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                                             | RESUMO 

No presente Projecto de Mestrado Integrado 

em Arquitectura, com o tema “(Re) pensar o Nó 

Alcântara através de um Edifício Híbrido” 

desenvolve-se uma pesquisa e reflexão sobre os 

conceitos teóricos aplicados no projecto prático 

da Biblioteca Central e Arquivo Municipal de 

Lisboa. 

As dificuldades apresentadas pelo território de 

Alcântara foram a base para a teorização dos 

conceitos, posteriormente aplicados em 

projecto, cujas soluções aproveitam as 

oportunidades a nível infra-estrutural que o local 

permite. 

Interpreta-se o Nó de Alcântara como uma 

Plataforma Interdisciplinar, um ponto de entrada 

no centro histórico de Lisboa que integra dentro 

do complexo edificado uma Biblioteca e um 

Arquivo Municipal de Lisboa, onde o processo de 

trabalho foi fundamental. 

Como tal, o processo de trabalho foi 

fundamental na ideia de uma crescente 

consciencialização sobre o carácter evolutivo da 

produção arquitectónica enquanto “Work in 

Progress”, é essencial no sentido de entender os 

conceitos a aplicar num contexto 

contemporâneo. 
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                                              ABSTRACT 

The present Master’s Degree in Architecture 

Project under the theme “(Re) think the 

Alcântara Hub through a hybrid building” 

undertakes a research and reflection on 

theoretical concepts employed in the applied 

project of Lisbon’s Central Library and 

Municipal Archive. 

The difficulties that the Alcântara territory 

presented were the basis for the concept 

theory – subsequently applied to the project 

– in which solutions are grounded on the 

opportunities at the infrastructure level 

resulting from the location. 

The Alcântara Hub is interpreted as an 

Interdisciplinary Platform, an entry point to 

Lisbon’s historical city center, that incudes, 

within the building complex, a Library and a 

Municipal Archive. 

The work process was fundamental to the 

growing awareness about the evolving nature 

of the architectural production as a "Work in 

Progress", essential to understanding the 

concepts applied in a contemporary context. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO 

 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE DE IMAGENS  

CAPÍTULO 01 _ INTRODUÇÃO    

                                                                                                                                             

CAPÍTULO 02 _ EDIFÍCIOS HÍBRIDOS 

2.1      DEFINIÇÃO E LIMITE DE UM EDIFÍCIO HÍBRIDO 

2.2       PARA ALÉM DOS PROGRAMAS HÍBRIDOS 

2.3       REFERÊNCIAS DE ESTUDO  

2.4       SÍNTESE| REFLEXÃO CRÍTICA 

 

CAPÍTULO 03 _ PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA 

3.1     FUNDAMENTOS E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA_CONTEXTUALIZAÇÃO    

3.2     A ALTERAÇÃO DA ESCALA DA CIDADE: METAPOLIZAÇÃO 

3.3    O NÓ DE ALCÂNTARA COMO MEDIADOR ENTRE O LOCAL E O GLOBAL 

3.4    HÍBRIDOS COMO RE-ACTIVADORES DO ESPAÇO URBANO 

3.5    NOVA PROPOSTA URBANA PARA ALCÂNTARA 

 

CAPÍTULO 04 _ PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 

4.1     CONTEXTO 

4.2     TEMAS DE EPROJECTO  

4.3     MEDIADORES E PROGRAMAS 

4.4     MATERIALIDADE  

 

CAPÍTULO 05 _ CONCLUSÃO 

 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO 

 

ÍNDICE DE IMAGENS 

 

 

FIGURA 01 _ p. 09 _ Imagem publicitária da IBM, 1999 

Em http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/ibm-e-business-sheep-1452055/ 

 

FIGURA 02 _ p. 11 _ Evolução do edifício com recuo: variações de Ferriss sobre a Lei da 

