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RESUMO 

 
 O relatório refere-se a um projecto em Lisboa, transversal às escalas 

territorial, urbana e arquitectónica, e constitui-se enquanto síntese dos processos 

de investigação e trabalho. Localizada numa zona expectante e precedente de uma 
malha urbana consolidada, a nascente do Campo Grande, o projecto de regeneração 

e ampliação da Universidade Lusófona é entendido também enquanto pretexto 

para requalificar o local, conferindo-lhe uma nova identidade, coerência e unidade.  
 O papel de um “edifício escola” na viabilização de uma (re)habitação foi 

entendido no seu sentido mais lato, através da ideia de “casa pública” e de cidade, e 

na crença do seu potencial de requalificar um local, pelas relações urbanas e sociais 
que sintetiza. O processo procurou viabilizar-se através da adopção de um elemento 

modular e apoiou-se, por isso, nos conceitos disciplinares de object-city, 
estruturalismo e Regionalismo Crítico, objectivados no estudo dos projectos para o 

Hospital de Veneza, a Universidade Livre de Berlim e a Escola Superior de 

Educação de Setúbal.  
 O projecto final apresentado constitui a conclusão deste processo, e procura 

integrar um conjunto de unidades e relações urbanas no seu programa, por forma a 

constituir uma estrutura permeável e contextualizada. 
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ABSTRACT 

 
 The following report refers to a project for the city of Lisbon that is both 

transverse to a territorrial, urban and architectural scale constituted by itself as a 

summary of the investigation and work process. Located on an expectant and 
precedent location of a consolidated urban mesh – by nascent of Campo Grande – 

the regeneraton and ampliation project of the Universidade Lusófona is also 

perceived as a legitimation of the requalification of this spot in order to configurate 
a new identity, consistency and unity. 

 The ‘school building’ role to feasibly a re-habitation was taken in charge at 

its most extensive sense both through the ‘public house’ and city idea and the belief 
that offers potencial to re-qualificate a spot by the urban and social relations that 

summarizes. The process is established through the adoption of a modular element 
and therefore supported in the disciplinary concepts of object-city, structuralism 

and critical regionalism, based on the studies of the Venice Hospital, the Free 

University of Berlin and the Teachers Training School of Setubal. 
 The final presented project is constituted as a conclusion of this process and 

tries to integrate a set of unities and urban relations in its programme in a way to 

constitute a permeable and contextualized structure. 
 

Key-words: University / School / Object-city / Structuralism / Critical Regionalism 

/ Module  
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1. Introdução 
 

 

 Apresenta-se uma síntese de um processo indissociável de um longo percurso 
de investigação e trabalho, iniciado em Setembro de 2009, na disciplina de Projecto do 

Mestrado Integrado em Arquitectura do nono semestre e continuado no décimo 

semestre na disciplina de Projecto Final de Mestrado, um projecto pensado desde a 
escala urbana até à escala arquitectónica. 

 O primeiro semestre decorreu sob o tema – (Re)habitar a cidade – da cidade ao 

lugar da casa – e propunha estudar uma ligação entre o eixo histórico (da Avenida da 
Liberdade ao Campo Grande) e o novo eixo urbano da Alta de Lisboa, revitalizando o 

Campo Grande enquanto parque urbano, gerando novas mobilidades e criando um 

ambiente sustentável, tendo como pretexto a maturação de um projecto para o terreno 
de intervenção, compreendido a norte pela 2a Circular, a nascente pelo Hospital Júlio 

de Matos, a poente pelo Campo Grande e a sul pela Avenida do Brasil.  

 No segundo semestre desenvolveu-se uma unidade projectual integrada num 
plano urbano, concretamente uma proposta para a Universidade Lusófona, e 

procurou-se dar continuidade a uma reflexão iniciada à escala da cidade, consolidar os 
temas exigidos pela problemática do local e aprofundar temas específicos, intrínsecos 

ao projecto desenvolvido e que de alguma forma dão continuidade a uma reflexão já 

iniciada. A reinvenção desta instituição - à luz de novas necessidades sócio-culturais e 
num contexto diferente daquele em que surge - é entendida também enquanto 

oportunidade de reinvenção do lugar e constitui o cerne do trabalho em causa. 

 O processo foi viabilizado através da ideia de casa pública e também de cidade, 
no sentido em que procurou constituir-se uma unidade agregadora e de diversidade. 

Esta é relativamente complexa no que se refere às questões programáticas e nas 

relações que estabelece e fundamenta-se numa pesquisa teórica que procura uma 
estratégia que inicie uma narrativa capaz de dar corpo à construção de uma “escola”.  

 Os conceitos disciplinares de Object-city e Estruturalismo, assim como o termo 

Regionalismo crítico, surgem por serem entendidos enquanto potenciais fundamentos 
de estratégias atentas ao lugar e aos seus condicionamentos, visando contrariar uma 

aparente dispersão urbana e alienação individual que parecem persistir na cidade 

contemporânea. Os referidos conceitos aparecem-nos ainda neste contexto por serem 
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entendidos enquanto operadores válidos e transversais a diferentes escalas, de 

consolidação e maturação de um projecto. 

 A escolha dos casos de estudo internacionais - a Universidade Livre de Berlim 
e o Hospital de Veneza - justificou-se por ser comum a ambos o uso de uma célula-

base, apoiada num esquema repetitivo capaz de gerar uma estrutura1, bem como a 

integração de elementos caracterizadores da cidade consolidada enquanto activadores 
de uma qualquer memória colectiva. A escolha do caso de estudo português – a Escola 

Superior de Educação de Setúbal – justifica-se por permitir uma melhor aproximação 

às premissas do projecto prático que foi desenvolvido.  
 Nesta síntese traduz-se teoricamente o processo de projecto da Reestruturação 

da Universidade Lusófona nas suas diversas dimensões. Estas são aqui 
desconstruídas e estudadas, resultando numa consciência teórica que valida as opções 

projectuais.  

 Podemos destacar em primeiro lugar, de entre as diversas dimensões teóricas 
geradoras do projecto, a característica existencial do “edifício escola” no sentido mais 

abstracto do termo e o seu papel na cidade enquanto conceito. Em segundo lugar, 

apresenta-se a ideia de escola enquanto arquitectura inserida num contexto concreto, 
sujeita a um plano urbano e a uma condição local e perene: o Campo Grande, em 

Lisboa. Em terceiro lugar, são abordados determinados conceitos disciplinares da 

arquitectura que se impuseram na resolução dos problemas projectuais, estes últimos 
evidenciados claramente na análise do local.  

 Procurando comprovar a aplicabilidade de tais conceitos, são estudados dois 

exemplos, nos quais se observam conformações físicas resultantes, de certa forma, das 
ideias teóricas anteriormente anunciadas. Por último, numa sequência lógica de 

projecto, a ideia abstracta de escola e o seu papel na cidade ideal, estudado e 

criticamente abordado, manifesta-se num projecto concreto de uma escola com tempo 
e lugar, num desenho que não se restringe ao seu perímetro e cujo mapa conceptual 

pôde não terminar nas paredes que a confinam. 

 
 

 

                                                        

1 Estrutura segundo Hertzberger, ver HERTZBERGER, Herman,  Lições de Arquitectura. 2ª edição. São 
Paulo: Martins Fontes,1999.  
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2. Estado dos Conhecimentos – “Escola” 

 

 
 “ As escolas começaram com um homem debaixo de uma árvore: um homem 
que não sabia que era professor, debatendo as suas constatações com umas quantas 
pessoas que não sabiam que eram estudantes. Os estudantes reflectiam sobre o 
intercâmbio entre eles (...) Rapidamente se ergueram os espaços necessários e assim 
nasceram as primeiras escolas. Estabelecer escolas era algo inevitável porque formam 
parte dos desejos do homem. Os nossos extensos sistemas educativos, agora elevados à 
categoria de instituições, derivam dessas pequenas escolas, porém o espírito destas 
esqueceu-se.(...) Uma constatação do que particulariza esse âmbito de espaços que são 
ideias para a Escola levaria a que o desenho de uma instituição de ensino desafiasse o 
arquitecto e despertasse nele a consciência do que a Escola quer ser, que é o mesmo 
que dizer a consciência da forma da Escola ” 2.   
 
Louis Kahn – sobre o acto de projectar escolas, Junho de 1971. 

 
A ideia de Universidade é central no presente trabalho uma vez que legitima 

geneticamente qualquer acção projectual, assente em considerações sociais, históricas 

e arquitectónicas sobre o papel da Universidade enquanto instituição voltada para o 
conhecimento.  

As Universidades são primeiro que tudo enormes depósitos de conhecimento, 

sendo este trabalhado e passado de mão em mão, com vista à progressiva 
democratização. Esta forma de conhecimento é relativamente estática na relação que 

viabiliza entre as partes do processo de transmissão. Subjacentes a este carácter da 

instituição universitária, e cumprindo as suas funções primordiais estão espaços como 

                                                        
2 Tradução livre do castelhano “Las escuelas comenzaron con un hombre bajo un árbol: un hombre que no 
sabía que era profesor, debatiendo sus constataciones con unas cuantas personas que no sabían que eran 
estudiantes. Los estudiantes reflexionaban sobre los intercambios entre ellos (...). Pronto se levantaron 
los espacios necesarios y así nacieron las primeras escuelas. Establecer escuelas era algo inevitable 
porque forman parte de los deseos del hombre. Nuestros extensos sistemas educativos, ahora elevados al 
rango de instituciones, derivan de esas pequeñas escuelas, pero el espíritu de éstas se ha olvidado.(...) 
Una constatación de lo que particulariza ese âmbito de espacios que son ideales para “La escuela” 
llevaría a que El diseño de una institución de enseñanza desafiase al arquitecto y despertase en el La 
conciencia de lo que “La escuela” quiere ser, que es lo mismo que decir La conciencia de La forma de “La 
escuela”. Louis Kahn – Louis I. Kahn escritos, conferencias y entrevistas.  Madrid: Biblioteca de 
Arquitectura El Croquis Editorial, 2003, p. 273. 
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as salas de aula, o arquivo, os gabinetes de professores e os auditórios, entre outros, 

necessários ao processo de transmissão.  

Por outro lado, o conhecimento não é qualquer coisa estática e com fim em si 
mesmo, pelo que a Universidade é hoje vista como centro de erudição e 

intelectualidade em constante evolução. Procura-se que seja nas Universidades 

constituam importantes pólos de pesquisa e investigação, fruto da cooperação entre 
professor e aluno. Em simultâneo com a corrente transmissão de conhecimento, 

procura-se envolver grupos de investigação em projectos que visam o progresso 

científico e académico. Esta actividade paralela gera fluxos de informação importantes 
que alimentam a Universidade e que mantêm pontes importantes com a sociedade. A 

Universidade tem ainda, desta forma, a responsabilidade de imprimir fôlego social, 
através das suas ligações com o meio cultural e com as populações em geral. Isto 

acontece através da divulgação do trabalho realizado nas faculdades por meio de 

conteúdos expositivos abertos à sociedade.  
A Universidade tem que se posicionar enquanto estrutura aberta, acessível, 

pública, promovendo a estreita relação entre sociedade e conhecimento. Este diálogo 

assume diversos moldes, reveste-se de diversas formas e encontra na Universidade 
uma sede enquanto fundamental centro de elementos decisores. Exige-se, nesta 

perspectiva, uma postura que ofereça condições de permeabilidade e livre acesso, com 

vista a esbater fronteiras, dispondo de salas de exposições, auditórios, salas de 
investigação e reunião acessíveis ao comum cidadão, espaços públicos de encontro ou 

contenção apropriáveis e versáteis. Ainda nesta perspectiva, a gestão sensível de 

espaços públicos e privados de uma Universidade assume-se como fulcral, na medida 
em que é aí que se traduzirão todas as intenções programáticas de relação social, 

visando a colocação da actividade académica para usufruto da sociedade. 

