicos, e 

nos belos estuques pintados das paredes das divisões nobre (triclinium, ou sala de jantar, e 

o tablinum ou sala de estar ou escritório).  

As famílias mais abastadas possuíam variantes maiores e mais luxuosas do mesmo modelo 

de casa, rodeadas de grandes e belos jardins: eram as villae, moradias para os ricos, 

normalmente fora da cidade, em arredores rurais aprazíveis. 

A concentração populacional nas cidades durante a época imperial criou a segunda tipologia 

as insulae. Estas eram autênticos prédios urbanos para rendimento, destinados a alojar 

famílias mais pobres. Tinham, em média, três a quatro pisos, embora nalguns casos 

chegassem a atingir os oito pavimentos. O rés-do-chão era geralmente recuado e utilizado 

para lojas, abertas para a rua. Nos andares superiores (cuja fachada avançava sobre a do 

rés-do-chão, criando um pórtico), uma multiplicidade de pequenos apartamentos (os 

cenacula), indistintos funcionalmente, destinavam-se a albergar outras tantas famílias.  

Verdadeiras colmeias humanas, as insulae eram construídas com os materiais mais 

económicos (tijolo, madeira, taipa). Sob o ponto de vista arquitectónico, o seu interesse 

reside na técnica usada para a construção em altura, na preocupação funcional da planta, 

com os apartamentos a darem, em galeria, para o pátio central, aberto desde o rés-do-chão 

e no tratamento das fachadas, não revestidas, onde se rasgavam fileiras simétricas de 

janelas, numa antecipação a estilos vindouros” [PINTO, 2002:72-73].  

Assim, o pátio é visto como o coração destas casa, fonte de luz, ar e água da chuva. Uma 

das qualidades intrínsecas à casa-pátio é a de oferecer um microclima favorável aos seus 

habitantes. Por outro lado, os muros deste pátio oferecem exposições nas quatro diferentes 
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orientações solares, desta forma a orientação das habitações não se encontra restringida 

por limitações externas (tais como, uma vista desfavorável). Com este sistema é possível 

organizar o pátio da forma mais favorável, convertendo-o num agradável espaço interior ao 

edificado, mas exterior. Outra característica inerente à casa-pátio é que a sua introversão 

proporciona privacidade visual e acústica, não só relativamente à rua, mas também em 

relação aos vizinhos. A flexibilidade do interior desta casa é outra característica importante, 

viabilizando criar espaços multiusos, sem uma actividade específica. 

Fig.15 – Exemplos de casas-pátio romanas, neste caso de Pompeia. FONTE: Schoenauer, 1984, p.232 

Ao longo do tempo o conceito de casa-pátio introvertido continuou a usar-se, nascendo um 

novo elemento estruturante dos edifícios, na Idade Média, o claustro, que foi muito 

importante para as catedrais, mosteiros, hospitais e casas senhoriais. Surgindo como um 

elemento cuja importância é ressaltada pela forma como nas épocas medievais é tratado. 
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Fig.16- Planta da Catedral de Santiago de Compostela, Espanha. FONTE: Capitel, 2005, p.22 

Como é apresentado por Antón Capitel “durante largas etapas do românico e do gótico, o 

claustro foi uma peça de grande tamanho e presença, mas não pretendia em nenhum dos 

conjuntos, alcançar uma natureza arquitectónica demasiado clara, se o considerar-mos 

como elemento fundamental, consequentemente, exerce um papel demasiado convincente 

ou demasiado eficaz na relação com o conjunto” [CAPITEL, 2005:21, trad. livre]. 

Fig.17 – Planta do mosteiro de Cluny, França. FONTE: Capitel, 2005, p.26 
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Será no Renascimento, no Maneirismo e no Barroco que o pátio produz arquitecturas 

espacialmente intensas nas suas configurações específicas, como é o caso dos palácios 

que são ordenados em volta de um pátio. 

Fig.18 – Alçado principal e planta do palácio Giraud-Torlonia, Roma, Arq. Donato Bramante. FONTE: Capitel, 

2005, p.43 

A partir do século XVIII, e até mesmo no século XIX, produziu-se a substituição deste 

sistema antigo de projecto (organização em torno do pátio ou claustral) por outro que, com 

os seus primeiros antecedentes no maneirismo palladiano, consolidou-se nas escolas de 

arquitectura, como aconteceu na beaux arts, expandido assim por todo o mundo estes 

métodos de projecto. Sendo que o sistema antigo (casa-pátio) tardou em ser substituído na 

íntegra, pois perdurou no sistema académico, tendo alguma importância principalmente em 

Espanha. Mas ao chegar ao século XX este sistema tinha desaparecido sem deixar rasto, 

de modo que, quando se enveredou por diferentes caminhos na revolução moderna, vai-se 

à procura do antigo, do clássico, do tradicional, mas reinterpretando o sistema aos olhos da 

pureza da nova arquitectura. Transformando-se noutra coisa que não tinha sido no passado, 

sendo que com esta transformação, pode dizer-se que ganhou uma nova vitalidade. Muitos 

foram os arquitectos do movimento moderno a utilizarem este sistema como elemento de 

projecto, entre eles, Le Corbusier, Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Jorn Utzon e Josep Lluís Sert 

[cf. CAPITEL, 2005: 161-194]. 
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Fig.19 – (esq.) Le Corbusier, plantas das unidades de habitação e perspectiva parcial da fachada dos inmuebles-

villas (dir.) Alvar Aalto, planta e vista da casa em Muuratsälo, Finlândia. FONTE: Capitel, 2005, pp.163, 173  

Fig.20 – (esq.) Arne Jacobsen, planta e vista da casa Jürgensen, Vedbaek, Copenhaga, Dinamarca (ao centro) 

Jørn Utzon, planta de uma das casas, planta do conjunto e vista exterior das casas Kingo, Helsingør, Dinamarca 

(dir.) Josep Lluís Sert, secção e planta da casa-pátio em Cabridge, Estados Unidos. FONTE: Capitel, 2005, 

pp.180,185, 190 
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Tanto Schoenauer como Capitel consideram que o conceito de casa-pátio constitui um 

exemplo a seguir tanto no uso do solo como na conservação da energia e na definição 

hierárquica das ruas, pois proporciona identificação mais íntima com a comunidade 

residente, e é um modelo urbano compacto que não desperdiça espaço resultando em 

distâncias pedonais razoáveis e numa densidade adequada a um eficaz sistema de 

transportes.  

Fig.21 – Modelos de cidade compactas, noção de ocupação do solo. FONTE: Schoenauer, 1984, pp.149, 150, 

170 

António Coelho refere que “a casa-pátio tem uma dupla virtude: a de se agregar com alguma 

facilidade e interesse volumétrico para fazer cidade contínua, protectora e estimulante em 

termos de imagens e sequências urbanas, como que numa qualificação mais doméstica ou 

intimista do espaço público; a virtude de dar a partes específicas e estratégicas do próprio 

espaço doméstico valência agradavelmente mutantes ou diversificadas, como que num 

mitigado e bem controlado prolongamento do espaço público. E esta dupla virtude é muito 

útil para o (re)desenvolvimento de velhas e novas tipologias do habitar a cidade e a casa” 

[A.COELHO, 2010:3]. 

“A capacidade de compactação urbana e de agregação das habitações desenvolvidas em 

torno de pátios parece ser uma arma, bem actual e interessante no aprofundamento de uma 

estratégica de densificação urbana. Trata-se de um caminho que não sacrifica as 

fundamentais privacidades domésticas mais fundamentais, um caminho que proporciona o 

desenvolvimento de tipologias habitacionais intermédias, ou seja, entre o unifamiliar e o 

multifamiliar, um caminho que estimula a transfiguração da ideia de casa-pátio, para 

soluções de casas-pátio e casa-terraço mutuamente sobrepostas e diversificadamente 

imbricadas” [A.COELHO, 2010:3]. 
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3.4. EDIFICIO-PRAÇA 

A análise destes conceitos torna-se fundamental para a construção dum novo conceito 

arquitectónico o Edifício-Praça, onde o conteúdo seja mais relevante e sobretudo seja uma 

visão arquitectónica do problema, que passa por lidar com um vazio urbano no contexto da 

cidade contemporânea. 