Zonificação de 1916, em 4 fases, respectivamente ordenadas. Primeira fase: “Uma 

representação da máxima massa que a Lei da Zonificação permitiria construir numa quadra 

inteira da cidade (…). Não são Projecto de arquitectos, mas simplesmente uma forma que 

resulta das especificações legais”. Segunda fase: “O primeiro passo dado pelo arquitecto é 

recortar a massa para admitir a luz do dia (…) [Ele] não permite qualquer previsão de sua 

forma final (…) Simplesmente aceita uma massa que foi colocada nas suas mãos; ele propõe-se 

a modifica-la passo a passo (…) Este está preparado para encarar parcialmente o progresso e 

admitir qualquer resultado por fim alcançado”. Terceira fase: As inclinações agudas da 

segunda fase “recortam-se nas formas rectangulares que permitirão espaços internos mais 

convencionais”. Quarta fase: “Depois de remover as partes consideradas indesejáveis, a massa 

que permanece ao final não pretende ser um edifício acabado e habitável; ele ainda aguarda 

uma articulação nas mãos do projectista individual”. 

Em KOOLHAAS, Rem - Um Manifesto Retroactivo para Manhattan, Editorial Gustavo Gili, 2008. 

Tradução Denise Bottmann.(p.138) 

 

FIGURA 03 _ p. 14 _ Unit Building. Delirious New York. Rem Koolhaas. Monacelli, 1997. 

Em PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier; ARPA, Javier – This is Hybrid. a+t research group, 

2011 (p.17) 

 

FIGURA 04 _ p. 15 _ Spatial City de Raymond Wood. 1960. 

Em http://luisantonio-grupopfc.blogspot.com201105yona-friedman.html 

 

FIGURA 05 _ p. 16 _ Free University Berlin. Multi-use architecture. Eberhard H.  Zeidler. Karl 

Kramer Verlag. 1983 

 

http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/ibm-e-business-sheep-1452055/


PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ ÍNDICE DE IMAGENS 

 

Em PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier; ARPA, Javier – This is Hybrid. a+t research group, 

2011 (p.25) 

 

FIGURA 06 _ p. 16 _ City of Culture of Galicia. Peter Eisenman. Santiago de Compostela. 1999. 

Em http://marianadartes.blogspot.com201103cidade-da-cultura-santiago-de.html. 

 

FIGURA 07 _ p. 22 _ Barbican, Londres. Fotografia aérea (esq.). Corte Perspectivado (dir.). 

Em http://www.frankharris.co.uk/barbican-local-information.html. 

 

FIGURA 08 _ p. 23 _ Euralille Masterplan. Desenho conceptual do Plano “Euralille 

BusinessCenter”, ColecçãoNAI, OMAR. 

Em http://www.frankharris.co.uk/barbican-local-information.html. 

 

FIGURA 9 _ p. 24 _ F. 9 (a) _ Euralille Masterplan. Maquete conceptual. F. 9 (b) _ Euralille 

Masterplan. Fotomontagem. F. 9 (c) _ Euralille Masterplan. Maquete do Interface Grand Palais. 

Em http://wirednewyork.comforumshowthread.phpt=18370&page=6.jpg 

 

FIGURA 10 _ p. 25 _ F. 10 (a) _ Euralille Masterplan. Estação de TGV e Metro. (Espaço 

Piranesiano). F. 10 (b) _ Euralille Masterplan. Interior do Grand Palais. (Visibilidade para as 

Infra-estruturas). 

Em http://en.nai.nl/collection/view_the_collection/item/_rp_kolom2-1_elementld/1_102921. 

 

FIGURA 11 _ p. 35 _ F. 11 (a) _ Ribeira de Alcântara, séc. XVI. F. 11 (b) _ Batalha de Alcântara, 
séc. XVI. F. 11 (c) _ Antiga Ponte de Alcântara, 1580. 

Em http://purl.pt/1237/1/ 

 

FIGURA 12 _ p. 36 _ Excerto da Carta Topográfica de Lisboa de 1807. 