 A zona universitária promove um certo tipo de utilização do espaço público, 
exige infra-estruturas e apresenta possibilidades de criar pontes sociais 

revitalizantes, mas exige um suporte válido. É aqui que, apesar da progressiva 

complexidade da Instituição Universitária, as ideias de Paulo Mendes da Rocha e 
Louis Kahn (já citado) se mantêm tão actuais. Neste sentido, o arquitecto Paulo 

Mendes da Rocha afirma que “A cidade é também a origem da ideia de escola. Quando 
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os homens se sentam e conversam, o dia seguinte não pode ser o mesmo, esses homens 
já não fazem a mesma coisa” 3.  
 A adopção de uma estratégia, susceptível de referenciar um processo projectual 
urbano e arquitectónico, afirma a ideia da cidade como origem da escola – que parte 

da possibilidade da deslocação como motor da aprendizagem, e justifica a adopção de 

temas “urbanos” mais latos do que a simples circunscrição temática ao programa 
exigido a uma instituição de ensino.  

 Enquanto local de aprendizagem, de ensino e de descoberta, de acção e de 

interacção, a Escola desenha, exige e dita formas, numa complexa malha tecida entre 
sociedade e indivíduo. 

  O complexo sistema de relações e dinâmicas que uma Universidade engloba, 
bem como o seu significado singular enquanto núcleo de difusão e criação, remetem-

nos para uma ideia de cidade, enquanto centro que congrega densamente lugares 

significativos, passíveis de concretizar e promover o acto social. Seguindo o mesmo 
princípio tenta-se, desta forma, sistematizar opções projectuais baseadas na procura 

da hierarquização e incorporação de um conjunto de espaços essenciais, relacionados e 

cosidos entre si, com o pretexto de reformular uma instituição existente. Procura 
apoiar-se um processo projectual que se desprende de uma leitura circunscrita ao 

programa e às actividades que deve condensar, na medida em que o projecto de uma 

Universidade é entendido enquanto parte integrante de cidade e trabalhado desta 
forma.  

 Segue-se uma reflexão, em primeiro lugar, referenciada em conceitos 

decorrentes de uma análise crítica à cidade contemporânea como a imaginabilidade de 
Kevin Lynch e os não-lugares (e lugares) de Marc Augé e, em segundo lugar, na 

procura de uma definição de Estruturalismo, Regionalismo crítico e Object-city 
apoiada em definições de Herman Hertzberger, Kenneth Frampton e na tese de 
Portovedo Lousa, denominada “Object-city”. Estes conceitos foram objectivados e 

esclarecidos através do estudo de três exemplos práticos, anteriormente referidos. 

Para tal, procedeu-se à leitura de alguns autores que analisavam os projectos, dos 
quais se destaca Kenneth Frampton, bem como à leitura de alguns escritos de Woods, 

que explicitam as intencionalidades primárias no desenvolvimento da sua 

                                                        

3 Paulo Mendes da Rocha – entrevistado por José Adrião. Jornal Arquitectos, Nº 227, Lisboa: Caleidoscópio, 
Abril-Junho de 2007, p. 46. 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Universidade, tendo por base um pensamento sociológico desenvolvido no período pós-

guerra, nos anos sessenta. 
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3. Cidade 
 

 Neste capítulo procede-se a uma breve análise urbana do Campo Grande, 

sintetizando, ainda, a proposta urbana desenhada para o local, na qual o projecto da 
Universidade em causa se inscreve. 

 

 
3. 1. Análise ao sítio da intervenção 

 

 A proposta de intervenção urbana encontra-se no remate de uma malha 
consolidada no sentido sul-norte e no seguimento das vias estruturantes de Lisboa 

compreendidas entre a Baixa Pombalina e o Campo Grande, por intermédio de uma 

articulação consistente e sedimentada desde os finais do século XVIII até à conclusão 
do Bairro de Alvalade (desenvolvido entre as décadas de quarenta e sessenta do século 

passado). Este último, limitado a norte pela antiga Avenida Alferes Malheiro, actual 

Avenida do Brasil (limite a sul da área de intervenção), é considerado um paradigma 
no contexto do urbanismo português4 e constitui um último exemplo de cidade 

construída de forma articulada com o pré-existente, no contexto da expansão da 
cidade de Lisboa. 

 O outro pólo que compreende a zona de intervenção, a Alta de Lisboa, cresce 

actualmente no sentido de um eixo descendente contrário ao eixo histórico. A área de 
intervenção, localizada no cruzamento entre estes dois eixos, encontra-se, por isso, 

numa zona inacabada ou expectante, de algum modo desorganizada e pontuada quer 

por edifícios mais recentes e antigos palácios que sobreviveram ao tempo, quer por 
vazios resultantes entre apropriações mais ou menos arbitrárias.  

 A ruptura de escala, entre malha consolidada, apropriação desregrada e pré-

existências, é reforçada pela existência da 2ª Circular entre os dois pólos 
anteriormente referidos, entendida enquanto “barreira” à constituição de uma 

verdadeira continuidade. Esta ruptura, considerada a diferentes níveis, bem como a 

situação imediatamente periférica a um ambiente urbano consolidado gera uma 
realidade tão complexa quanto difícil e é resultado de um processo de dispersão e 

alienação que conduz à perda de referências. Este processo origina, em última 
                                                        

4 ver COSTA, João Pedro - Bairro de Alvalade: Um Paradigma no Urbanismo Português. Lisboa: Livros 
Horizonte, 2002.  
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instância, os não-lugares que Marc Augé define como contrários à ideia de lugar e 

produtos da sociedade de excesso em que vivemos: “Se um lugar se pode definir como 
identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se nem como 
identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar” 5.  
 Uma intervenção no local adquire, assim, um papel determinante na possível 

restituição de unidade e identidade ao local, partindo de uma análise crítica e 
procurando uma estratégia válida que opere a diferentes escalas, conduzida por um 

processo projectual de desenho e experimentação. 

 
 

3. 2. Estratégia territorial e urbana 
 

 A procura de uma estratégia territorial parte de uma leitura de cidade que 

contempla dois eixos: o territorial e histórico, enquanto resultado da agregação dos 
dois eixos referidos no ponto anterior, no sentido sul–norte, e o da 2ª Circular, 

entendido enquanto potencial “eixo verde”, no sentido nascente - poente. Esta ideia 

parte do actual debate político e polémico acerca da reconversão do Aeroporto da 
Portela, a desmantelar, tanto quanto se sabe, num período entre dez e quinze anos, e 

pressupõe a sua transformação num importante parque florestal, apoiado em ideias de 

Gonçalo Ribeiro Telles (figura 1), e de Nuno Portas e NPK para o projecto Portela 
2050 da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2007 (figura 2).  

 Procurou-se integrar o “eixo verde” na cidade através da alteração do seu 

carácter, enquanto potencial ponto de distribuição, apoiado por uma rede de 
transportes públicos e de pequenos interfaces, o que viabiliza a inclusão de um 

sistema de eléctrico e de uma ciclovia nas suas margens. A introdução destes novos 

elementos poderá contribuir para uma melhoria do sistema de mobilidades públicas 
de Lisboa, sendo que a 2ª Circular desempenha um papel determinante na cidade, no 

sentido em que é, por excelência, o eixo viário de distribuição para outros pontos, 

formalizado no sentido Monsanto – Portela 2050 (figura 3).  
 A interpretação do eixo cultural refere-se à sua densidade e vida cultural, 

assim como à leitura histórica da cidade, através de elementos que constituem a 

                                                        

5 Marc Augé - Não-Lugares – Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Lisboa: 90 Graus 
Editora 2005, p. 67.  
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espinha dorsal de todo o esqueleto urbano, formalizado no sentido Baixa – Alta de 

Lisboa (figura 4).  

 Parte-se do princípio de que o carácter unitário e sedimentado ao longo deste 
eixo é conseguido através da sua elevada densidade, que integra habitação, comércio e 

equipamentos, distribuídos ao longo de vias e conjugados com diferentes formas 

urbanas, seguindo um princípio hierárquico, constituindo um sistema equilibrado, 
passível de constituir um referencial, identitário e estruturado. Kevin Lynch define 

imaginabilidade  enquanto “(...)qualidade de um objecto físico que lhe dá uma grande 
probabilidade de evocar uma imagem forte num dado observador”6, e defende-a 
enquanto qualidade básica para o complexo meio ambiente citadino, se considerada a 

necessidade de identidade e estrutura no nosso mundo da percepção7. Considerou-se, 
por isso, a existência de edifícios de excepção e o recurso a elementos tradicionais 

compositivos do espaço uma possibilidade à referenciação, introduzindo variedade 

numa certa homogeneidade induzida pela leitura de um todo na estratégia.  
 A estratégia programática adopta a combinação de usos mistos contrariando, 

de alguma forma, a polarização funcional anteriormente proposta pela Carta de 

Atenas, criticada por E. Aillaud: “Os princípios do que se convencionou enfaticamente 
chamar Carta, e mais abusivamente ainda de Atenas, estão na origem da obtenção de 
pelo menos uma certeza: o tédio. A separação das funções comerciais da habitação são 
uma das maiores tristezas das novas cidades(...), bem como o anonimato e a 
monotonia da repetição” 8.   
 Não se pretende realizar uma visita aos momentos de ruptura, através de uma 

análise histórica nem, de alguma forma, tentar explicá-los, ou constituir uma análise 
exaustiva a nenhum dos modelos que almejaram corrigir os excessos e erros do 

urbanismo moderno, dos CIAM ou da Carta de Atenas, o que resultaria sempre numa 

análise redutora, insuficiente ou incompleta. Pretende-se , antes de mais, constituir 
uma narrativa que possa explicar um processo e o seu resultado, procurando 

estratégias susceptíveis de serem válidas na qualificação espacial e na crença de que 

intervenção de arquitectura e desenho urbano são processos íntimos, aceitando a 

                                                        

6 Kevin Lynch - A Imagem da Cidade. Edições 70, Lda, 2008, p.17.  
7 Ver capítulo A Imagem do Meio Ambiente, conceito de imaginabilidade, _idem pp.17-20. 
8 Emile Aillaud - Techniques et Architecture, 1968;  L'Architecture Française, Novembro-Dezembro, 
1969. citado por LAMAS, José M. Ressano Garcia - Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 3ª Edição. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 1988, p.408.  
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bondade da afirmação de José Lamas: “(...) entre plano (de urbanismo) e projecto (de 
arquitectura) deve existir uma unidade de métodos, de linguagem e de objectivos” 9.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Fig.1. A Utopia da Realidade – Nuno Portas e               Fig.2. Carta Verde de Lisboa – esquisso de  

NPK, 2007.                                                                         Gonçalo Ribeiro Telles. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fig.3. Segunda circular – eixo de ligação entre estruturas verdes. Projecto do 9º semestre. 