Torna-se assim, necessário reinventar novas tipologias adequadas a novas formas de vida e 

de habitat, a uma sociedade contemporânea, plural, muito complexa e em constante 

mutação. Definindo assim uma nova tipologia de edifício no contexto de cidade, uma 

tipologia capaz de reunir de forma integrada as valências do espaço colectivo com as do 

elemento edificado: diria uma tipologia urbana ou um elemento morfológico compósito, neste 

caso o Edifício-Praça, que é uma estrutura, não só, compósita mas unitária, através da 

relação intrínseca que se estabelece entre vazio/construído, espaço livre colectivo/edificado, 

público/privado, que vai buscar as valências e qualidades aos conceitos anteriormente 

desenvolvidos e analisados. 

Pois, não se pode separar estruturalmente espaço público, entendido como o exterior, e 

espaço privado, entendido como espaço interior. De facto, o espaço público cada vez mais 

atravessa o espaço privado, habitando-o e interiorizando-se. Neste sentido, pensar numa 

abordagem ao espaço público contemporâneo através da divisão entre edificado e espaços 

exteriores é algo que não parece fazer hoje muito sentido. O espaço público apresenta-se 

mais como a confluência de saberes disciplinares numa realidade que se pretende coerente 

e una, estimulando tipológica e morfologicamente a máxima apropriação colectiva dos seus 

espaços. Por exemplo, podemos dizer que a praça não existe sem os edifícios que a 

configuram, assim como os edifícios não têm o mesmo sentido estando virados para a praça 

ou para uma rua. A praça só existe se existirem edifícios que a configurem e lhe dêem 

forma, ou seja, a Praça do Comércio seria bem diferente se os seus edifícios não tivessem 

arcadas e expressão arquitectónica que a caracteriza, mas não é só em termos 

morfológicos que os edifícios caracterizam a praça, mas também em termos de estética, 

habitabilidade, conforto e segurança. 

Na busca de criar este ambiente de vivência tem se como referência os ambientes públicos 

tradicionais (analisados nos capítulos 3.2 e 3.3) que fundem-se numa sequência de espaços 

vazios, ligados aos volumes dos edifícios mediante relações constantes. Seguindo as 

premissas da agora, uma praça deve ser um local acolhedor e seguro, onde os cidadãos 

acorrem, sendo um espaço catalisador da vida social, política, económica, religiosas e 

cultural, um elemento muito sensível às transformações da sociedade, não sendo apenas 
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um local de passagem, mas sim um elemento de destaque através da sua clareza 

morfológica, através do seu carácter próprio e indissociável do seu contexto. A praça faz 

parte da cidade, participa nela, relacionando o vazio (espaço de permanência) com os 

edifícios, com os seus planos marginais, as fachadas. E é isto que queremos trazer de novo 

para a cidade. 

Como é referido Camillo Sitte, apresentado na obra de Collins, falta hoje, a agora rodeada 

de pórticos, o silêncio respeitoso nas universidades e nas catedrais, a multidão animada nos 

mercados, e em geral falta a vida, precisamente ali onde na antiguidade era mais intensa [cf. 

COLLINS, 1980:171-178]. As construções que encerravam claramente os limites da agora 

da Grécia foram esquecidas como principio de composição e pouco a pouco, as praças 

tornam-se num qualquer espaço vazio entre quatro ruas.  

Assim para criar uma nova noção de cidade é necessário estudar e interpretar a cidade já 

existente, na sua totalidade, para poder formar ideias sobre quais as suas necessidades. 

Para que possamos responder a elas através deste novo conceito de Edifício-Praça, sendo 

assim necessário recorrer à experimentação, criando um novo tipo de espaço público, 

inesperado, impensável, que estimule as actividades da cidade, propondo também novos 

programas, novos paradigmas, maximizando a sua diversidade, pois algo só tem vida se for 

explorado ao máximo, ao longo do tempo. Alterando significativamente as convencionais 

relações entre espaço público e privado (ou entre exterior e interior) explorando relações, 

tensões e rupturas entre colectivo e individual, interagindo e moldando directamente os 

modos de vida e modos de apropriar o espaço, público ou privado. 

Pois o espaço público é a cidade, a história da cidade materializa-se e expressa-se nas 

ruas, nas praças, nos parques, nos lugares de encontro citadino, espaços de uso colectivo 

devido à apropriação progressiva das pessoas permite o passeio e o encontro, o espaço 

público define a qualidade da cidade, porque indica a qualidade de vida das pessoas e a 

qualidade da cidadania, dos seus habitantes. Há que dar prioridade aos espaços públicos 

como estratégia para consolidar a cidade. 

A tónica do espaço público vem como meio de recuperar as identidades históricas da cidade 

e de inserir as cidades dentro de um novo conceito urbano: a cidade espectáculo. Para isso, 

dentro do seu tradicional tecido urbano existe a necessidade de se criar novos lugares a 

partir de áreas esquecidas, abandonadas ou desvalorizadas até mesmo socialmente pela 

população. 

Existindo assim a necessidade de reconfigurar os ambiente através de uma arquitectura 

significativa, satisfatória para os seus próprios habitantes, permanecendo viva, recuperando 
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e dando qualidade ao espaço urbano, recorrendo às tipologias de espaço público, pois estes 

criam dinâmicas na cidade, visto que se destacam e diferenciam entre si, pelas suas 

características intrínsecas e pelas relações que as pessoas estabelecem com esses 

espaços.  

Como é referido por I Sebastiá é necessário criar espaço com uma maior diversidade, pois 

os espaços de maior qualidade acolhem usuários de diferentes sexos e idades, pessoas 

sós, em grupo, que intercalam e desenvolvem diversas actividades, dinâmicas e passivas – 

jogos e desporto, conversão, passeiam e descansam. Também o incremento do tempo de 

uso, visto que os espaços de melhor qualidade permitem uma ocupação tanto diurna como 

nocturna, mais frequentemente por parte de diferentes tipos e usuários e existindo 

circulação – direcções cruzadas, diferentes direcções – o espaço reflecte uma ocupação 

intensiva [cf. I SEBASTIÁ, 2010: 94]. 

Para que o espaço público usufrua destas características é necessário que os edifícios 

envolventes transpareçam também estas qualidades. Adequando o edifício às necessidades 

de uma cidade contemporânea, uma cidade do futuro. Sendo assim, é necessário dotá-los 

de dinâmicas vivenciais recorrendo a uma mescla de usos que se iniciam na praça e vão 

percorrendo todo o edificado, criando um contínuo entre interior/exterior, público/privado, 

individual/colectivo. 

Estas relações serão concebidas através da compactação e hibridez do edifício, passando 

da caixa homogénea e sólida ao valor plástico dos elementos, da composição que articula 

de forma dinâmica os vários fragmentos (lazer+trabalhar+aprender+habitar). 

Recorre-se à utilização da mistura de diferentes usos, para estimular o que de outro modo 

seria apenas uma colagem de diversos usos, alterando assim o estilo de vida, ou seja, ao 

concentrar funções em áreas distintas da cidade, estamos também a criar uma necessidade 

de mobilidade entre esses pólos, o que faz com que as pessoas não possam satisfazer as 

suas necessidades diárias sem a utilização de meios de transporte, existindo assim, 

movimentos pendulares que determinam a qualidade de vida das pessoas, diminuindo-lhes 

diariamente, de forma considerável, o seu precioso tempo e é isto que queremos evitar, pois 

a qualidade de vida dos cidadãos exprime-se sobretudo através do grau de acessibilidade 

que têm a tudo o que precisam e não através do grau de mobilidade de que dispõem, pois 

quanto mais perto estiverem das coisas que os permitem exercer as tarefas do seu dia-a-

dia, poupam tempo em deslocações, ficando assim com mais disponibilidade para o lazer. 

Já na antiguidade como não existiam meios de transporte, andava-se a pé, o que levava a 

que esta noção de proximidade dos usos e hibridação, onde programas como o local de 
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trabalho, comércio e habitação encontravam-se localizados no mesmo espaço ou 

empilhados em cima uns dos outros. 

A concentração e a hibridação são cada vez mais entendidas como formas de dar vida à 

construção, aos seus usos individuais, e ao tecido urbano da envolvente. 

A cidade compacta e multifuncional dá resposta aos desafios funcionais que hoje lhe 

colocamos e permite a optimização do respectivo desempenho energético-ambiental, é 

também uma cidade que oferece melhores condições às pessoas, no sentido de 

satisfazerem as suas necessidades, sem impedir que as gerações vindouras também o 

façam. 

Esta multifuncionalidade da cidade contribui para que não fiquem abandonadas vastas 

zonas da cidade durante horários extensos, por exemplo, quando os bairros têm uma 

diversidade de usos, também as suas actividades se estendem ao longo de todo o dia e 

parte da noite. 