Em FREIRE, João Paulo – Apontamentos para uma Monografia, Coimbra - Imprensa da 

Universidade, 1929. 

 

 

 

http://purl.pt/1237/1/


PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO 

 

FIGURA 13 _ p. 37 _ Excerto da Carta Topográfica de Lisboa de 1871, com as alterações a 

vermelho feitas até 1911. 

Em Augusto Vieira da Silva - “Planta nº10”, Plantas Topográficas de Lisboa; Câmara Municipal, 

1950.    

 

FIGURA 14 _ p. 38 _ F. 14 (a) _ Desfile Militar segundo o Estado Novo, século XX. F. 14 (b) _ 

Organizações de Juventude referentes ao Estado Novo: Mocidade Portuguesa, 1936. F. 14 (c) _ 

Eleições Legislativas, 1969. 

Em http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/OEstadoNovo.aspx 

 

FIGURA 15 _ p. 39 _ F. 15 (a) _ Antigo Mercado de Alcântara, 1905. F. 15 (b) _ Construção da 

Av. de Ceuta, 1950. F. 15 (c) _ Construção da Ponte 25 de Abril, 1962-1966. 

Em imagens de Joshua Benoliel (1873-1932). 

 

FIGURA 16 _ p. 40 _ Mapa das “novas centralidades”, assim como a definição das 4 zonas, I, II, 

III e IV, 2011. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 17 _ p. 42 _ F. 18 _ Plano Urbano Alcântara XXI. 

DE SÁ, Manuel Fernandes - Plano de Urbanização de Alcântara, Proposta do Plano – Julho, 

2010 (p.10). 

 

FIGURA 18 _ p. 50 _ Cidades em rede, as 3 principais cidades globais e as suas redes de metro 

respectivamente, Nova Iorque, Londres e Tóquio. 

http://milporcento.blogspot.com/2011/02/quando-uma-viagem-pra-londres-me.html 

 

FIGURA 19 _ p. 55 _ Proposta do Plano Urbano para Alcântara. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 20 _ p. 56 _ Fotomontagem da proposta do Plano Urbano para Alcântara. 

Documento de autoria própria. 

 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/OEstadoNovo.aspx
http://milporcento.blogspot.com/2011/02/quando-uma-viagem-pra-londres-me.html


PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ ÍNDICE DE IMAGENS 

 

FIGURA 21 _ p. 57 _ Diagrama esquemático – Proposta para a evolução do quarteirão “tipo” 

em Alcântara. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 22 _ p. 57 _ Diagrama dos vários museus de Belém a Santos – “Cultural Coast Line”. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 23 _ p. 58 _ Perfil de Alcântara. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 24 _ p. 58 _ Axonometria da “Plataforma Interdisciplinar”. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 25 _ p. 61 _ Diagrama do edificado Proposto. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 26 _ p. 61 _ Fotomontagem da Praça. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 27 _ p. 65 _ Diagrama da nova Praça e do edificado contíguo para o Nó de Alcântara. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 28 _ p. 66 _ F. 28 (a) _ Átrio do edifício “City Station” – centralidade de fluxos urbanos. 

F. 28 (b) _ Rede das infra-estruturas do metro.  

Em http://oma.eu/projects/2010/station-city 

 

FIGURA 29 _ p. 68 _ F. 29 (a) _ Vista aérea panorâmica da Biblioteca Britânica St. Pancras. F. 29 

(b) _ Vista exterior do edifício. 

Em http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_library_london.jpg 

 

 

 

http://oma.eu/projects/2010/station-city
http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_library_london.jpg


PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO 

 

FIGURA 30 _ p. 72 _ Diagrama dos percursos públicos do edifício que ligam áreas de 

“referência”. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 31 _ p. 72 _ Diagrama dos percursos privados do edifício. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 32 _ p. 73 _ Diagrama dos Programas e Mediadores. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 33 _ p. 74 _ Axonometria da Biblioteca Central de Lisboa e os seus programas. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 34 _ p. 75 _ Axonometria do Arquivo Municipal de Lisboa e os seus programas. 