 

                                                        

9 Defendido na tese Morfologia Urbana e Desenho Urbano,  José Lamas_idem, p.539. 
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Fig.4. Estratégia projectual - Eixo cultural versus Eixo cultural. Projecto do 9º semestre. 

  
 
3. 3. Memória Descritiva do Plano Urbano  
 

 O local de projecto, na intersecção formada pelos dois eixos referidos 
anteriormente, permitiu uma leitura literal, à luz da ideia de cruzamento, que 

remeteu para a ideia do “verde construído”. A questão que surge é a forma como uma 

estrutura verde (agregada e consequência do novo pólo verde da cidade) consegue ser 
densa e urbana, na  relação dos conteúdos programáticos do âmbito público e privado 

com a ideia de massa verde, cujo mote é dado pela ideia inicial do projecto do Campo 

Grande. 
 O processo conceptual foi conduzido por uma ideia de subtracção, na qual uma 

plataforma verde seria esculpida por eixos viários, pedonais e espaços públicos 

contendo, em si, o programa (figura 5). Da plataforma são, por isso, de destacar dois 
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níveis: o da sua cobertura (essencialmente público e verde) e o da sua base (com um 

carácter mais urbano na sua génese). A Avenida proveniente da Alta de Lisboa 

dispersa-se quando aglutinada pela plataforma, formalizando uma ideia de diluição e 
referenciando-se imageticamente ao delta de um rio. A isso segue-se a subtracção de 

uma segunda malha, hierarquicamente inferior, que vem acertar as relações de 

público, semi-público e privado.  
 O espaço público do nível superior constitui um parque urbano utilizando, para 

isso, as coberturas dos edifícios. No entanto, o planeamento do espaço público não se 

resume apenas à sua remissão para o nível superior sendo que, aqui, a rua existe a 
vários níveis altimétricos. A topografia é, desta forma, aproveitada para a constituição 

de uma plataforma que, na sua escultura, sintetiza uma ideia de urbanidade diferente 
da tradicional lógica de cidade na relação público-privado (figuras 6 e 7). 

 Por forma a articular uma série de fluxos, reforçar a afirmação da zona como 

pólo cultural e influenciar, de forma notória, o desenho do Jardim do Campo Grande, 
criaram-se ligações físicas e visuais entre os Museus existentes e os propostos no 

plano. A nascente criaram-se relações visuais e enquadramentos para o Hospital Júlio 

de Matos, prevendo uma permeabilidade controlada pelo desenho vigente, enquanto 
que, a sul, a plataforma afirma, perante a Av. do Brasil, uma frente de rua mais 

fechada. 

 Procedeu-se a algumas alterações no plano das mobilidades, como a inclusão do 
sistema de eléctrico que atravessa o Campo Grande e segue para a Alta, a redução do 

tráfego pesado ao lado nascente do sistema viário da Av. da República (a partir do nó 

com a Av. do Brasil). Inclui-se, ainda, no projecto o desenho de dois túneis viários que 
libertam o espaço público ao nível da rua - o primeiro no enfiamento da Alameda das 

Universidades e o segundo na Zona do cruzamento do Jardim do Campo Grande com a 

2º circular. 
 Previu-se um programa funcional que contempla uma Universidade e uma 

Biblioteca (a noroeste). Este inclui a Expansão do Museu da Cidade e o Centro 

Cultural do Campo Grande, o Fórum Universitário e um Hotel (na fatia central da 
plataforma). No seguimento do Hotel propôs-se um interface de transportes, que 

medeia as relações entre a 2ª Circular e as suas margens, existindo como uma porta. 
Por último existe uma zona habitacional a sul, de usos mistos, na relação com a zona 

mais consolidada da cidade. Os edifícios que se apresentam no plano têm a intenção 

de confinar ruas, praças e pátios semi-públicos.   
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 Na zona da Universidade existe uma rua importante, na tensão entre as pré-

existências a poente e os volumes novos a nascente, que abre para espaços de 

distribuição, depois comunicados com espaços semi-públicos de entrada. Na zona 
central do projecto, encerrado entre duas vias, o Museu da Cidade, núcleo dos séculos 

XX e XXI, abre-se ao Campo Grande e existe enquanto convite, mantendo a memória 

do lugar na sua relação com o antigo Centro Cultural do Campo Grande. O Fórum 
desenha uma praça semi-pública separada do domínio público por uma tensão entre 

volumes. Na zona habitacional existem tipologias em torre (de escritórios e 

habitacionais) que ora estão isoladas ora encerram quarteirões. Estes, habitacionais 
com pequenas estruturas de apoio ao bairro, gerem a relação com a rua através de 

passagens estreitas entre volumes, articuladas por vezes com ligações francas à rua 
tangente ao Hospital Júlio de Matos.  

 Toda a nova estrutura foi pontuada por acessos ao nível do parque, ora pelas 

ruas de sentido ascendente, ora pelas escadas (de acesso público ou mais privado) ora 
pelos núcleos verticais de acesso veiculados por tipologias em torre. No caso da zona 

habitacional reservou-se a cobertura dos edifícios ao uso colectivo dos moradores. 

 
 

 

 
 

 

 
Fig.5. Esquema conceptual da subtracção – projecto do 9º semestre, 2010. 
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Fig.6. Maquete da proposta de grupo, 9º semestre, 2010. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fig.7. Imagem do parque urbano à cota das coberturas, 9º semestre, 2010. 
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4. Fundamentação crítica e reflexão teórica 
 

 Neste capítulo analisa-se, em primeiro lugar, a situação actual da 

Universidade Lusófona, com vista a apresentar, posteriormente, a abordagem crítica e 
a pesquisa teórica que fornece as bases conceptuais do projecto. Este, integrando os 

conceitos estudados, visa obviamente gerir determinadas dinâmicas evidenciadas na 

análise que o precedeu. 
 

 

4. 1. Temática e projecto individual 
 

 O actual pólo da Universidade Lusófona do Campo Grande é composto por 

dezasseis edifícios construídos à medida que a instituição cresceu, num contexto 
diferente daquele em que se insere actualmente, originando um somatório de 

acrescentos carentes de uma estrutura organizativa coerente e, inevitavelmente, de 

uma imagem unitária. Os espaços exteriores comunitários parecem ser um 
aproveitamento do sobrante entre edifícios, dando lugar a uma estrutura 

programaticamente confusa. No interior dos edifícios os espaços de circulação e de 
permanência são muitas vezes insuficientes e parece existir um desperdício mínimo de 

área que não seja “útil” a nível prático. No plano urbano proposto na primeira fase 

mantiveram-se os edifícios do antigo quartel militar de três pisos, que é actualmente a 
entrada na Universidade, o antigo edifício das cavalariças de dois pisos e um mais 

recente que alberga uma pequena livraria e órgãos de gestão académica.   

 A Universidade Lusófona, a norte, abordada no plano urbano enquanto 
elemento que se abre ao Jardim do Campo Grande e que se relaciona com a Cidade 

Universitária, é um elemento chave nas dinâmicas urbanas deste troço da cidade. 

Assim sendo, a Universidade é tanto uma charneira entre o plano urbano proposto e a 
cidade (celebração do momento de transição) como instrumento responsável pela 

gestão de diversos fluxos. A intervenção proposta prevê ainda que esta se torne num 

elemento composto por diversas partes relacionadas entre si (pré-existências e 
edifícios novos), compondo um todo integrado, numa acção de regeneração da zona. A 

especificidade do contexto programático da Universidade Lusófona, que integra 

inúmeras escolas, institutos, faculdades e respectivas unidades e órgãos adjacentes 
numa área de cerca de 20 000m2, levou à opção por uma divisão departamental e 
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modular, e não por faculdades. O projecto visa o afastamento de modelos extremos, 

quer do campus “modernista” de edifícios isolados separados por acessos e amplos 

espaços verdes, quer da Universidade resolvida num só edifício. 
 O papel que desempenha no contexto do plano urbano, a extensa área que 

ocupa e a complexidade programática a que está associada, o tipo de acção de 

regeneração a que se propõe, o diálogo que estabelece com as pré-existências que 
incorpora bem como as diferentes escalas a que opera tornam a Universidade 

Lusófona num caso muito específico e difícil sobre o qual operar. A sua especificidade 

levou à procura de uma estratégia que conduzisse um processo conceptual, operativo 
às diversas escalas e que fosse capaz de resultar numa estrutura organizativa 

coerente, contextualizada, reconhecível e perdurável.  
 As ideias-conceito de que se falará seguidamente, Object-city e Estruturalismo, 
bem como o termo Regionalismo crítico surgem, então, como dados incontornáveis na 

procura de um suporte teórico, capaz de acompanhar o acto projectual – entre a cidade 
e a “casa-pública”. O projecto referencia-se, ainda, no Hospital de Veneza de Le 
Corbusier, na Universidade Livre de Berlim, projecto de Woods, Candillis, Josic e 

Schiedhelm, e na Escola Superior de Educação de Setúbal, de Álvaro Siza, por 
objectivarem a leitura dos conceitos teóricos acima referidos, ou por permitirem 

perceber alguns princípios que, na prática, os inviabilizam e contrariam. 

 
 

4. 2. Object-city 

 
 Na tese “Object-city”, Portovedo Lousa procura uma resposta operativa do 

conceito de object-city, decorrente, nas décadas de cinquenta e sessenta, de um 

processo contestatário ao programa urbano do Movimento Moderno. O autor parte da 
análise descritiva do Hospital de Veneza, de Le Corbusier, entendido como protótipo 

do conceito, para estabelecer um conjunto de elementos que o definem, caracterizam e 

potenciam a sua validade.  
 Segundo o autor, os objectos-cidade, apresentados como síntese construída 

entre os valores e as escalas do objecto arquitectónico e da cidade, têm o potencial de 
gerar urbanidade para lá dos seus limites físicos, através da procura de continuidade, 

introdução ou reforço de relações urbanas e conferem uma nova identidade aos locais 

da sua implantação, dado que trabalham a permanência de uma memória colectiva 
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através do seu carácter repetitivo e modular, factor que, do seu ponto de vista, é 

determinante e age contra a perda de uma identidade que não restringe a liberdade.  

 Na conclusão da sua tese, Lousa confirma e refere um conjunto de 
características do object-city anunciadas por Allen, e cita-se: “Um corte/secção de 
baixa altura mas de grande densidade, activado por acessos verticais diferenciados e 
vazios “escavados” em toda a sua altura; a capacidade unificadora de uma grande 
cobertura livre; uma estratégia face ao local que permite à cidade fluir através do 
projecto; a incorporação do tempo como uma variável activa na arquitectura urbana.” 
10, às quais Lousa acresce as seguintes características: “uma leitura circunstanciada 
do local, no sentido de construir uma estruturação dialogante com a envolvente; uma 
relação com o solo que potencie a leitura da estruturação espacial e valorize os espaços 
públicos interiorizados; a utilização de uma “medida” concebida em função do local, 
seja respeitando o sistema de relações proporcionais existente, seja introduzindo um 
princípio regrador;  a aposta numa qualificação formal clara e identificadora, 
decorrente dos princípios estruturadores internos; a permanência da história como 
factor de qualificação”. 11 
 A pertinência deste estudo e dos conceitos operacionais propostos justifica-se 
por constituírem uma análise aos princípios reguladores e passíveis de “reactivar” a 

memória colectiva na vivência urbana, estratégia que havia sido adoptada e 

ambicionada desde a primeira fase do projecto que aqui se defende, enquanto 
estratégia de combate a uma “crise” urbana.  