Assim, o Edifício-Praça ao fundir estas duas entidades multifuncionais cria um conjunto de 

espaços versáteis e acolhedores para qualquer pessoa, seguindo muitos dos fundamentos 

que na antiguidade contribuíam para a qualidade de vida, mas também vem responder às 

necessidades e exigências que hoje em dia são colocadas por cada cidadão. 

 

3.5. CASOS DE ESTUDO 

Com o intuito de compreender como será a vivência em espaços com as qualidades 

pretendidas espelhar no contexto do Edifício-Praça, é necessário observar, analisar e 

interpretar os dados evidenciados por situações concretas de contextos que fazem parte do 

quotidiano das pessoas e das cidades, cujas suas características nos ajudam a configurar 

este novo conceito arquitectónico a nível de projecto. 

São então, abordadas três situações muito distintas em termos cronológicos, geográficos, 

culturais e tipológicos onde, ao longo da história da cidade e da arquitectura, se equacionou 

de algum modo esta questão de Edifício-Praça.                              
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3.5.1. PLAZA MAYOR DE SALAMANCA  

Segundo Alfonso Rodriguez de Ceballos [CEBALLOS, 1991, trad. livre], no século XVI, uma 

série de circunstâncias históricas, económicas, políticas e estéticas resultaram na Idade de 

Ouro em Espanha, sendo a Plaza Mayor a formalização emblemática deste período rico e 

de colonização da América. Sendo assim, desde Carlos V a Filipe II é evidente um desejo 

pela experiência do urbanismo, na tentativa de projectar a cidade moderna, a utopia da 

cidade ideal na América, estabelecendo inicialmente importantes orientações, na maioria 

dos casos a implementação central da Plaza Mayor. Em que esta teria de ser símbolo de 

poder e a sua configuração partia as regras de Vitruvio (L. IV, Título VII).  

Fig.22 – Praças Mayores de Espanha, à mesma escala. FONTE: Miotto, 2007, p.33 

Estas praças consistiam num cenário para todo o tipo de espectáculos públicos imagináveis 

(procissões religiosas, casamentos reais, proclamações, torneios, comédias), mas foram os 

touros e as touradas que lhe atribuíram um significado mais profundo. 

De entre todas as contribuições originais do urbanismo espanhol para a história das 

cidades, é, sem dúvida a Plaza Mayor, a mais importante e a mais ordenada. As suas 

origens e definição formal não são muito claras, até aos finais da Idade Média, sendo a 

partir do século XVI uma realidade urbana que levou a uma série de modelos e variações, 

até ao fim do século XIX, com o qual se encerra este episódio original da Plaza Mayor, em 

Espanha. 
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Morfologicamente, a Plaza Mayor é entendida como uma praça rectangular, em soluções de 

coordenação de fachadas, e arcadas, promovendo um conjunto equilibrado tanto ao nível da 

planta como dos alçados. 

Sendo a história da Plaza Mayor rematada com a construção da mais bela de todas estas 

praças a Plaza Mayor de Salamanca, pela sua inserção urbana e a sua relação com o 

contexto, pelo seu valor enquanto conjunto urbano e a sua difusão como modelo a seguir, 

pela sua intensidade e a variedade de utilizações que nela foram incorporadas, pela 

complexidade das transformações sofridas e ainda pelos seus valores estéticos enquanto 

obra de arquitectura.  

Fig.23 – (esq.) Planta da Plaza Mayor de Salamanca. FONTE: http//cms-oliveira.sites.uol.com.br/barroca-amhis-

gasparini.html (dir.) Planta da Plaza Mayor de Salamanca de 1741. FONTE: Miotto, 2007, p.51 

A construção da Plaza Mayor de Salamanca, o seu desenho e o seu estilo barroco não 

indicavam uma novidade dentro das praças existentes nesse momento em Espanha, não 

fosse pela grandiosidade que ostentava. 

Apesar da construção da Plaza Mayor de Salamanca se realizar no século XVIII, não possui 

um estilo afrancesado como era habitual na época, mas sim castelhano. 

Seguindo assim os modelos das praças de Valladolid, Madrid e Córdoba, diferente das duas 

primeiras em que as ruas e as praças adjacentes não chegam a penetrar no recinto, mas 

sim são ligados por túneis arcados como acontece em Córdoba, para não romper a 

continuidade das fachadas, tratando-se num espaço cerrado. 



 

Outro dos aspectos claramente castelhanos da praça é a sua utilização como mercado e 

como cenário para a celebração de espectáculos. Toda a sua envolvente, os pórticos, os 

pisos, as varandas, são prova disso. 

Fig.24 - Vistas das fachadas da 

e http://gospain.about.com/od/spanisharchitecture/ss/seven_wonders_6.htm

Actualmente para os salamantinos, é o núcleo da cidade e a “sala de estar”. Como é referido 

pela escritora salamantina Martín Gaite “

corazón al que afluyen todas las artérias

O projecto da Plaza Mayor 

- Este (Pabellón Real), a sua medida actual é de 80,60metros, sendo que na origem tinha 

79,80metros, pois na segunda fase da obra construiu

- Oeste (Casas del Pabellón de Petrineros), hoje mede 81,60metros mas na sua origem 

media 86,80metros. Os protestos dos vizinhos das casas impuseram diminuir a ala.

-Norte (Pabellón del Ayuntamiento), sua medida actual é 82,60met

metros pela mesma razão que a ala oeste.

-Sul (Pabellón de San Martín) mede 75,60metros.

A intenção de Alberto de Churriguera era criar um quadrado o mais perfeito possível, e se 

não o conseguiu de todo, foi por respeito ao temp

mais nobres. 
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Outro dos aspectos claramente castelhanos da praça é a sua utilização como mercado e 

cenário para a celebração de espectáculos. Toda a sua envolvente, os pórticos, os 

são prova disso.  

Vistas das fachadas da plaza mayor. FONTE: http://www.absolutsalamanca.com/salamanca

http://gospain.about.com/od/spanisharchitecture/ss/seven_wonders_6.htm

Actualmente para os salamantinos, é o núcleo da cidade e a “sala de estar”. Como é referido 

pela escritora salamantina Martín Gaite “la Plaza Mayor es el centro vivo de la ciudad, 

ón al que afluyen todas las artérias”. 

Plaza Mayor de Salamanca tinha as seguintes medidas nos lados:

Este (Pabellón Real), a sua medida actual é de 80,60metros, sendo que na origem tinha 

79,80metros, pois na segunda fase da obra construiu-se a casa e arco de Pinto;

Oeste (Casas del Pabellón de Petrineros), hoje mede 81,60metros mas na sua origem 

media 86,80metros. Os protestos dos vizinhos das casas impuseram diminuir a ala.

Norte (Pabellón del Ayuntamiento), sua medida actual é 82,60metros, sendo que diminuiu 2 

metros pela mesma razão que a ala oeste.  

Sul (Pabellón de San Martín) mede 75,60metros.  

A intenção de Alberto de Churriguera era criar um quadrado o mais perfeito possível, e se 

não o conseguiu de todo, foi por respeito ao templo de San Martín e pelas casas particulares 

Outro dos aspectos claramente castelhanos da praça é a sua utilização como mercado e 

cenário para a celebração de espectáculos. Toda a sua envolvente, os pórticos, os 

http://www.absolutsalamanca.com/salamanca-en-el-cine/ 

http://gospain.about.com/od/spanisharchitecture/ss/seven_wonders_6.htm 

Actualmente para os salamantinos, é o núcleo da cidade e a “sala de estar”. Como é referido 

la Plaza Mayor es el centro vivo de la ciudad, 

de Salamanca tinha as seguintes medidas nos lados: 

Este (Pabellón Real), a sua medida actual é de 80,60metros, sendo que na origem tinha 

se a casa e arco de Pinto; 

Oeste (Casas del Pabellón de Petrineros), hoje mede 81,60metros mas na sua origem 

media 86,80metros. Os protestos dos vizinhos das casas impuseram diminuir a ala. 

ros, sendo que diminuiu 2 

A intenção de Alberto de Churriguera era criar um quadrado o mais perfeito possível, e se 

lo de San Martín e pelas casas particulares 



 

Fig.25 – Vistas aérea

http://xavianet.wordpress.com/2007/10/19/a

Esta praça juntamente com o edificado que a configura, 

características idênticas às fundamentadas no novo conceito de edifício

um verdadeiro exemplo de edifício

num outro contexto, num outro quotidiano.