Documento de autoria própria. 

 

FIGURA 35 _ p. 77 _ F. 35 (a) _ Viaducto Millau, Norman Foster, 2004. F. 35 (b) _ Thames Hub, 

Norman Foster. F. 35 (c) _ Johnson Wax Headquarters, Frank Lloyd Wright, 1944-1951. 

(a)_http://abelgalois.wordpress.com/2008/08/23/viaducto-de-millau-un-proyecto-de-norman-

foster/; (b)_http://www.dezeen.com/2011/11/02/thames-hub-by-foster-partners/; 

(c)_http://mdull.wordpress.com/2010/12/30/johnson-wax-building-racine-wi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abelgalois.wordpress.com/2008/08/23/viaducto-de-millau-un-proyecto-de-norman-foster/
http://abelgalois.wordpress.com/2008/08/23/viaducto-de-millau-un-proyecto-de-norman-foster/
http://www.dezeen.com/2011/11/02/thames-hub-by-foster-partners/
http://mdull.wordpress.com/2010/12/30/johnson-wax-building-racine-wi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE  ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO 

 
| AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu orientador António Lobato Santos e ao co-orientador Tiago Mota Saraiva, 

que acompanharam este processo de trabalho com o intuito de poder melhorar tanto o 

documento escrito como o projecto de arquitectura. No núcleo familiar agradeço à família, 

nomeadamente aos meus pais que estiveram sempre presentes. 

Dentro dos amigos agradeço às pessoas que me ajudaram directa e indirectamente, 

principalmente no documento escrito, numa busca incessante de melhorar o texto. Em 

especial agradeço ao Miguel Silva Graça, Ana Costa, Joana Bastos e Pedro Sepúlveda que de 

perto viram o evoluir do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 01 

INTRODUÇÃO 

 

 

“Man, he was an architect. I got a set of plans and specifications at home for what he called a 

communal building…Seventy-five stories high stepped back in terraces with a sort of hanging 

garden on every floor, hotels, theaters, Turkish baths, swimming pools, department stores, 

heating plan, refrigeration and market space all in the same building.” 

“Did he eat coke”1 

 

 

 

 

                                                            
1 HOLL, Steven; FENTON, Joseph - Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984. (p.6) - Citação transcrita de John Dos Passos, 

Manhattan Transfer. Editorial Presença. (p.104 e 105) 
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| INTRODUÇÃO 

 

O presente Projecto Final de Mestrado Integrado em Arquitectura consiste num trabalho de 

investigação que explora a potencialidade de um edifício híbrido contribuir para a revitalização 

do Nó de Alcântara, em Lisboa. As suas premissas contemplam a reconversão prevista no 

Plano Urbano de Manuel Fernandes de Sá – Alcântara XXI e no plano urbano realizado no 

âmbito da disciplina de Laboratório de Projecto VI (1º semestre de 2010/2011)2, 

desenvolvendo-se em torno da relação entre o “ (re) pensar do território” e o significado de 

“edifício híbrido”. Desta forma, este modelo de edifício é visto como elemento qualificador do 

espaço público neste ponto infra-estrutural da cidade. 

 

Alcântara assume-se como uma zona da cidade de Lisboa com necessidades urgentes de 

intervenção, devido às barreiras causadas pelas infra-estruturas de transportes, sendo 

prioritária a sua integração no tecido urbano. A descentralização industrial potenciada por 

novos processos produtivos, pela melhoria das ligações viárias e pelo aumento da renda 

fundiária3 deu lugar a espaços expectantes, que se traduzem em novas oportunidades para a 

regeneração urbana. Dada a intensidade de fluxos e o seu carácter intermodal, Alcântara é um 

dos maiores e mais dinâmicos interfaces de Lisboa, assumindo-se como uma “porta de 

entrada” da cidade. 