 A ideia anunciada por Lousa de que a adopção de uma estrutura não restringe 

a liberdade, partilhada por Hertzberger, será desenvolvida no próximo ponto, a partir 
de uma ideia de estruturalismo. 

 

 
 

 

 
                                                        
10 Allen, Stan_Mat Urbanism: The Thick 2-D, in CASE. citado por António Portovedo Lousa - Object-city. 
Dissertação para a obtenção do Grau de Doutor em Teoria e História da Arquitectura. Coimbra: 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Maio de 2009.  p.114. 
11 António Portovedo Lousa, _idem p.115. 
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4. 3.  Estruturalismo 

 
 Hertzberger parte da ideia relativamente complexa da relação dialéctica entre 

forma e uso, explicada através de uma analogia entre língua e fala, urdidura e trama, 

para defender uma ideia de estruturalismo, expressa numa dialéctica entre estrutura 
versus preenchimento, entendidos aqui enquanto processos recíprocos, indissociáveis, 

que se influenciam mutuamente, e que tem por base pensamentos e pesquisa 

desenvolvidas pelas ciências sociais, nos anos sessenta.  
 Refere-se, ainda, à possibilidade de uma estrutura oferecer liberdade, ao invés 

de a restringir, na medida em que subsiste às diferentes interpretações e é capaz de 
sobreviver face à mudança, através da analogia entre o jogo de xadrez e uma 

estrutura – “o recurso mais simplificado da ideia de estrutura pode ser oferecido com 
base, digamos, no jogo de xadrez. (...) o xadrez é um exemplo extraordinário de como 
um conjunto fixo de regras não restringe a liberdade mas, pelo contrário, cria 
liberdade”12. Estrutura é assim entendida, grosso modo, enquanto matriz subliminar 

que, para além de subsistir à interpretação colectiva e individual, entendida como 
equivalente ao uso, comunga e acresce com ela.  

 Para Hertzberger, a existência de uma estrutura, contexto promotor de uma 

série de interpretações individuais coerentes, é tão necessária quanto a linguagem, na 
medida em que ambas oferecem a possibilidade de expressão individual. A estrutura, 

em comunhão com a interpretação, constitui uma “estratégia” de perdurabilidade ou 

subsistência de um dado edifício, ou cidade, perante os factores tempo e mudança, 
através da possibilidade dos factores reconhecimento e identificação.  

 Para sustentar esta ideia de estruturalismo, Hertzberger sublinha a natureza 

da forma enquanto estrutura, partindo da análise de um conjunto de edifícios e 
cidades, e defende a criação de estrutura enquanto método versátil, através da 

constituição de uma matriz que suporte a interpretação, considerada neste contexto 

como equivalente ao uso, que além de subsistir à mudança, seja capaz de ser um 
suporte de identidade, de reflectir uma memória colectiva.  

 
 

                                                        

12 Herman Hertzberger,_idem, 1999. p.93.  
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4.4.  Regionalismo crítico 

 

 Partindo de um texto de Paul Ricoeur de 1961, cuja temática poderá ser 
sintetizada na questão fundamental que o autor levanta - “Este é o paradoxo: como 
tornar-se moderno e voltar às raízes; como reviver uma civilização antiga e 
adormecida e participar da civilização universal?”13 - Kenneth Frampton estabelece os 
pressupostos do termo Regionalismo crítico, entre a modernização universal e a 

idiossincrasia da cultura de raízes. Entendido enquanto processo de assimilação e 

reinterpretação, identifica algumas “escolas” regionais recentes cujo objectivo 
principal tem sido o da reflexão acerca dos elementos constitutivos que servem e em 

que se baseiam. Estas surgem pontualmente enquanto potenciais núcleos que agem 
contra a perda de uma identidade através da proposição paradoxal da comunhão entre 

cultura de raiz e civilização universal. Contribuem, desta forma, para a manutenção 

de uma autenticidade cultural14 desejável e tendencialmente diluída pelo fenómeno da 
universalidade.  

 Arrisca-se estabelecer uma aproximação entre o termo Regionalismo crítico e 

os conceitos disciplinares acima anunciados, sendo-lhes comum o facto de almejarem o 
combate a uma crise promovida por um processo de uniformização e pela carência de 

referências. Esta aproximação poderá ser especificada entre os termos Regionalismo 

crítico e object-city, na medida em que ambos parecem anunciar a temática de 
“construir (com) o lugar”, conferindo-lhe uma nova identidade que comungue e acresça 

com ele, enquanto premissa fundamental das propostas arquitectónicas que servirão à 

objectivação dos conceitos. No entanto, o conceito de object-city parece requisitar uma 
escala de intervenção consideravelmente maior face à escala das obras citadas, 

enquanto exemplos, por Frampton15. Arrisca-se ainda concluir que o conceito de 

object-city tende a assumir um tom normativo de que o Regionalismo crítico se afasta. 
A heterogeneidade dos exemplos, anunciados enquanto manifestações de uma cultura 
                                                        
13 Paul Ricoeur em Universal Civilization and National Cultures, Kenneth Frampton,_idem, 2008. p 381. 
14 “Ricouer sugere que manter qualquer tipo de cultura autêntica no futuro irá depender, em última 
instância, de nossa capacidade de gerar formas vitais de cultura regional enquanto nos apropriamos de 
influências estrangeiras tanto no plano da cultura quanto no da civilização”. Kenneth Frampton,_idem, 

2008. p 382. 
15  “Em contraste com a linha que vai de Haussmann a Le Corbusier, favorece a planta pequena e não a 
de grandes dimensões.” . Kenneth Frampton,_idem, 2008. p 396. 
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regional ou nacional que parte de uma “cultura mundial” localmente modulada, 

confere-lhes uma especificidade que dificilmente poderá apurar um conjunto de 

características invariáveis. Neste sentido, o autor prefere anunciá-las enquanto 
atitudes, tendencialmente comuns às “escolas” regionais manifestamente críticas, 

embora nem sempre identificáveis nos exemplos construídos, citadas e sintetizadas 

aqui da seguinte forma: “1- O Regionalismo crítico(...)recusa-se a abandonar os 
aspectos emancipatórios e progressistas do legado arquitectónico moderno.(...) 2 - 
Manifesta-se como uma arquitectura conscientemente delimitada, que enfatiza o 
território a ser estabelecido pela estrutura no lugar.(...) 3 - Favorece a realização da 
arquitectura como um facto tectónico(...); 4 - Enfatiza invariavelmente certos factores 
específicos do lugar, que variam desde a topografia até à luz local que incide sobre a 
nova estrutura(...) 5 - Enfatiza tanto o táctil quanto o visual, opõe-se à substituição da 
experiência pela informação; 6 - Empenha-se em cultivar uma cultura contemporânea 
voltada para o lugar sem tornar-se, por isso, excessivamente hermético.(..). 7 - Tende a 
florescer naqueles interstícios culturais que, de um modo ou de outro, são capazes de 
fugir ao cerco da investida optimizadora da civilização universal (...) ” 16. 

 Neste contexto, a obra do arquitecto português Álvaro Siza é referida por 
Frampton enquanto manifestamente crítica, estratificada e enraizada, sem excluir a 

modernidade e reveladora de uma “hipersensibilidade em relação à transformação de 
uma realidade fluida e, contudo, específica”17. Poderá ainda dizer-se, a este respeito, 
que esta abordagem táctil e tectónica, delicadamente ajustada ao local, é concordante  

e resultado de uma preocupação absolutamente fundamental e intrínseca à sua obra, 

apoiada numa afirmação de uma nota autobiográfica do arquitecto: “Empenhou-se 
num projecto colectivo da época: não ser tradicionalista e não ignorar as raízes”18.  
 O estudo deste termo permite uma melhor aproximação ao caso de estudo 

português seleccionado e, consequentemente, ao projecto de que aqui se trata, na 
medida em que se perseguiu uma abordagem sensível ao contexto de área limitada ou 

circunscrita em que se insere que, de alguma forma, se afasta dos modelos 

internacionais estudados, embora sejam considerados de grande importância por 
permitirem um estudo mais alargado do legado arquitectónico moderno.  

                                                        
16 Ver Kenneth Frampton,_idem, 2008, pp. 396-397. 
17 Ver Kenneth Frampton,_idem, 2008, p. 385. 
18 Álvaro Siza - Imaginar a Evidência. Lisboa: Edições 70, Lda, Novembro de 2006, p.147. 
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4. 5. Casos de estudo  

 

 Estudaram-se arquitecturas e projectos passíveis de serem uma referência, por 
perseguirem um entendimento de assimilação e reinterpretação sensível ao lugar, 

bem como o uso de uma estrutura modulada, enquanto processo que poderá conduzir à 

fundamentação e informação de um outro projecto, este que aqui se defende. 
 

 

4. 5.1. O Hospital de Veneza, de Le Corbusier 
 

 A primeira proposta para o Hospital de Veneza, de Le Corbusier, data de 
Outubro de 1964 e faz parte de um conjunto de projectos que deixou incompletos  

aquando da sua morte. O projecto proposto localizar-se-ia numa zona expectante, 

como remate de uma malha urbana consolidada. (figuras 8 a 10). 
 O programa era distribuído por três pisos, sendo que o primeiro era de cariz 

mais público e continha as entradas, corpo administrativo, urgências e cozinhas, o 

segundo continha o bloco operatório, gabinetes de consulta, enfermaria e áreas 
adjacentes e o terceiro piso continha os quartos individuais dos pacientes e respectivo 

apoio (figuras 11 a 14). Existiam, pontualmente, dois pisos intermédios que 

distribuíam corredores e áreas técnicas, e que dividiam a meio o pé-direito dos dois 
primeiros pisos, de cinco metros de altura.  

 Contrariamente à opinião de Boesiger, que afirma que “By means of the 
horizontal disposition of the hospital, Le Corbusier has tried to avoid any influence 
upon the historical skyline of Venice”19, uma leitura mais cuidada e completa do 

projecto parece contrariar uma crítica recorrente à arquitectura e urbanismo de Le 
Corbusier, isto é, uma suposta insensibilidade ao contexto em que opera. Segundo 
William Curtis, o hospital é baseado na leitura da cidade de Veneza, a partir da 

interpretação da sua grelha de massa edificada, canais, vias pedonais e pequenas 

praças 20. Este caminho de contextualização e memória é traduzido a partir da 
combinação, adição e agregação de um sistema celular e modular, na medida em que 
                                                        

19 W. Boesiger - Le Corbusier The Complete Architectural Works 1957-1965 Volume VII. Great Britain: 
Thames and Hudson . London, 1965. p. 140.  
20 William Curtis, capítulo Retrospection and Invention : Final Projects - Le Corbusier : Ideas and Forms. 
Britain: Phaidon . Oxford, 1986. p. 214. 
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este é duplamente análogo à cidade: por evocar crescimento e mudança, tal como no 

processo de sedimentação da cidade antiga (e , em última instância, da própria 

natureza) e por partir da interpretação do tecido urbano envolvente, na constituição 
da célula-base e na composição de edifício que esta possibilita, estruturada em 

módulos combinados com sistemas de distribuição e vazios. 