Fig.26 – Como entrar na praça. FONTE: 

Este caso de estudo é muito indici

seja, ele está permanentemente ocupado, quer de dia

que acorrem ao local com destinos e intenções diferentes, mas que tornam o espaço 

dinâmico. Assim, ao analisar es

que tornam este espaço tão acolhedor, para que seja possível transportar essas qualidades 

para o espaço público/priva
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aéreas da praça, actualidade. FONTE: (esq.) Google Earth

http://xavianet.wordpress.com/2007/10/19/a-vista-de-pajaro/

Esta praça juntamente com o edificado que a configura, compõe um conjunto com 

características idênticas às fundamentadas no novo conceito de edifício

um verdadeiro exemplo de edifício-praça construído num outro tempo, numa outra época, 

num outro contexto, num outro quotidiano. 

Como entrar na praça. FONTE: (esq.) http://travel.nationalgeographic.comtravelcountriesspain

(dir.) http://www.panoramio.comphoto6481156 

Este caso de estudo é muito indiciador do que é um espaço público de qualidade, vivo. Ou 

seja, ele está permanentemente ocupado, quer de dia, quer de noite, por várias pessoas, 

que acorrem ao local com destinos e intenções diferentes, mas que tornam o espaço 

dinâmico. Assim, ao analisar estas vivências torna-se possível evidenciar quais os aspectos 

que tornam este espaço tão acolhedor, para que seja possível transportar essas qualidades 

para o espaço público/privado que nos propomos desenvolver a nível de projecto.

Google Earth (dir.) 

pajaro/ 

compõe um conjunto com 

características idênticas às fundamentadas no novo conceito de edifício-praça, sendo este 

praça construído num outro tempo, numa outra época, 

http://travel.nationalgeographic.comtravelcountriesspain-photos 

ador do que é um espaço público de qualidade, vivo. Ou 

quer de noite, por várias pessoas, 

que acorrem ao local com destinos e intenções diferentes, mas que tornam o espaço 

se possível evidenciar quais os aspectos 

que tornam este espaço tão acolhedor, para que seja possível transportar essas qualidades 

do que nos propomos desenvolver a nível de projecto. 



 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/83/Salamanca_Plaza_Mayor.jpg

 

3.5.2. TERREIRO DO CABO ESPICHEL

Segundo a monografia elaborada

46], o conjunto de edificações que no início do século XVIII foi erguido no Cabo Espichel, em 

louvor de Nossa Senhora do Cabo, nesta ponta de terra, imponente na sua desolação, ante 

a imensidade de céu e mar, marca uma extraordin

desarborizadas, sobranceiras ao oceano, e constitui sem dúvida, uma peça singular no 

nosso modesto património.

Fig.28 – Vista aérea do conjunto arquitectónico do cabo espich

http://carlossargedasfotografo.blogspot.co
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Fig.27 – Vivências do espaço. (esq.) FONTE: 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/83/Salamanca_Plaza_Mayor.jpg. (dir.) FONTE: 

http://www.aug.edu/studyabroad/programs.html 

TERREIRO DO CABO ESPICHEL  

Segundo a monografia elaborada pela Fundação Calouste Gulbenkian

46], o conjunto de edificações que no início do século XVIII foi erguido no Cabo Espichel, em 

louvor de Nossa Senhora do Cabo, nesta ponta de terra, imponente na sua desolação, ante 

a imensidade de céu e mar, marca uma extraordinária presença naquelas terras 

desarborizadas, sobranceiras ao oceano, e constitui sem dúvida, uma peça singular no 

nosso modesto património. 

Vista aérea do conjunto arquitectónico do cabo espichel. FONTE:

http://carlossargedasfotografo.blogspot.com/2009/01/os-600-anos-do-cabo

(dir.) FONTE: 

Gulbenkian [AMARAL, 1964:1-

46], o conjunto de edificações que no início do século XVIII foi erguido no Cabo Espichel, em 

louvor de Nossa Senhora do Cabo, nesta ponta de terra, imponente na sua desolação, ante 

ária presença naquelas terras 

desarborizadas, sobranceiras ao oceano, e constitui sem dúvida, uma peça singular no 

FONTE: 

cabo-espichel.html 



 

O que mais seduz neste conjunto de edificações é o seu sabor popular, a 

informalismo do conjunto, com uma composição axial, sem rigidez geométrica, cuja simetria 

a determinada altura se abandona

saborosas diferenças de interpretação dos elementos que marcam o ritmo dos edifícios; 

uma composição sem grandiloquência

mas que assim mesmo, por caminhos pouco 

monumentalidade.  

Fig.29 – Perspectiva do terreiro do Santuário do Cabo Espichel

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=627065&page=102

Os próprios peregrinos, na sua maioria gente do povo, foram erguendo, pouco a pouco e 

com o auxílio de alguns donativos importantes

constituem o santuário/terreiro.

À igreja de Nossa Senhora do Cabo, concluída em 1707, foram acrescentados, oito anos 

depois, os dois extensos corpos laterais, ficando assim delimitado um vasto terreiro, em 

forma de U, aberto para nascente e denominado “arraial”. 
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O que mais seduz neste conjunto de edificações é o seu sabor popular, a 

, com uma composição axial, sem rigidez geométrica, cuja simetria 

a determinada altura se abandona, se desfaz, e cuja modulação se humaniza com 

saborosas diferenças de interpretação dos elementos que marcam o ritmo dos edifícios; 

composição sem grandiloquência, singela de volumes, sem arrebiques decorativos, 

mas que assim mesmo, por caminhos pouco comuns, atinge os domínios da arte e da 

Perspectiva do terreiro do Santuário do Cabo Espichel FONTE: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=627065&page=102

Os próprios peregrinos, na sua maioria gente do povo, foram erguendo, pouco a pouco e 

de alguns donativos importantes, os diversos edifícios, que ainda hoje 

constituem o santuário/terreiro. 

À igreja de Nossa Senhora do Cabo, concluída em 1707, foram acrescentados, oito anos 

depois, os dois extensos corpos laterais, ficando assim delimitado um vasto terreiro, em 

forma de U, aberto para nascente e denominado “arraial”.  

O que mais seduz neste conjunto de edificações é o seu sabor popular, a simplicidade e o 

, com uma composição axial, sem rigidez geométrica, cuja simetria 

, se desfaz, e cuja modulação se humaniza com 

saborosas diferenças de interpretação dos elementos que marcam o ritmo dos edifícios; 

, sem arrebiques decorativos, 

comuns, atinge os domínios da arte e da 

FONTE: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=627065&page=102 

Os próprios peregrinos, na sua maioria gente do povo, foram erguendo, pouco a pouco e 

os diversos edifícios, que ainda hoje 

À igreja de Nossa Senhora do Cabo, concluída em 1707, foram acrescentados, oito anos 

depois, os dois extensos corpos laterais, ficando assim delimitado um vasto terreiro, em 



 

Fig.30 – Vista da facha

A igreja é o elemento arquitectónico mais aprimorado, dominando a composição, quer pelo 

seu maior porte, quer pela localização em destaque. As suas proporções são correctas e o 

pormenor decorativo de recorte sóbrio, mas bastante cuidado. De planta longitud

composta por uma nave e pela capela

torres sineiras. Interiormente, embora se apresente muito deteriorada, ainda revela vestígios 

duma grandeza, como sejam o seu altar

tela, o seu desmantelado órgão, etc.

Fig.31 – Planta parcial e alçado da fachada da igreja. FONTE: Amara
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Vista da fachada da Igreja de Nossa Senhora do Cabo FONTE: 

http://viajar.clix.pt/fotos.php?id=1547&lg=pt 

A igreja é o elemento arquitectónico mais aprimorado, dominando a composição, quer pelo 

seu maior porte, quer pela localização em destaque. As suas proporções são correctas e o 

pormenor decorativo de recorte sóbrio, mas bastante cuidado. De planta longitud

composta por uma nave e pela capela-mor, em cada lado da fachada encontram

torres sineiras. Interiormente, embora se apresente muito deteriorada, ainda revela vestígios 

duma grandeza, como sejam o seu altar-mor em talha, as numerosas pinturas, m

tela, o seu desmantelado órgão, etc. 