 A cércea constante de 13,66m do edifício, bem como a sua extensa área de 
implantação contribuiam para uma leitura horizontalizada e uniforme do conjunto, 

que não excluía uma clara relação com a envolvente, embora não constituísse uma 

leitura literal entre o skyline da cidade e a volumetria proposta. Portovedo Lousa 
parte da análise do Hospital de Veneza para esclarecer o conceito de object-city, dado 

considerar estabelecer o seu protótipo, e atribui-lhe inúmeras qualidades, a título de 
exemplo: “(...) Resposta que, paradoxalmente, constitui o momento mais 
contextualista do conjunto das suas propostas urbanas, sem desvirtuar as convicções 
arquitectónicas que havia pacientemente construído ao longo das cinco décadas 
anteriores”21. Relaciona esta clara identificação cultural com a memória colectiva ao 

entendimento completo do contexto urbano que o projecto revelava, viabilizada 

através da modularidade e do seu exercício compositivo cuidado. A unidade mínima, 
ou célula, é o quarto hospitalar de 2,26x2,26m iluminado a partir de lanternins, que 

agregado em conjuntos de vinte e oito quartos, instalações sanitárias e gabinetes 

conformavam módulos autónomos manipuláveis – as unidades de cura ou unidades de 
construção – afirmando-se o último piso enquanto elemento que rege a composição e 

constitui o seu remate formal (figura 15).  

 Estabelece-se, ainda, uma aproximação notória entre o projecto e uma ideia 
clara de estruturalismo na arquitectura, na medida em que seria a sua estrutura, 

modular, que viabilizaria o sentido de permanência da obra, partindo de uma 

afirmação de Lousa22.  
 Esta relação com o local seria reforçada na ligação que o edifício estabeleceria 

com a água, elevando-se a massa construída em alguns pontos a partir de elementos 

estruturais verticais, possibilitando uma melhor apropriação do espaço público ao 
nível térreo através da ampliação do domínio visual. Por fim, esta relação com o plano 

                                                        
21 António Portovedo Lousa, op. cit., 2009, p. 46. 
22 “O valor modelar da ideia-projecto repercute-se ao longo de décadas, mais pelos valores de imagem e 
retórica linguística do que pelo valor de metodologia de projecto que introduzem”, _idem, p. 50. 
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da água seria ainda reforçada através da localização da capela e instalações 

mortuárias, no topo da massa projectada, destacando-os e possibilitando o 

reconhecimento da estrutura do conjunto a partir da água, para além de mediar, de 
alguma forma, a aproximação à praça cerimonial do acesso principal. 23   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. O plano da cidade de Veneza com a implantação do hospital (primeiro projecto) 1964, 
Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 

                                                        

23 “A localização da capela e instalações mortuárias, no topo do conjunto hospitalar, remetem-nos para 
uma presença simbólica ao nível de uma nova “porta urbana”, para além da resolução de questões 
práticas de acesso fluvial directo a partir do cemitério localizado fora do núcleo urbano principal. Retoma-
se, assim, um dos temas arquitectónicos específicos de Veneza, o da leitura constante e presente de 
alguns dos principais monumentos a partir da água, mediando a aproximação à cidade, anunciando-a a 
partir da cúpula do Redentore de Palladio ou do Campanile da Praça de S. Marcos, para citar apenas dois 
exemplos.”, _idem, p. 47. 
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Fig.9. O primeiro projecto (1964): implantação do hospital de Veneza, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, 
Paris. 

 

 
Fig.10. O segundo projecto (1965). Maquete do hospital de Veneza, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 
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Le niveau 1 - 1 Gondoloport; 2 Autoport; 
3 Arrivée malades et secours; 4 Entrée 
administration; 5 Administration; 6 
Entrrée médecine sociale; 7 Entrée 
visiteurs; 8 Entrée obstetrique, 
gynécologique; 9 Entrée dês infirmières et 
dês soeurs; 10 Entrée chapelle; 11 Entrée 
service; 12 Gondoloport, 
approvisionnement; 13 Passerelle de 
raccordement à la route de voitures; 14 
Pharmacie centrale; 15 Cuisine; 16 
Lingerie; 17 Buanderie; 18 Magasin; 19 
Atelier et manutention; 20 Eglise et 
morgue; 21 Maison du chapelain; 22 Entrée 
hôpital pédiatrique. 
 

 

 

 

 

 

Fig.11. O primeiro projecto (1964): 1º piso, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 

 
Le niveau 2a - 1 Arrivée malades et 
secours d’urgences; 2 Réception; 3 
Service d’urgence; 4 Interventions 
d’urgence et prolongements; 5 Lits; 6 
Service de garde; 7 Bureau; 8 Entrée 
malades; 9 Monte-charge lits; 10 
Groupe opératoire; 11 Centre 
transfusion; 12 Service de diagnostice; 
13 Radio; 14 Radiothérapie; 15 
Thérapie; 16 Laboratoires; 17 
Infirmiers; 18 Soeurs; 19 Direction 
sanitaire; 20 Salles de réunion et 
amphithéátre; 21 Salles de travail 
maternité; 22 Dispensaire; 23 
Pharmacie. 

 
 
 
 

 
Fig.12. O primeiro projecto (1964): piso 2a, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 
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Le niveau 2b - 1 Conduit liaison 
malades avec niveau 2, étage de 
médecine; 2 Réduits; 3 Office choses 
propres; 4 Office choses propres, 
maternité; 5 Conduits choses propres, 
réduits; 6 Office choses Sales; 7 Office 
choses Sales, maternité; 8 Conduits et 
réduits, choses Sales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. O primeiro projecto (1964): piso 2b, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 

 

Le niveau 3 - Unité de soins, A Lits 
B Soins - 1 Arrivée visiteurs; 2 
Médecine générale; 3 Chirurgie 
générale; 4 Neurologie; 5 
Neurochirurgie;  6 Chirurgie 
thoracique; 7 Urologie; 8 
Dermopatique; 9 O.T.L.; 10 
Stomatologie; 11 Chirurgie du câncer; 
12 Obstétrique, gynécologie; 13 
Pédiatrique; 14 Séjour malades; 15 
Eglise. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14. O primeiro projecto (1964): piso 3, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 
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Fig. 15. Corte e planta dos quartos tipo, 1964, Jullian/Oubrerie, Atelier L-C, Paris. 

 

 
4. 5.2. A Universidade Livre de Berlim (U.L.B.), de Woods, Candillis e Josic 
 

 A Universidade Livre de Berlim, construída segundo o projecto de Woods, 
Candillis e Josic, desenvolvido entre 1963 e 1972, caracteriza-se por ser uma 

estrutura única, ao invés de optar pela tradicional divisão em faculdades (figuras 16 a 

18). 
 O edifício é composto por três pisos, sendo que o primeiro é enterrado e contém 

as zonas de serviço e de apoio e os dois últimos contêm as salas de aula e os 

programas comuns. O segundo piso, de contacto com o solo, é o único a ocupar a 
extensão total da proposta, sendo que o terceiro piso sofre reduções volumétricas, o 

que origina um segundo nível de pátios e a impossibilidade de constituir uma 

cobertura única e contínua (figuras 19 e 20). 
 O projecto incorpora uma massa densa a partir de uma malha ortogonal de 

corredores, entendidos aqui como “ruas interiorizadas”, sujeitas a uma hierarquia. As 
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ruas longitudinais, que constituem o “esqueleto” responsável por estruturar os 

restantes espaços, compostos pelos volumes das faculdades e por pátios descobertos, 

distribuem para ligações transversais de menor importância e, consequentemente, de 
menor escala.  

 Partindo de uma consideração de Shadrach Woods, de entre um conjunto de 

formulações que explicitam as intencionalidades que estão na origem do projecto24, 
considera-se que o carácter diagramático do conjunto tem origem na ideia de 

promover a comunicação e as relações sociais no contexto académico. O princípio 

organizativo gerava, deste modo, a espacialidade proposta, enquanto que a escolha de 
um sistema construtivo tecnológico era responsável pela expressão do conjunto. A 

construtividade, elaborada a partir de elementos pré-fabricados, viabilizava uma ideia 
de transformação, crescimento e mudança.  

 Concebido através de uma matriz de “ruas interiorizadas” e de uma lógica 

espacial complexa, o projecto reintroduz elementos da cidade tradicional consolidada e 
constitui-se como exemplo construído resultante de um dilema da época: como seguir o 

“cânone moderno”  e, simultaneamente, desafiar os seus princípios redutores. Neste 

contexto, o papel do corredor como rue intérieure poderá ser interpretado como sendo 
uma reacção à  rejeição da rua, como propósito para a interacção social, por parte do 

movimento moderno.25 

 À parte a intenção inicial do projecto, a de conter e recriar a riqueza espacial 
existente no meio urbano, o resultado foi o de uma enorme estrutura autónoma e 

alienada do meio em que se insere. Dahlem era, na altura em que a universidade foi 

edificada, uma área rural reminiscente da envolvente próxima de Berlim, 
descredibilizando um dos princípios para o qual havia sido construída. Frampton 

defende que, sem o benefício de um contexto urbano, a Universidade Livre de Berlim 

                                                        
24 “Nossa intenção, neste plano, é escolher uma organização mínima que forneça o máximo de 
oportunidades para o tipo de contato, de intercâmbio e de feed-back que constituem a verdadeira raison 
d´être da universidade (...)”, Shadrach Woods, World Architecture, Londres, 1965, pp.113-114, citado por 
HERTZBERGER, Herman – Herman Hertzberger,_idem, 1999. p 116. 
25 ver capítulo From the Rue Intérieure to the Souks of Marrakesh, CANDILIS, Georges; JOSIC, Alexis; 
WOODS, Shadrach; SCHIEDHELM, Manfred – Free University Berlin,  Introd. Peter Smithson. 1ª 

Edição. London: Architectural Association, 1999. p. 107.  
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não tem a convicção prometida por projectos anteriores de Woods, como o de 

Frankfurt – Romerberg.26 

 É neste contexto que Portovedo Lousa classifica a U.L.B. enquanto protótipo 
construído de objecto-cidade carente de uma revisão profunda, na medida em que é 

incapaz de gerar urbanidade à sua volta. Para além do contexto em que se insere, ele 

atribui este facto ao seu “carácter fechado”, constituindo-se enquanto barreira física 
ao atravessamento urbano e à possibilidade pública de usufruto dos seus espaços.27 

 Verifica-se que a questão da definição de limite, ou mais concretamente neste 

caso de “fronteira”, constitui um factor determinante na interacção do objecto-cidade 
com a sua envolvente próxima28. No caso da U.L.B., este fechamento é 

substancialmente contraditório face ao discurso de flexibilidade e liberdade por parte 
dos seus autores, bem como à própria ideia que Woods formulava entre Universidade, 

Escola e Cidade.29 

 A criação de espaços que, no limite, pudessem ser alterados, nascidos a partir 
de uma rede fixa e permanente de ruas internas poderá ser paradoxal e antagónica à 

ideia de estruturalismo. O potencial da sua ideia base, a de promover o intercâmbio 

cultural através da sua organização, capaz de gerar, em princípio, a liberdade de 
escolha quanto à maneira de preencher a estrutura básica – qualidade intrínseca a 

uma ideia de estruturalismo – acabou por não se revelar na Universidade, tal como foi 
                                                        