Planta parcial e alçado da fachada da igreja. FONTE: Amaral, 1964, 

FONTE: 

A igreja é o elemento arquitectónico mais aprimorado, dominando a composição, quer pelo 

seu maior porte, quer pela localização em destaque. As suas proporções são correctas e o 

pormenor decorativo de recorte sóbrio, mas bastante cuidado. De planta longitudinal 

mor, em cada lado da fachada encontram-se as 

torres sineiras. Interiormente, embora se apresente muito deteriorada, ainda revela vestígios 

talha, as numerosas pinturas, murais e em 

1964, pp. 27-28 
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Os dois compridos edifícios que, juntamente com a igreja formam o arraial (terreiro) – as 

Casas dos Círios ou hospedarias – destinavam-se, exclusivamente, ao alojamento dos 

romeiros. Distinguem-se em dois pisos, ficando localizadas no piso térreo, atrás da arcaria, 

as “lojas” e no piso superior, com acesso por uma escada comum a dois elementos, os 

“sobrados”. Os sobrados têm maiores dimensões do que as lojas, mas dispunham 

igualmente duma cozinha rudimentar (com duas fornalhas, uma grande mesa, dois bancos 

corrido e um cabide). Tratamento de vãos, pavimentos, chaminés e telhados revelam, 

nitidamente, as técnicas e o esmero construtivo dos seus edificadores, reconhecendo-se o 

enraizamento na arquitectura popular da região saloia. A arcaria, que se desenvolve em 

toda a sua extensão, é sem dúvida o seu elemento mais importante, que lhe confere uma 

invulgar monumentalidade. Cada uma das unidades tem um traçado severo, talvez pesado, 

mas, pelo jogo gracioso da repetição e pelo contraste do claro-escuro do seu rendilhado 

com o paramento liso e fortemente iluminado que se lhe sobrepõe consegue imprimir àquele 

vasto terreiro uma notável riqueza espacial e uma ambiência comunitária, não isenta de 

certa solenidade. 

Fig.32 – Alçados parciais dos corpos laterais. FONTE: Amaral, 1964, p.27 

É de assim assinalar a intuição de escala humana que transparece de todo o conjunto e que 

tanto contribui para a sensação de conforto que experimenta quem ali se acolhe, depois de 

percorrer um trajecto inóspito e de horizontes distantes. 

Fig.33 – (esq.) Imagem dos festejos a decorrerem no terreiro, (dir.) Pessoas nas janelas das hospedarias a 

verem as festividades. FONTE: Amaral, 1964, p. 39 



 

O programa das diversas partes que compõem o santuário estava de acordo com as 

necessidades e tipo de equipamento que, naqueles tempos, se considerava indispensável à 

permanência, em tal ermo, durante alguns 

tudo sumário, por vezes mesmo tosco e improvisado, o que não impedia que se fosse 

tentando, de ano para ano, melhorar as instalações, dotando

certo requinte, como veio a acontecer co

água”. O abastecimento de água era feito, essencialmente, por um aqueduto que ainda hoje 

se conserva em bom estado e que traz água abundante desde Azóia. Termina por uma 

harmoniosa casa da água, de traçado classi

superiormente por um lanternim.

Fig.34 – (esq.) Vista exterior da Casa da Água

Este edifício, que foi mandado construir em 177

enfiamento da igreja com o cruzeiro, rematando desta forma, pelo lado nascente, o vasto 

terreiro do arraial.  

Este terreiro é a expressão do seu grande poder de atracção comunitária. Deve assinalar

se, no entanto, que não pouco devem ter contribuído para a sua estruturação certas 

necessidades de defesa de rigores climáticos, que naquele ermo desabrigado, se fazem 

sentir com inclemência. Assim, por exemplo, a arcaria permite percursos laterais ao abrigo 

do sol ardente e a configuração do arraial é obrigada dos ventos agrestes de noroeste que, 

no verão, sopram desagradavelmente ao fim da tarde.
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O programa das diversas partes que compõem o santuário estava de acordo com as 

necessidades e tipo de equipamento que, naqueles tempos, se considerava indispensável à 

permanência, em tal ermo, durante alguns dias, a uma população de hábitos modestos. Era 

tudo sumário, por vezes mesmo tosco e improvisado, o que não impedia que se fosse 

tentando, de ano para ano, melhorar as instalações, dotando-as, por vezes, de peças de 

certo requinte, como veio a acontecer com o pequeno teatro e com a chamada “casa da 

água”. O abastecimento de água era feito, essencialmente, por um aqueduto que ainda hoje 

se conserva em bom estado e que traz água abundante desde Azóia. Termina por uma 

harmoniosa casa da água, de traçado classicista, com planta hexagonal e iluminada 

superiormente por um lanternim. 

) Vista exterior da Casa da Água. FONTE: Google Earth (dir.) planta, corte e alçado da casa.

FONTE: Amaral, 1964, pp.36-37 

Este edifício, que foi mandado construir em 1770 por D. José, localiza

enfiamento da igreja com o cruzeiro, rematando desta forma, pelo lado nascente, o vasto 

terreiro é a expressão do seu grande poder de atracção comunitária. Deve assinalar

que não pouco devem ter contribuído para a sua estruturação certas 

necessidades de defesa de rigores climáticos, que naquele ermo desabrigado, se fazem 

sentir com inclemência. Assim, por exemplo, a arcaria permite percursos laterais ao abrigo 

te e a configuração do arraial é obrigada dos ventos agrestes de noroeste que, 

no verão, sopram desagradavelmente ao fim da tarde. 

O programa das diversas partes que compõem o santuário estava de acordo com as 

necessidades e tipo de equipamento que, naqueles tempos, se considerava indispensável à 

dias, a uma população de hábitos modestos. Era 

tudo sumário, por vezes mesmo tosco e improvisado, o que não impedia que se fosse 

as, por vezes, de peças de 

m o pequeno teatro e com a chamada “casa da 

água”. O abastecimento de água era feito, essencialmente, por um aqueduto que ainda hoje 

se conserva em bom estado e que traz água abundante desde Azóia. Termina por uma 

cista, com planta hexagonal e iluminada 

(dir.) planta, corte e alçado da casa. 

0 por D. José, localiza-se precisamente no 

enfiamento da igreja com o cruzeiro, rematando desta forma, pelo lado nascente, o vasto 

terreiro é a expressão do seu grande poder de atracção comunitária. Deve assinalar-

que não pouco devem ter contribuído para a sua estruturação certas 

necessidades de defesa de rigores climáticos, que naquele ermo desabrigado, se fazem 

sentir com inclemência. Assim, por exemplo, a arcaria permite percursos laterais ao abrigo 

te e a configuração do arraial é obrigada dos ventos agrestes de noroeste que, 
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Fig.35 – Vivência dos espaços proporcionados pela construção das arcarias. FONTE: Amaral, 1964, p.41 

O que torna, de facto, este santuário invulgar é não só a especial localização como a 

variedade dos seus elementos componentes, que derivam, em parte, de necessidades 

colectivas, emergentes dessa mesma localização. 

A sua função de centro comunitário, que tão claramente transparece da sua estrutura 

arquitectónica, mas a que somente a presença das massas populares pode dar o seu 

autêntico sabor, mostra-nos como é que um povo com as suas próprias mãos pode construir 

algo tão simbólico e significativo, apesar informalidade deste conjunto, ele é revelador de 

intenções de qualidades espaciais a que são atraídos os milhares de pessoas que por ali 

passam ou permanecem por algum tempo. Existindo um grande contraste com os terreiros 

que se encontram em aglomerados urbanos. 

Fig.36 – Vista do Terreiro a quando das festividades. FONTE (esq.) Amaral, 1964, p.40 (dir.) http://www.jf-

castelo.pt/main.php?conteudo=allnews&p=14 

Estas características de cariz rural, mostram algumas qualidades muito importantes, no que 

diz respeito à construção de algo apelativo, num vazio urbano, espelhando assim, alguns 
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aspectos importante a manter no conceito de Edifício-Praça, enquanto local apelativo e 

acolhedor, virado sobre si próprio. 

 

3.5.3. SLICED POROSITY BLOCK  

Através da memória descritiva do projecto redigida pelo autor, arquitecto Steven Holl, e 

publicada em inúmeros artigos, o Sliced Porosity Block consiste num conjunto de cinco 

torres ligadas em volta de uma praça pública. Este pedaço gigante de uma metrópole abriga 

um complexo híbrido com escritórios, apartamentos, lojas, um hotel, cafés e restaurantes, 

estando em fase de construção e localizando-se a sul do cruzamento do primeiro anel 

rodoviário e Ren Min Nan Road, em Chegdu, na China. 

Fig.37 – Localização e implantação do conjunto arquitectónico. FONTE: a+t 33-34, 2009, p.258 

O volume é poroso e convidativo de todos os lados, contendo cinco entradas verticais, é 

necessário atravessar a zona comercial de compras micro-urbanas, antes de se chegar ao 

espaço público elevado (em relação à cota da rua). Esta praça consiste num grande terraço 

urbano à escala do Rockefeller Center, é uma praça multi-nível e é esculpida por degraus de 

pedra, rampas, árvores e lagoas, sendo que estas lagoas funcionam como clarabóias para a 

zona comercial. 
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Fig.38 – Secção do edifício. Fonte: a+t 33-34, 2009, p.259 

Os edifícios contêm vazios onde estão localizados três pavilhões, o pavilhão da História, 

projectado por Steven Holl, o Pavilhão de Alta Tecnologia, projecto do arquitecto americano 

Lebbeus Woods e o Du Pavilhão FU, da autoria do artista chinês Ai Wei Wei. 