26 “O facto de esse esquema de Frankfurt, como construído na Universidade Livre de Berlim em 1973, ter 
perdido muito de sua força, decorre em grande parte da ausência de um contexto urbano. Em Berlim-
Dahlem, viu-se privado daquela cultura urbana para a qual tinha sido criado”. Kenneth Frampton - 

História crítica da arquitectura moderna. 4a Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008. pp.336-337.   
27 “De facto, a conclusão da 1ª fase da ULB uma década após a data do concurso, permitiu clarificar 
algumas questões que o brilhantismo do projecto de concurso havia dissimulado, nomeadamente a 
ambição urbana do edifício, que estava fortemente dependente da conclusão de todas os módulos 
previstos nesta fase, ou uma relação com o solo que, de forma equívoca, não potenciava as suas ruas e 
pátios interiores enquanto espaços públicos de paragem ou atravessamento urbanos, abertos ao conjunto 
da comunidade(...)”, António Portovedo Lousa, op. cit., 2009, p. 79. 
28 _ idem, ver pp.106-107. 
29 “The city itself, wich is the natural habitat of western man, is the school, college, university. We see 
the city as the total school, not the school as a “micro-community”. Places of teaching and learning, when 
they can be identified as such, are an integral part of the structure of the city.” Woods, The Educational 
Bazaar, Harvard Educational Review, 4, 1969; Architecture and education, p.119 citado por Gabriel Feld 
- CANDILIS, Georges; JOSIC, Alexis; WOODS, Shadrach; SCHIEDHELM, Manfred – Free University 
Berlin,  Introd. Peter Smithson. 1ª Edição. London: Architectural Association, 1999. p.117.   
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construída. Partindo de um conjunto de críticas que Hertzberger tece ao projecto, e de 

uma afirmação sua em particular,30 conclui-se que o resultado foi o de uma estrutura 

rígida, originado pela primazia dada às ideias de “crescimento e mudança”, e que 
acabaram por se sobrepor ao potencial da sua ideia inicial. A carência de uma 

hierarquia no dimensionamento das áreas dos espaços de permanência, motivados 

pela vontade de dar igual primazia a todas as faculdades, poderá estar igualmente 
associado a esta ideia de rigidez.  

 

 
 

Fig. 16. Vista aérea da U.L.B., 2010. 

 

 

 
 

                                                        
30 “(...) não devemos concentrar nossa atenção na mudança a ponto de excluir o resto, mas sim na 
estrutura que, em sua constância, é capaz de absorver a mudança.”  Herman Hertzberger, _idem, 1999, 

p.119. 
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Fig. 17. Universidade Livre de Berlim, concurso, planta esquemática, Candilis, Josic, Woods, 1963. 

 
Fig. 18. Universidade Livre de Berlim, concurso, maquete, Candilis, Josic, Woods, 1963. 

 
 
 

 
Fig. 19. Planta do piso térreo, 1963. 
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Fig. 20. Planta do 2º piso, 1963. 

 
 

4. 5.3. Comparação entre os casos de estudo internacionais 
 

 Os projectos anteriormente discutidos partilham de uma contemporaneidade, 

não só por terem sido ambos apresentados no início da década de sessenta, mas 
também na sua génese conceptual: um especial cuidado em interpretar e incorporar 

uma “gramática” urbana e a adopção de um sistema modular, por forma a viabilizar 

uma contextualização capaz de gerar e continuar urbanidade. No entanto, constata-se 
uma atitude programática e um “grau de abertura” perante o contexto de implantação 

diametralmente opostos, o que resultou em relações substancialmente diferentes com 

os lugares.  
 Lousa denota um pragmatismo na resposta programática construída da U.L.B. 

e sublinha a importância de questionar, de maneira fundamental, os espaços e 

ambientes em que decorre a vida académica, nomeadamente nos espaços comuns. 
Compara-o, ainda, à resposta de Le Corbusier para o Hospital de Veneza, que denotou 

uma clara preocupação em inteirar-se, primeiro, das condições do local, introduzindo 

uma noção de hierarquia e especificidade ao trabalhar a regra, de forma cada vez mais 
livre, à medida que se aproxima do piso de contacto com o solo, o que denota uma 

preocupação em particularizar e contextualizar o edifício: “Se para os primeiros, a 
pesquisa em torno dos espaços lectivos, salas de aula, auditórios, ou mesmo os espaços 
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de apoio ou de serviço, se resume à sua total adequação às regras planimétricas que a 
malha originada pelas ruas e pátios interiores condiciona, revelando a primazia do 
traçado sobre a célula individual, para Le Corbusier é o próprio conceito de quarto 
individual, bem como as possibilidades geradas pela sua agregação em unidades com 
um certo grau de autonomia, que ditam a composição global do objecto-cidade(...)” 31.  
 No que se refere à sua permeabilidade, constata-se que a praça de acesso ao 
hospital, bem como a relação visual que estabeleceria com todo o edificado medearia, 

de alguma forma, o acesso a partes mais restritas. Existe um tratamento de gradação 

público - privado à medida que se sobem os pisos, quer ao nível da distribuição 
programática, quer ao nível da relação que os espaços estabelecem com o exterior. A 

limitação ao acesso efectuar-se-ia à medida que se acederia aos pisos superiores, o que 
não condicionaria o usufruto dos espaços urbanos aos utilizadores dos serviços 

hospitalares. Na U.L.B. o acesso é condicionado aos estudantes, professores e 

funcionários, a partir das diversas portas de entrada, elementos responsáveis por 
mediar a relação com o exterior próximo e que invalidam a utilização, por parte dos 

transeuntes, dos diversos espaços que oferecem32. Constata-se que o projecto da 

Universidade Livre de Berlim acabou por resultar em algumas incoerências no seu 
uso concreto, face à sua intencionalidade promissora, salvaguardando-se a inovação 

que introduziu, enquanto ideia construída da procura por um ordenamento mínimo, 

suportado por um carácter diagramático e matricial. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 António Portovedo Lousa, op. cit., 2009, p.83. 
32 “Na ULB as diversas portas de entrada representam outras tantas situações de controlo efectivo de 
acesso, inibindo claramente a sua utilização pública generalizada. Para um edifício que queria ser 
fragmento de cidade, as condições de pleno usufruto dos seus espaços colectivos, ruas, praças, largos, 
jardins, parques, estão logo à partida limitadas aos seus utentes específicos, como se o edifício, no seu 
todo, adoptasse uma posição defensiva em relação à envolvente próxima e, por maioria de razão, à 
própria cidade.”, António Portovedo Lousa, _idem, p.107. 
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4.5.4.  Escola Superior de Educação de Setúbal, de Álvaro Siza 

 

“ A criação arquitectónica nasce de uma emoção, a emoção provocada por um momento 
e por um lugar. 
O projecto, e a construção, exigem dos autores que se libertem dessa emoção, num 
progressivo distanciamento – transmitindo-a inteira e oculta.  
A partir daí, a emoção pertence ao(s) outro(s).”33 
 
Álvaro Siza, Porto, 10 de Dezembro de 1992. 

 

  
 A Escola Superior de Educação de Setúbal, da autoria do arquitecto Álvaro 

Siza, foi projectada e construída entre 1986 e 1994 e organiza-se em torno de dois 

pátios de carácter distinto (figura 21).  
 A distribuição programática da escola poderá ser sistematizada recorrendo à 

forma análoga da letra “H” que o projecto apresenta em planta: os dois braços de dois 

pisos confinam os pátios, separados por um elemento que contém um grande espaço de 
distribuição e de entrada(figuras 22 a 24). As salas de aula ladeiam o grande pátio 

vegetal, para onde confluem dois percursos pedonais e por onde se acede, mediante a 

existência de galerias exteriores (figuras 25 a 29). A sudoeste distribuem-se a cantina, 
os serviços anexos e a biblioteca em torno de um pátio pavimentado sobrelevado que 

contempla a reserva agrícola onde, imprevisivelmente, veio a construir-se uma 

estrada (figura 30). A um dos braços das salas de aula são adossados os corpos que 
contêm os programas complementares, tais como um pequeno auditório, uma sala de 

música e um ginásio situados a noroeste. Existe ainda, a norte, um volume autónomo 

à massa edificada, a casa de visitantes que, de alguma forma, anuncia a entrada no 
pátio da entrada e encerra-o (figura 31).   

 Quanto à sua implantação, o projecto distribui-se por um plano horizontal 
único no piso térreo, apesar do declive do terreno, encontrando-se subtilmente 

enterrado à entrada e sobre elevado para o lado do pátio pavimentado.  

                                                        
33 Prefácio de Álvaro Siza em Jacinto Rodrigues - Álvaro Siza / obra e método. Porto: Livraria Civilização 

Editora, 1992. p.9. 
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 Esta obra introduz o tema da construção com o lugar, sem que isso 

comprometa a existência da estrutura e do programa enquanto variáveis igualmente 

dominantes. A referência à paisagem da Arrábida remete para o santuário do Cabo-
Espichel, assim como a obra da ESE de Setúbal (figura 27). Ambas as obras, para 

além da proximidade física e de uma forma ou estratégia semelhantes, como o pátio 

porticado, que recebe e acolhe, partilham da oportunidade e desejo da vida colectiva 
que oferecem e almejam, através da reelaboração e incorporação de espaços com uma 

intensa carga de sociabilidade, fortemente comprometidos e em uníssono com a 

paisagem local. A este propósito, referindo-se e estabelecendo analogias entre o Cabo 
Espichel, as galerias Ufizzi em Florença e a E.S.E. de Setúbal, Madalena Cunha 

Matos, autora de “Inquirição  a  um  projecto,  A  Escola  Superior  de  Educação  de  Setúbal” 
identifica uma arquitectura que não cria, mas potencia a urbanidade da vida 
humana34. Ainda sobre esta atitude, compara-a à de alguns mestres do modernismo 

enquanto motivação e tema metodológico recorrente: “É na finalidade comunitária de 
todo o edifício que se encontra o terreno comum, e motiva a démarche projectual para 
uma arquitectura da vida colectiva que já foi comum a Le Corbusier e a Aalto” 35. 

Poderá dizer-se, desta forma, que esta premissa é comum a todos os projectos aqui 

abordados enquanto exemplos.  
 Sobre o compromisso entre obra e lugar, ou entre razão e natureza, explícito na 

nota introdutória do arquitecto acima transcrita e assumido enquanto mote projectual 

ao desencadear uma emoção, Madalena Cunha Matos acresce, em tom conclusivo e 
referindo-se à ESE de Setúbal, que o edifício tem ainda a capacidade de intermediar 

as relações entre utilizador, edifício e lugar, para além de o transformar, através da 

introdução de uma ordem, ou estrutura36 . 
 Esta atitude, iminentemente crítica, poderá perfeitamente ser enquadrada nos 

pressupostos do Regionalismo Crítico. Este enquadramento poderá ainda ser 
justificado por existir um paralelismo notório entre a ESE de Setúbal e o santuário do 

Cabo Espichel, situado a cerca de 50 quilómetros a poente, um recurso ao vernáculo 
                                                        
34 Sobre este assunto ver o texto “Inquirição a um projecto, A Escola Superior de Educação de Setúbal”, Madalena 

Cunha Matos ‐ Álvaro Siza, 1986 – 1995. Lisboa: Blau, 2005.p.12.  
35_idem, p.17. 
36 “O edifício transforma o local, as relações que com ele entretecemos – afecta-o, recolocando uma 
paisagem bucólica num subúrbio industrial, sem deixar de ser, pela ordem particular que o destaca da 
envolvente, um mundo dentro do mundo(...)”  , _idem, p.23. 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numa atitude contemporânea que é, também, uma forma particular de localismo37. 