Fig.39 – Plantas dos pisos 1 e 2 FONTE: a+t 33-34, 2009, pp.264-265 

Fig.40 – Plantas dos pisos 3 e 7 FONTE: a+t 33-34, 2009, pp.295-266 
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Fig.41 – Cortes transversais. FONTE: a+t 33-34, 2009, p.267 

Na concepção do Sliced Porosity Block foram tidas em conta questões de sustentabilidade, 

sendo que todo o conjunto é aquecido a arrefecido geometricamente, as lagoas da grande 

praça fazem a colheita de águas pluviais, enquanto as ervas naturais de lírios criam um 

efeito de arrefecimento natural. O projecto também vai fazer uso de vidros de alta 

performance, de equipamentos energeticamente eficientes e a utilização de materiais 

regionais, sendo estes apenas alguns dos métodos utilizados para alcançar a classificação 

ouro de LEED. 

Fig.42 – Diagramas conceptuais do projecto. FONTE: a+t 33-34, 2009, p.260  

Este é um exemplo contemporâneo de como é que se pode reinterpretar o decreto das 

praças filipinas espanholas, plaza mayor, esta praça através das suas capilaridades cria 

articulações com a envolvente sendo atractiva e convidativa, sendo isto com o qual 

queremos caracterizar o nosso Edifício-Praça. Ao analisar este caso podemos compreender 

como é que conjugam todos os usos e versatilidades dando sentido ao conjunto, tirando 

assim elações para o nosso projecto. 

 

 

 



 

Fig.43 –

Fig.44 – Perspectivas do

 

3.6. DESENVOLVIMENTO

Ao adoptar como conceito de projecto o Edifício

deste seja um processo contínuo, desde os objectivos e programas, até à construção do 

edifício, defendendo o tema no projecto do princípio ao fim.

Tendo como ponto de partida para o

conceitos de praça e casa

fundamental ter sempre em mente o contexto onde o projecto é inserido, a cidade de Lisboa, 

e em particular a zona de Entrecampos
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– Perspectivas do conjunto. FONTE: www.stevenholl.com

Perspectivas dos acessos que chegam até à praça. FONTE: www.stevenholl.com

DESENVOLVIMENTO PROJECTO 

conceito de projecto o Edifício-Praça, é necessário que o desenvolvimento 

deste seja um processo contínuo, desde os objectivos e programas, até à construção do 

edifício, defendendo o tema no projecto do princípio ao fim.  

ndo como ponto de partida para o desenvolvimento do projecto, a investigação dos 

conceitos de praça e casa-pátio, construindo assim um novo tema de projecto, é 

fundamental ter sempre em mente o contexto onde o projecto é inserido, a cidade de Lisboa, 

e em particular a zona de Entrecampos e o Bairro do Rego, para que o caminho contínuo de 

www.stevenholl.com 

acessos que chegam até à praça. FONTE: www.stevenholl.com 

Praça, é necessário que o desenvolvimento 

deste seja um processo contínuo, desde os objectivos e programas, até à construção do 

desenvolvimento do projecto, a investigação dos 

pátio, construindo assim um novo tema de projecto, é 

fundamental ter sempre em mente o contexto onde o projecto é inserido, a cidade de Lisboa, 

e o Bairro do Rego, para que o caminho contínuo de 
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ida e volta entre a realidade e a abstracção seja coerente e se obtenham os resultados 

pretendidos. 

Fig.45 – Plano Urbano desenvolvido para o local. FONTE: imagem da autora 

É tendo como base de reflexão os factores abordados através da investigação, que 

procuramos desenvolver esta proposta de projecto. A sociedade contemporânea é palco de 

importantes transformações na sua estrutura, o que afecta e implica uma participação e uma 

resposta activas da Arquitectura. Verificam-se assim novas formas de habitar os espaços 

decorrentes de novas formas de vida dos indivíduos, bem como de uma reformulação do 

conceito de família. Por outro lado, o ritmo e estilo de vida apresenta, também, uma 

tendência cada vez mais forte em tornar-se rotineiro e frenético, sem tempo para parar a 

apreciar o pormenor, o detalhe, as "pequenas coisas" da vida. 

Procurando devolver este vazio da cidade, potenciando as suas qualidades, evitando a 

dispersão, a fragmentação e a descontinuidade, criando um ambiente propício à vida 

humana, tecendo-se relações entre as coisas, dando um novo sentido à cidade através do 

desenvolvimento de um modelo de cidade compacta, de grande densidade e multiplicidade 

de usos, projectar um modelo híbrido onde haja uma aproximação entre habitar, trabalhar, 

aprender e lazer, construído a partir de uma ideia geradora de espaço público diferenciado, 

ou seja, através da fundamentação do conceito de Edifício-Praça, no qual o espaço público 

deve ser entendido segundo as seguintes características: 
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- explorar novas formas de apropriação do espaço público, tendo em vista um contexto de 

compactação, densificação e modernização urbana, esperado para o século XXI. 

- exploração da relação entre a sociedade contemporânea, o meio ambiente e 

consequências para com o espaço humanizado e a forma de os habitar. 

Propiciando assim, um novo tipo de fusão entre cidade e arquitectura, entre individual e 

colectivo, entre público e privado, pois são estes os elementos que dão vida à cidade e que 

fazem cidade. 

Ao longo do desenvolvimento do projecto devem ser procuradas nas unidades urbanas 

tipologias inovadoras de relações entre habitação, trabalho, aprender, lazer e comércio, 

numa lógica de proximidade de cidade-bairro, satisfazendo as novas necessidades e formas 

de vida. 

O projecto deve ser poroso, consistindo num edifício capaz de criar ligações, capilaridade 

entre os vários tipos de articulações, tal como acontece nos casos de estudo apresentados. 

Para iniciar o projecto a nível prático é necessário analisar toda a envolvente, enquanto 

genius locci, definidor de linhas directrizes do projecto. 

Fig.46 – Localização e implantação do objecto a desenvolver. FONTE: imagem da autora 

A forma base já estava definida, pelo projecto urbano desenvolvido anteriormente, mas o 

bloco precisa de ser melhor preenchido, organizado, modulado e estruturado, sendo a partir 

destas linhas orientadoras que vai sendo delineada a linha geratriz do projecto. 

Iniciando o desenvolvimento do projecto pela escolha de um ou mais casos de estudo para 

que ao analisá-los possamos tirar elações para o desenvolvimento do projecto. 



 

A partir do cronograma proposto pelo orientador é iniciado um processo construtivo do 

edifício através de uma maquete matérica à escala 1/500 e de uma maquete parcial à 

escala 1/20, para que seja possível começar a tirar algumas evidências com as quais 

trabalhar numa fase mais tarde.

Fig.47 – Início do processo, maquetes matéricas

Assim no caso do Edifício-

em termos volumétricos mas também mat

que podem ser estabelecidas

Por outro lado, à medida que se vão trabalhando estes aspectos vai sendo necessário 

repensar a inserção do conjunto no contexto em que se encontra, pois segu

proposto a desenvolver torna

trabalhar, aprender e lazer) com as respectivas zonas que se encontram na envolvente e 

também com os meios de transporte, pois estes encontram

dias trazem centenas de pessoas para a cidade.

É a própria forma do edifício que cria uma potencial organização. Começando a gerir o 

programa, os seus espaços, as suas áreas, a sua organização vão

mais ou menos integrados, mais ou menos acolhedores que nos vão dando frutos a nível da 

concepção do conjunto. 

Fig.48 – Estudos m
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A partir do cronograma proposto pelo orientador é iniciado um processo construtivo do 

edifício através de uma maquete matérica à escala 1/500 e de uma maquete parcial à 

escala 1/20, para que seja possível começar a tirar algumas evidências com as quais 

trabalhar numa fase mais tarde. 

Início do processo, maquetes matéricas. FONTE: imagem da autora

-Praça começa a ser evidente a necessidade de distinguir, não só 

em termos volumétricos mas também matéricos estas duas componentes testando 

que podem ser estabelecidas relações entre elas para que formem um todo.

Por outro lado, à medida que se vão trabalhando estes aspectos vai sendo necessário 

repensar a inserção do conjunto no contexto em que se encontra, pois segu

proposto a desenvolver torna-se fundamental relacionar as diferentes zonas (habitar, 

trabalhar, aprender e lazer) com as respectivas zonas que se encontram na envolvente e 

também com os meios de transporte, pois estes encontram-se muito próx

dias trazem centenas de pessoas para a cidade. 

É a própria forma do edifício que cria uma potencial organização. Começando a gerir o 

programa, os seus espaços, as suas áreas, a sua organização vão-se construindo espaços 

integrados, mais ou menos acolhedores que nos vão dando frutos a nível da 

Estudos maquete programática. FONTE: imagem da autora

A partir do cronograma proposto pelo orientador é iniciado um processo construtivo do 

edifício através de uma maquete matérica à escala 1/500 e de uma maquete parcial à 

escala 1/20, para que seja possível começar a tirar algumas evidências com as quais iremos 

. FONTE: imagem da autora 

Praça começa a ser evidente a necessidade de distinguir, não só 

mponentes testando como é 

um todo. 

Por outro lado, à medida que se vão trabalhando estes aspectos vai sendo necessário 

repensar a inserção do conjunto no contexto em que se encontra, pois segundo o conceito 

se fundamental relacionar as diferentes zonas (habitar, 

trabalhar, aprender e lazer) com as respectivas zonas que se encontram na envolvente e 

se muito próximos e todos os 

É a própria forma do edifício que cria uma potencial organização. Começando a gerir o 

se construindo espaços 

integrados, mais ou menos acolhedores que nos vão dando frutos a nível da 

. FONTE: imagem da autora 
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Com a intenção de concretizar na prática o Edifício-Praça, sistematizado a nível teórico, são 

feitas várias abordagens representativas dos elementos constituintes do conjunto, sendo 

este versátil e multifuncional, capaz de albergar a maior diversidade de usos. 

Na tentativa de fazer com que o espaço público vá-se diluindo pelo edifício e que agarre os 

espaços privados, e ao mesmo tempo que comece a surgir na praça e vá trepando todo o 

conjunto, fazendo com que toda a envolvente da praça faça parte dela, pois são os 

elementos que a configuram, tornando-se espaços privados virados para o espaço público, 

à semelhança do que acontece com os espaços íntimos virados para o colectivo, na casa-

pátio. 

Fig.49 – Maquete matérica e volumétrica (diferença entre praça e edifício). FONTE: imagem da autora 

Assim os acessos verticais e horizontais são os elementos intermédios entre a praça 

(edificado que configura a praça) e a parte envolvente (edificado virado para a cidade), mas 

que ao mesmo tempo vão buscar características à praça e as levam até ao edifício e aos 

espaços mais privados.  

Ao ter uma ideia de projecto gerada é necessário começar a trabalhar e a desenvolver cada 

um dos programas, explorando os seus espaços e evidenciando todos os aspectos 

necessários para responder de forma favorável aos ideais estabelecidos a nível do conceito 

de Edifício-Praça, sempre com a noção de que apesar da praça ser um espaço cerrado são 

necessárias porosidades, capilaridades para que esta entre em contacto não só com o 

edifício, mas para que faça parte da cidade. 

Sendo assim estabelecidas ligações, orientações, modulações, estruturações vão se 

construído e agregando os vários espaços, porém todos os elementos constituintes do 

conjunto têm de ser representativos do conceito, desde a estrutura até ao puxador da porta. 



 

Na contínua exploração dos vários aspectos que envolvem o projecto vão sendo percorridos 

vários passos necessários para a execução do mesmo (estudo prévio, ante projecto, 

projecto de execução) que nos vão ajudando a tomar decisões sob

Fig.50 – Primeiros diagramas orientadores

Depois do processo de pesquisa, de reflexão, de observação podemos definir o projecto, 

este conjunto que é apresentado pode ser subdividido em cinco partes, uma que é

público (a praça, enquanto vazio) e as outras quatro partes os fragmentos que a confinam, 

onde se encontram usos muito diversos (habitar, trabalhar, aprender, lazer).

Fig.51 – Maquete síntese do programa

A praça é o coração da área pública, surge assim como elemento organizador que 

estabelece relações entre a privacidade habitacional e a cidade pública, e à semelhança do 

que acontece com a casa

quantidade de usos e formas, tamanhos e estilos.
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Na contínua exploração dos vários aspectos que envolvem o projecto vão sendo percorridos 

vários passos necessários para a execução do mesmo (estudo prévio, ante projecto, 

projecto de execução) que nos vão ajudando a tomar decisões sobre o objecto final.

Primeiros diagramas orientadores. FONTE: imagem da autora

processo de pesquisa, de reflexão, de observação podemos definir o projecto, 

este conjunto que é apresentado pode ser subdividido em cinco partes, uma que é

público (a praça, enquanto vazio) e as outras quatro partes os fragmentos que a confinam, 

onde se encontram usos muito diversos (habitar, trabalhar, aprender, lazer).

Maquete síntese do programa. FONTE: imagem da autora

coração da área pública, surge assim como elemento organizador que 

estabelece relações entre a privacidade habitacional e a cidade pública, e à semelhança do 

que acontece com a casa-pátio, o Edifício-Praça é capaz de formatar uma grande 

e formas, tamanhos e estilos. 

Na contínua exploração dos vários aspectos que envolvem o projecto vão sendo percorridos 

vários passos necessários para a execução do mesmo (estudo prévio, ante projecto, 

re o objecto final. 

. FONTE: imagem da autora 

processo de pesquisa, de reflexão, de observação podemos definir o projecto, 

este conjunto que é apresentado pode ser subdividido em cinco partes, uma que é o espaço 

público (a praça, enquanto vazio) e as outras quatro partes os fragmentos que a confinam, 

onde se encontram usos muito diversos (habitar, trabalhar, aprender, lazer). 

. FONTE: imagem da autora  

coração da área pública, surge assim como elemento organizador que 

estabelece relações entre a privacidade habitacional e a cidade pública, e à semelhança do 

Praça é capaz de formatar uma grande 
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A praça centra a atenção do edifício, sendo o seu principal elemento, ela é a verdadeira 

protagonista, conferindo a ordenação estrutural e o aspecto visual, da mesma. Ela cria 

relações entre o interior e o exterior, servindo de suporte a muitas e diversas arquitecturas 

que aceitam o seu rigor e utilizam essa liberdade. 

A relação entre as tipologias permite, apesar das suas diferenças de área, compreender e 

entender de forma clara que fazem parte do mesmo edifício e que correspondem a uma 

mesma forma de projectar e pensar arquitectura, a nível da cidade multifuncional. 

Tendo em conta as actividades que todos os dias repetimos no nosso quotidiano, as 

tipologias foram projectadas de acordo com a maior rentabilização das suas funções de 

acordo com os espaços, articulada com perspectivas para o exterior. As áreas servidoras 

numa disposição racional da sua utilização face aos diversos usos possíveis de cada 

espaço (possíveis interligações de funções). 

No que diz respeito ao habitar, a organização espacial e formal tem como base a produção 

de espaços habitacionais comuns que proporcionem um convívio, ao permitir uma maior 

fusão dos espaços de dormir, de comer e de dormir, a privacidade estabelece-se nos 

espaços mais íntimos, nomeadamente os espaços de dormir. Os fogos adquirem um sentido 

evolutivo, que com a mesma base funcional/organizacional, permite uma adaptação das 

tipologias com perdas e ganhos de área, conforme as indispensabilidades de diferentes 

utilitários. A organização encontra diversidade na norma. 

As tipologias de menor dimensão, enquanto espaços práticos, económicos e porém de 

máximo conforto, surgem como modelos base para as tipologias de maior dimensão, sendo 

o núcleo funcional e o espaço de estar, de sala, iguais. Também as tipologias mais 

experimentais partem desta organização, mas como experiências que são organizam-se de 

forma menos comum, proporcionando espaços mais amplos e dinâmicos, destinados a 

pessoas que se interessam por experimentar vivências e ambiências diferentes do comum, 

mas comconforto e que proporcionem qualidade de vida. 

Quanto aos espaços de trabalhar seguem uma organização semelhante aos espaços de 

habitar, contendo instalações sanitárias e um pequeno gabinete, separados do restante 

espaço, isto nos gabinetes destinados a actividades de menor dimensão, nos espaços 

destinados a actividades de maior dimensão ou com mais elementos, são uma espécie de 

openspace que também contém um espaço para refeições e convívio. 