 Existe, ainda, um sem fim de relações concomitantes e de inúmeras subtilezas 

que a E.S.E. de Setúbal comporta e que caracterizam os espaços, uma tactilidade que 
transcende a percepção inicial da sua ordem geométrica, sem que a esta se 

sobreponha, um diálogo recíproco e constante entre o todo e as partes que a afirmam 

enquanto obra densa, coerente e irrepetível.  
 Ao tentar discernir qual o tema da Escola surge-nos, então, a questão entre 

cultura e natureza, uma vez mais particularizada na relação que o pátio da entrada 

estabelece com o sobreiro, contemplando-o e singularizando-o. Não obstante, a luz é 
igualmente um tema presente, usada enquanto matéria prima essencial, capaz de 

conferir múltiplas ambiências, de encaminhar ou de revelar o valor tectónico dos 
espaços. Os vãos que se abrem sobre paredes brancas, tais como o da biblioteca e um 

junto ao átrio, parecem evocar um aforismo de Le Corbusier, de 1961, sobre a 

iluminação: “(...)ao interrogar-se, a propósito do convento de La Tourette, sobre em 
que consiste a iluminação, escreve ser ela paredes iluminadas38”. A modulação, que 

estabelece um princípio regrador, repetível e sistemático nos pormenores e respirável 

na organização estrutural e geométrica do pátio, suporta a generosidade das áreas 
comuns e parece ser, igualmente, uma temática intrínseca à obra reafirmando-se, 

desta forma, a coexistência concordante de múltiplos princípios regradores: lugar, luz, 

estrutura, programa. 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 21. Escola Superior de Educação de Setúbal, esquisso axonométrico, Álvaro Siza, 1986. 

                                                        
37 “Após a utilização do vernáculo se ter tornado um cliché, continua ainda a ser interrogado sobre essa 
forma particular de localismo quem, nos primeiros anos de carreira, foi no contexto europeu um autor 
essencial de um trabalho de reinvenção do vernáculo em conjunção com o moderno, reenraizando-os a 
ambos.” Madalena Cunha Matos, _idem, p.11. 
38 _idem, p.18. 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Fig. 22. Planta de Implantação, 1987. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 23. Cortes 1 e 2 e Planta do 1º piso cota 0 (=cota 11.), 1987. 
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Fig. 24. Cortes 3 e 4 e Planta do 2º piso cota 3,25  (=cota 14,25.), 1987. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 25. Esquisso perspéctico do pátio a partir da entrada, Álvaro Siza, 1986. 
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Fig. 26. Esquissos perspécticos, Álvaro Siza, 1986. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27. Planta do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, por Keil do Amaral, António Freitas e 

Francisco Silva Dias, estudo editado e subsidiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1964.  
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Fig. 28. Vista do pátio a partir da entrada no átrio, Fotografia da autora, 2010. 

 

  
 

Fig. 29. Vista da varanda das salas de aula do 2º piso, Fotografia da autora, 2010. 
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Fig. 30. Entrada a partir do parque de estacionamento e casa do guarda, Fotografia da autora, 2010. 
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Fig. 31. Vista do pátio mineral e bar, Fotografia da autora, 2010. 
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5. Memória Justificativa de um Projecto para a U. L. 
 

 Neste capítulo explicar-se-á, muito concretamente, um projecto para a 

Universidade Lusófona, pólo do Campo Grande, que procurou adoptar, na elaboração 
de uma estratégia conceptual, os exemplos e pressupostos teóricos abordados nos 

capítulos anteriores, assim como resoluções fortemente comprometidas com o contexto 

específico em que se insere. 
 

 

5. 1. Estratégia geral 
 

 A estratégia projectual parte da ideia de que devem existir múltiplos espaços 

dentro do corpo universitário construído, susceptíveis de serem nomeados e 
identificados pelo seu carácter mais público ou mais privado, mediados por elementos 

de transição, sem descurar a procura de uma matriz unitária coerente. A matriz 

procurada pretende estabelecer uma relação dialéctica entre espaços exteriores e 
interiores e a universidade entendida como um todo, ou seja, procura ser lida na sua 

unidade mínima e na sua totalidade, susceptível de constituir, desta forma, uma 
verdadeira estrutura.  

 A universidade deveria conter em si elementos reconhecíveis do meio urbano, 

que viabilizassem uma vivência e um atravessamento públicos, bem como a 
possibilidade de continuar uma urbanidade inerente ao sítio. Procura-se contrariar o 

“efeito tampão” nocivo de qualquer grande equipamento, e hoje visível na U.L.B., 

possibilitando a comunicação, quer visual, quer física, entre a nova universidade e a 
cidade envolvente. O projecto acaba por afastar-se dos exemplos internacionais 

adoptados enquanto exemplos no capítulo anterior, por ser circunscrito a uma área 

substancialmente menor de implantação, o que inviabilizou uma escala considerável 
de intervenção, tendencialmente requisitada pelos conceitos perseguidos, e por se 

deparar com uma enorme proximidade física em relação aos edifícios pré-existentes, o 

que anulava, à partida, a possibilidade de criar uma alta densidade, em planta. Desta 
forma, perseguiu-se uma resposta adequada à delicada situação do projecto.  

 A sala de aula, espaço por excelência de uma instituição de ensino, é entendida 

enquanto o “lugar da casa” na relação que estabelece com o corredor, na medida em 
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que este duplica a rua a nascente em toda a sua extensão, tocando-a em diferentes 

pontos de acesso.  

 
 

5. 2. Programa e Tipologia do edificado  

 
 O programa distribui-se por dois novos volumes e por dois edifícios pré-

existentes: o edifício do antigo quartel militar, de três pisos, que contém a secretaria, 

os órgãos de gestão académica e a reitoria, e o edifício das antigas cavalariças, de dois 
pisos, que contém os gabinetes dos docentes e localiza-se entre a primeira pré-

existência e o novo edifício. 
 O primeiro piso, de contacto com o solo, contém os auditórios num volume 

autónomo, e os gabinetes de investigação, laboratórios e cozinha num grande volume 

que segue a rua, a nascente, em todo o seu comprimento, sendo parcialmente 
enterrado por esta. No final deste volume, a sul, existe um átrio de distribuição 

transversal que faz comunicar a rua, a nascente, e o pátio exterior, a poente, para 

onde se voltam os laboratórios.  
 O segundo piso contém, no volume mais comprido, as salas de aula, a entrada 

para a cantina e os respectivos átrios que distribuem para os corredores e para os 

outros pisos. A cafetaria, livraria e reprografia surgem na cobertura dos auditórios e 
separam-se deste primeiro volume contínuo.  

 O terceiro piso contém as salas de workshop, informática, consulta de 

reservados e o arquivo, no volume que se solta da grande estrutura das salas de aula. 
Neste último piso, as salas de aula são iluminadas por lanternins, onde ocorrem as 

actividades favorecidas por uma iluminação natural indirecta, nomeadamente as 

aulas de desenho, audio-visuais e oficinas.  
 Existe, ainda, um piso subterrâneo que contém o estacionamento e o armazém 

da cantina, por baixo do edifício das salas de aula que se estende ao longo do eixo 

norte-sul, e as áreas de serventia ao foyer e aos auditórios sob os mesmos, 
nomeadamente as instalações sanitárias, os acessos dos artistas e oradores, o 

armazém, os camarins e áreas técnicas.  
 O espaço central contém o programa de cariz mais público e é também o “rosto” 

do novo complexo. Nasce da ideia de constituir um núcleo central que concentre as 

actividades verdadeiramente representativas de uma universidade – os auditórios 
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num nível térreo, um amplo terraço num segundo nível que faz comunicar a rua a 

nascente e o Campo Grande, apoiado programaticamente pela cafetaria, livraria e 

reprografia, e um longo volume de arquivo e consulta no terceiro nível, ancorado por 
sistemas de acesso verticais que fazem comunicar todos os níveis do projecto.  

 Para além do núcleo central existem ainda dois edifícios, que comunicam 

interna e fisicamente com o edifício mais comprido contentor de todas as salas (leia-se 
laboratórios, salas de aula e oficinas) e que o limitam nos seus extremos - a biblioteca, 

a norte, e a cantina, a sul.   

 
 

5. 3. Elementos compositivos  
 

 Tomaram-se como primordiais os elementos tipicamente existentes e 

característicos de uma cidade, sujeitos a interpretação e incorporados no programa da 
universidade - a praça celebrativa da entrada, os pórticos de entrada, os pátios e o 

caminho pedestre, o terraço e a rua “interiorizada”– susceptíveis de constituir uma 

gradação de entrada e um estímulo à coesão social e à vivência urbana.  
 O projecto principia por abrir-se à rua principal a poente, oferecendo uma 

praça celebrativa de entrada, entre duas pré-existências: o Museu Bordalo Pinheiro e 

o edifício do antigo quartel militar, integrado no complexo universitário. Este amplo 
espaço de convite, povoado por árvores, referencia-se imageticamente ao Campo 

Grande e gradua a entrada no foyer e espaços expositivos associados aos auditórios ao 

“desenhar” um tecto verde à chegada e um banco que a limita, à medida que sofre um 
ligeiro desnível de 50 cm.  

 A praça antecipa o alçado poente do núcleo, que formaliza um pórtico de 

entrada no complexo universitário, reflexo notório de toda a sua estrutura matricial e 
geradora. O edifício central está perpendicularmente ligado à “mega-estrutura” 

longitudinal através de dois braços que existem num terceiro nível, “recortados” no 

seu alçado exterior por rampas que anunciam o acesso à cobertura-jardim e ancoram 
nos sistemas de acesso, integrados no pórtico. Estes braços voltam-se exteriormente 

para dois grandes pátios laterais e interiormente para o terraço na cobertura dos 
auditórios, num segundo nível, e para um pátio vegetal de carácter mais privado na 

sua génese, existente num nível térreo.   
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 O pátio vegetal, abrigado pelo edifício central, é circundado por gabinetes de 

investigação e limitado, a poente, pelo foyer transversal dos auditórios, responsável 

por mediar uma relação visual entre a praça vegetal da entrada e este espaço verde, 
imageticamente associado a uma qualquer “interioridade” simbolizada pelo espaço 

dedicado à investigação, menos acessível do que a praça principal e que confira 

alguma reclusão.  
 Os pátios exteriores têm um carácter mais público e funcionam enquanto 

espaços de permanência comunitários, responsáveis por mediar a relação entre o 

edifício central, a biblioteca e a cantina. A cantina constitui-se enquanto remate da 
estrutura a sul e desenvolve-se no segundo e terceiro pisos, viabilizando uma 

passagem pedonal sob a mesma, no nível térreo, que faz comunicar a rua do eléctrico 
e um caminho pedestre existente entre as duas pré-existências, pertencente ao 

sistema de espaços da universidade e que desemboca lateralmente na praça do acesso 

principal.   
 O corredor, anteriormente referido e existente nos três níveis em que se 

desenvolve a “mega-estrutura”, é entendido enquanto rua interiorizada na medida em 

que a duplica e antecipa a entrada nas salas de aula. De topografia irregular, é nos 
momentos em que a rua encontra o primeiro e segundo piso que se desenham 

entradas públicas no edifício, apoiadas por átrios assinalados por luz, comunicantes 

em toda a sua secção vertical mediante a existência de clarabóias, desencontradas 
piso a piso. É num destes encontros, correspondente ao segundo nível, que existe 

relação visual directa entre a rua e o Campo Grande – uma “porta urbana”, à escala 

da rua – que antecipa a entrada nos átrios e permite o acesso público à cobertura dos 
auditórios, o terraço e, consequentemente, permite um verdadeiro atravessamento 

urbano entre ruas.  