Quanto ao aprender, este desenvolve-se ao longo dos vários pisos, contendo todas as 

funções e espaços necessários para o infantário e para o ensino primário de um 



 

determinado número de alunos, este número de utilizadores está relacionado com as 

dimensões do bairro e os seus habitantes permanentes

ensino existem outras salas localizadas em volumes separados deste, que tanto podem ser 

salas para ensino como para lazer, pois são espaços polivalentes que po

grande variedade de usos, como por exemplo worksho

Os espaços de lazer estão presentes em todo o edificado, podendo ser 

pelos habitantes do bairro, quer por pessoas que se desloquem a esta zona para trabalhar, 

consistem em lojas, uma cafetaria, uma sala de leitura, um ginásio e vários espaços de 

exposições que podem ser também palcos para outras actividades, que se po

às suas dimensões e características.

Fig.52 – Processo evolutivo através de maquetes

Todo o conjunto tem como intuito proporcionar uma qualidade de vida existente em poucos 

locais, aproximando todas as actividades do d

potencialidades de habitabilidade e conforto,
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determinado número de alunos, este número de utilizadores está relacionado com as 

dimensões do bairro e os seus habitantes permanentes. A complementar este espaço de 

ensino existem outras salas localizadas em volumes separados deste, que tanto podem ser 

salas para ensino como para lazer, pois são espaços polivalentes que po

grande variedade de usos, como por exemplo workshops, exposições, etc.

Os espaços de lazer estão presentes em todo o edificado, podendo ser 

pelos habitantes do bairro, quer por pessoas que se desloquem a esta zona para trabalhar, 

consistem em lojas, uma cafetaria, uma sala de leitura, um ginásio e vários espaços de 

exposições que podem ser também palcos para outras actividades, que se po

às suas dimensões e características. 

Processo evolutivo através de maquetes. FONTE: imagem da autora

Todo o conjunto tem como intuito proporcionar uma qualidade de vida existente em poucos 

locais, aproximando todas as actividades do dia-a-dia de cada um,

potencialidades de habitabilidade e conforto, atraindo assim um determinado número de 

determinado número de alunos, este número de utilizadores está relacionado com as 

. A complementar este espaço de 

ensino existem outras salas localizadas em volumes separados deste, que tanto podem ser 

salas para ensino como para lazer, pois são espaços polivalentes que possibilitam uma 

ps, exposições, etc. 

Os espaços de lazer estão presentes em todo o edificado, podendo ser usufruídos quer 

pelos habitantes do bairro, quer por pessoas que se desloquem a esta zona para trabalhar, 

consistem em lojas, uma cafetaria, uma sala de leitura, um ginásio e vários espaços de 

exposições que podem ser também palcos para outras actividades, que se possam adequar 

. FONTE: imagem da autora 

Todo o conjunto tem como intuito proporcionar uma qualidade de vida existente em poucos 

dia de cada um, criando maiores 

atraindo assim um determinado número de 



 

família a novas experiências de vida e estimulando o desenvolvimento deste tipo de 

conjuntos multifuncionais, na cidade

Esta proposta pretende, através de um sistema colectivo, sem dúvida, atingir um objectivo 

importante: o de gerar um sentido de relativa comunidade, que ajude a contrariar a 

tendência de desagregação social por parte dos mais diversificados tipos de habitantes, de 

famílias, de pessoas, que habitam, ou procuram habitar, actualmente. Um espaço onde 

coabitem indivíduos de diferentes gerações, com ritmos e modos de vida diferentes.

Fig.53 
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família a novas experiências de vida e estimulando o desenvolvimento deste tipo de 

, na cidade. 

osta pretende, através de um sistema colectivo, sem dúvida, atingir um objectivo 

importante: o de gerar um sentido de relativa comunidade, que ajude a contrariar a 

tendência de desagregação social por parte dos mais diversificados tipos de habitantes, de 

amílias, de pessoas, que habitam, ou procuram habitar, actualmente. Um espaço onde 

coabitem indivíduos de diferentes gerações, com ritmos e modos de vida diferentes.

Fig.53 – Fase final do estudo. FONTE: imagem da autora 

família a novas experiências de vida e estimulando o desenvolvimento deste tipo de 

osta pretende, através de um sistema colectivo, sem dúvida, atingir um objectivo 

importante: o de gerar um sentido de relativa comunidade, que ajude a contrariar a 

tendência de desagregação social por parte dos mais diversificados tipos de habitantes, de 

amílias, de pessoas, que habitam, ou procuram habitar, actualmente. Um espaço onde 

coabitem indivíduos de diferentes gerações, com ritmos e modos de vida diferentes. 
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4. CONCLUSÃO 

No presente trabalho ao fazer uma análise dos conceitos considerados relevantes para uma 

investigação que ajudasse a estruturar ideias para um novo conceito “Edifício-Praça”, 

conceito esse capaz de gerar um projecto que viabiliza-se solucionar a dispersão do urbano, 

a fragmentação e a descontinuidade existentes no local de desenvolvimento do trabalho 

(vazio poente à estação de Entrecampos, Lisboa). Atingindo assim o objectivo proposto para 

este estudo, melhorando as qualidades da cidade e criando um ambiente mais propício à 

vida humana, através da concretização de um projecto de execução de um edifício 

regenerador. 

O estudo feito sobre a arquitectura e a cidade, a praça e a casa-pátio viabilizaram a 

constatação de ideias e princípios geradores de modos de vida adaptados à cidade 

contemporânea e do futuro, onde o espaço público e privado fundem-se e dão vida a uma 

parte de cidade, esquecida e sem vida. 

Através desta pesquisa foi possível interpretar como é que os espaços, quer públicos, quer 

privados, podem ser geradores de relações, percebendo de que forma os cidadãos viviam a 

cidade antiga e como é que os espaços da cidade actual, perderam essa vida. Pois o 

espaço público é a cidade, este é que define as qualidades da cidade, por isso há que dar 

prioridade aos espaços públicos como estratégica para fazer cidade sobre cidade, e foi isso 

que se foi testando ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Fazendo destes espaços, 

lugares acolhedores e seguros, como eram na antiguidade, aos quais as pessoas acorriam 

para trocar opiniões, saberes, experiências de vida, que sejam catalisadores de vida social, 

política, económica, religiosa e cultural, um espaço de permanência e de acontecimentos. 

Assim, a solução foi criar um objecto com carácter próprio e indissociável do contexto onde 

se insere, mas que ao mesmo tempo tenha a sua clareza morfológica, sendo uma parte 

constituinte da cidade, ao assumir a praça como a protagonista do espaço envolvente 

(edifício) estimulam-se as relações entre espaço público e privado, entre colectivo e 

individual, entre interior e exterior. 

Ao transpor todas estas ideias para o projecto foram sendo estruturadas condições 

favoráveis à concretização de uma resposta consistente e satisfatória, pois cada parte e 

elemento do projecto foram idealizados segundo a fundamentação teórica. 

Deste modo, através da fundamentação teórica do conceito, aplicada ao nível prático, 

possibilitou criar uma solução que dê-se um novo sentido à cidade, experimentando novos 

conceitos, métodos e programas, gerando novas dinâmicas que aliam cidade e arquitectura. 
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E ao levar todos os fundamentos teóricos ao nível da representação técnica contribuiu para 

uma abordagem mais consistente e satisfatória, adquirindo-se uma aprendizagem ao longo 

de todo o processo de trabalho. 
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A001  

A002 

A003 

A101 

A102 

A103 

A104 

A105 

A106 

A107 

A108 

A201 

A202 

A203 

A301 

A401 

A402 

A501 

A502 

A601 

A602 

Planta de Localização 

Planta de Implantação 

Diagramas Funcionais e Conceptuais 

Planta do piso -2 

Planta do piso -1 

Planta do piso 0 

Planta do piso 1 

Planta do piso 2/3 

Planta do piso 4 

Planta do piso 5 

Planta de cobertura 

Alçado Poente e Corte AA’ 

Alçado Nascente e Corte BB’ 

Alçado Sul e Corte CC’ 

Espaço de transição 

Zona Cega 

Zona Vão 

Escada 

Porta 

Perspectivas 

Perspectivas 

Escala 1/2000 (reduzida a 50%) 

Escala 1/500 (reduzida a 50%) 

Sem escala 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/200 (reduzida a 50%) 

Escala 1/50 (reduzida a 50%) 

Escala 1/20 (reduzida a 50%) 

Escala 1/20 (reduzida a 50%) 

Escala 1/20 (reduzida a 50%) 

Escala 1/10 (reduzida a 50%) 

Sem escala 

Sem escala 
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