 
 

5. 4. Módulo e coordenação dimensional 

 
 A unidade de medida mínima de 2,5 metros nasce da ideia hertzbergiana de 

que a unidade resultante do projecto que empregue consistentemente a reciprocidade 
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existente entre o todo e as partes poderá ser vista enquanto estrutura39 . A unidade é, 

desta forma, simultaneamente ditada quer pelas entidades exteriores, nomeadamente 

as fachadas dos edifícios e os elementos compositivos acima descritos, quer pela 
unidade modular das salas de aula e dos espaços interiores. A título de exemplo, a 

praça da entrada rectangular tem o comprimento máximo de 75 metros, medida do 

alçado do “edifício pórtico”, subdividido em módulos de 15 metros que desenham quer 
os blocos de acesso verticais, quer a entrada e a dimensão do foyer. A subdivisão 

sucessiva deste módulo desenha espaços de entrada e circulação, que no limite 

desenham e compõem os auditórios quando novamente multiplicados, e os pátios 
escavados que se constituem enquanto limites visuais dos palcos que 

consequentemente, ditam a estrutura física dos restantes espaços exteriores – e vice-
versa.  

 As salas de aula, de 15 metros de comprimento para cerca de trinta 

secretárias, são pontualmente divididas em duas salas de aula de 7,5 metros de 
comprimento. Agregada e nas suas possíveis combinações físicas, a estrutura que 

conforma as salas de aula é a mesma dos laboratórios, átrios, entradas e gabinetes de 

investigação. É nesta dialéctica que residiu a procura por uma estrutura, tentando 
não comprometer a possibilidade de induzir a uma interpretação individual.  

 A adopção de um sistema modulado, que garanta simplicidade, economia e 

sistematização do detalhe, e que,  no limite, facilite a eventual alteração de algumas 
zonas, permitiu, acima de tudo, constituir uma forma de regrar e fazer comunicar os 

diversos espaços existentes na universidade, dar-lhes uma imagem unitária e 

coerente, constituir um verdadeiro diálogo entre o todo e as partes e uma forma 
consistente de projectar. A heterogeneidade ou incerteza dos tipos de sala que ali 

possam vir a existir, que considere igualmente a heterogeneidade dos destinatários e 

que estabeleça comunicações consistentes com os restantes espaços que as precedem é, 
de certa forma, salvaguardada por esta ideia de estrutura.  
   

 
 

 
                                                        

39 “O ordenamento da construção é a unidade que surge num edifício quando as partes tomadas em 
conjunto determinam o todo, e inversamente, quando as partes isoladas derivam desse todo de modo 
igualmente lógico(...)”. Herman Hertzberger, ,_idem, 1999, p.126 



 48 

5. 5. Significados 

 

 A simetria sugerida pela fachada principal do edifício e pela existência de uma 
estrutura modular não inviabiliza a intenção inicial de poder nomear e reconhecer as 

variadas unidades constituintes, sem que haja uma ruptura. Pretende hierarquizar 

espacialmente os programas que nela se inscrevem, nomeadamente através de opções 
espaciais – a ideia de envolvência do grande auditório, pelo foyer, descentralizando 

aquele espaço que, à partida, era de uma centralidade absoluta, nasce desta intenção.  

 A diferenciação dos vãos das salas de aula, à medida que se vai subindo de 
nível, tem origem igualmente nesta ideia de reconhecimento - os lanternis do último 

piso, para além de constituírem uma opção prática anteriormente anunciada, 
pretendem viabilizar uma tomada de consciência,  a partir do espaço interior, de que 

se está efectivamente no último piso, para além de permitirem a constituição de um 

remate formal, associado a uma ideia de transição entre o plano vertical do alçado e o 
plano horizontal do nível público da cobertura.  Este encontro promove uma ideia de 

desmaterialização, que introduz a luz no espaço, e que foi perseguida a outras escalas, 

por forma a conferir delicadeza ao edificado e uma articulação a diversos níveis.  
 Entende-se que esta ideia de particularizar e reconhecer os espaços 

circunscritos a uma matriz “perene”, potencia-a e confere-lhe identidade sem nunca a 

descredibilizar.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



  49 

6. Conclusão 

 

 O Projecto Final de Mestrado propôs a realização de um desenho urbano e de 
um projecto, desde a escala territorial, no contexto da cidade de Lisboa, até ao 

desenho de um equipamento - a regeneração e ampliação da Universidade Lusófona - 

inscrito num plano limitado pelo Campo Grande a poente. 
 No primeiro semestre, estabilizou-se um plano urbano capaz de imprimir uma 

acção regeneradora ao contexto em que se insere, através da constituição de uma 

malha urbana densa que combinava uma rede de estruturas urbanas e programas 
mistos - equipamentos, habitação e comércio, associados a uma nova mobilidade.  

 No segundo semestre, procurou-se desenvolver um projecto concreto: a 
Universidade Lusófona, entendida enquanto elemento fulcral na dinamização da zona, 

pelo programa que alberga, pela sua dimensão, por sintetizar uma série de encontros 

e pela sua situação específica, entre o Jardim do Campo Grande e um novo parque 
urbano proposto, a nascente, e a uma cota mais elevada, na cobertura dos edifícios.   

 A transversalidade das escalas a que se operou, as inúmeras questões que o 

contexto suscita e a especificidade inerente ao desenho de uma Escola levariam à 
pesquisa de temas tão diversos como complexos. Procurou-se , desta forma, apoiar 

uma metodologia projectual em temáticas teóricas e casos de estudo capazes de 

sintetizar e viabilizar um projecto transversal às diversas escalas a que opera, 
conferindo-lhe maturidade e coerência.  

 Principia por tecer uma crítica ao contexto actual, que é o de uma enorme 

alienação e dispersão face ao local, motivado pela carência de referências, de uma 
imagem coerente e unitária e de espaços qualificados. Esta análise é comum ao 

contexto, entendido como uma zona expectante imediatamente precedente de uma 

malha urbana consolidada, nomeadamente o Bairro de Alvalade, e aos edifícios e 
espaços sobrantes que compõem actualmente o pólo da Universidade Lusófona do 

Campo Grande. A reinvenção desta instituição é entendida também enquanto 

pretexto e oportunidade de reinvenção do lugar, para lá dos limites físicos da “escola”.  
 A análise ao sítio concluiu que as rupturas, entendidas enquanto 

descontinuidades aos mais diversos níveis e escalas, constituem um reflexo de uma 
certa dispersão contemporânea, motivada por uma série de factos históricos, sociais e 

arquitectónicos, demasiado abrangentes para que sejam percebidos num relatório de 

projecto. Desta forma, procuraram-se os conceitos disciplinares de Object-city e 
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Estruturalismo, bem como o termo Regionalismo crítico, enquanto potenciais 

fundamentos de estratégias atentas ao lugar e aos seus condicionamentos, por forma a 

consolidar um projecto que opera entre as escalas da cidade e do edifício de 
arquitectura. A análise aos casos de estudo, o Hospital de Veneza, a Universidade 

Livre de Berlim e a Escola Superior de Educação de Setúbal, permitiu perceber e 

concluir que, dependendo da forma como se adoptam os pressupostos e se age de 
forma coerente com o local, há a possibilidade dos conceitos constituírem operadores 

válidos de combate a uma dispersão, e de conduzirem à constituição de um lugar. 

 Este processo foi viabilizado através da adopção de uma estrutura que 
pressupôs, também, a integração de elementos caracterizadores da cidade consolidada 

enquanto activadores de uma qualquer memória colectiva, como a rua, a praça, o largo 
e a gradação entre público e privado, e procurou a repetição e agregação de um 

elemento modular como fundo que possibilita enfatizar ou significar o excepcional, ou 

o simbólico. Os conceitos disciplinares procuram um combate à ruptura, entre 
realidade moderna e contexto histórico, sem negar a ambas. Esta ruptura foi 

entendida nas suas diversas dimensões na zona expectante de remate de uma malha 

urbana consolidada, entre o Campo Grande e a Alta de Lisboa, tornando-se prioritária 
a restituição de unidade ao sítio, através de ligações densas e formalizadas. As críticas 

referidas aos casos de estudo permitiram perceber que há que agir em conformidade 

com o local, potenciando a “fluidez” e a permeabilidade da instituição Universidade, 
que adopta uma estrutura capaz de referenciar-se à micro e à macro escala, que não 

restringe a possibilidade de constituir uma hierarquia espacial nem de um limite 

físico.  
 Conclui-se, desta forma, que os conceitos disciplinares adoptados, transversais 

às mais diversas escalas e objectivados nos casos de estudo, serviram de suporte a 

uma metodologia projectual transversal à cidade e ao edifício. 
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ANEXO 1 – PLANO URBANO  

 

Listagem: 
 

 

1.  Painel 1 – Escala territorial. 
 

2.  Painel 2 – Escala urbana. 

  
3.  Painel 3 – Escala urbana. 

 

4.  Painel 4 – Escala territorial. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



ANEXO 2 – UM PROJECTO PARA A UNIVERSIDADE LUSÓFONA 

 

Listagem: 
 

 

1.  Síntese da proposta territorial. 
 

2.  Plantas de localização e de implantação. 

 
3.  Fotomontagem- vista da entrada a partir do jardim. 

 

4.  Axonometria. 
 

5.  Planta do estacionamento e áreas técnicas – cota 75´8. 
 

6.  Planta 1 – cota 80´2. 

 
7.  Planta 2 – cota 85´2. 

 

8.  Planta 3 – cota 88´7. 
 

9.  Planta de coberturas – cota 93´2. 

 
10.  Corte longitudinal AB; 

       Corte longitudinal CD. 

 
11.  Corte transversal EF; 

       Corte transversal GH. 

 
12.  Corte transversal IJ; 

       Corte transversal KL. 
 

13. Corte longitudinal MN – Alçado poente.  

       Corte longitudinal OP – Alçado nascente. 



14. Pormenor do corte transversal IJ. 

 

15. Fotomontagens – Foyer. 
 

16. Corte construtivo.  

 
17. Fotomontagens – Corredor.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



ANEXO 3 – REGISTO FOTOGRÁFICO DE MAQUETAS  

 

 
Listagem: 

 

 
1.  Maquetas de estudo. 

 

2.  Maqueta realizada à esc. 1:500.  
  

3.  Maqueta realizada à esc. 1:500. 

 
4.  Maqueta realizada à esc. 1:500. 

 

5.  Maqueta realizada à esc. 1:200 – Piso 0.  

 

6.  Maqueta realizada à esc. 1:200 – Piso 1. 

 
7.  Maqueta realizada à esc. 1:200 – Piso 2. 

 

8.  Maqueta realizada à esc. 1:200 – Cobertura. 
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