 

A presente proposta apresenta duas dimensões: a escala local e a escala global. A local 

traduz-se na sectorização de diversas actividades ligadas à indústria, fruto das classes 

operárias que aqui se estabeleceram no passado; a global verifica-se no carácter dominante 

das redes viárias do sistema urbano, que implicam uma forte ligação entre a escala da cidade e 

o lugar.  

Esta proposta considera aspectos como: a procura de sustentabilidade territorial no contexto 

da estrutura ecológica urbana; o redesenho do nó ferroviário de Alcântara, (propondo o 

acesso ao terminal de contentores de mercadorias e uma nova ligação entre a linha ferroviária  

                                                            
2 Anexo P01 a P04 
3 KONG, Mário Say Ming – “Arquitectura Industrial: Uma abordagem Central Tejo”, Faculdade de Arquitectura, Universidade 

Técnica de Lisboa, 2001. (p.37) 
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de Cascais com a linha de Cintura Interna); a construção da nova estação Multimodal do Alvito 

e o desenvolvimento da rede de metro na zona em questão.  

 

O objectivo deste Projecto de Mestrado Integrado em Arquitectura é propor uma estrutura 

para revitalizar Alcântara, cujos conceitos e metodologias de projecto sejam passíveis de 

serem aplicados noutros territórios equivalentes. Assim, propõe-se um edifício híbrido como 

forma de revitalizar esta zona, combinando-se a Biblioteca Central de Lisboa e o respectivo 

Arquivo Municipal, actualmente tripartido. 

 

A fundamentação teórica que suporta as metodologias associadas prende-se com o carácter 

de “híbrido” aplicado ao projecto de Arquitectura. Híbrido é, por definição, o cruzamento de 

espécies diferentes4. A abordagem a este tema, no contexto do projecto de arquitectura foi 

iniciada por Claude-Nicolas Ledoux, sendo mais tarde revista pelos Socialistas Utópicos. O 

conceito foi desenvolvido posteriormente na revista Pamphlet Architecture - Hybrid Buildings 

(Joseph Fenton) e entre outos autores contemporâneos destacam-se Steven Holl e Rem 

Koolhaas. Holl incide a investigação ao nível da conjugação programática e funcional e 

espacial; enquanto Koolhaas desenvolve metodologias de projecto com conceitos adaptados à 

contemporaneidade.  

 

Na elaboração da proposta, recorreu-se à análise e reflexão teóricas de sistemas tipológicos 

dos edifícios híbridos como “The Metropolitan Hybrid”, “The Indeterminate Hybrid”, “The Mat 

Hybrid” e “The Topographic Hybrid” A análise de qualidades - como o programa, a forma, o 

lugar, a gestão, a densidade, a escala e a sociabilidade - é apoiada pelo desenvolvimento do 

trabalho prático com recurso a documentos de investigação, monografias e referências de 

estudo. 

Neste contexto, o trabalho desenvolve-se como uma investigação e reflexão crítica sobre o 

tema com o objectivo de readaptar definições e conceitos: entende-se que os conteúdos a 

explorar vão para além dos pressupostos impostos pela sociedade actual, propondo métodos 

actuais que permitam transformações futuras do edifício. Assim, a pertinência científica e 

académica da proposta prende-se com o potencial dos edifícios híbridos na regeneração de  

 

                                                            
4 Houaiss, 2002: 1979 – Ver definição mais aprofundada na página 00 do presente documento.  
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fragmentos obsoletos da cidade. Deste modo, a proposta pretende responder à questão: É 

POSSÍVEL REGENERAR UM TERRITÓRIO ATRAVÉS DE UM EDIFÍCIO HÍBRIDO? 

 

O presente documento estrutura-se em cinco capítulos principais, correspondendo o 

primeiro à presente introdução. O segundo capítulo descreve o estado científico dos 

conhecimentos desde a definição de um “híbrido” até ao entendimento dos pressupostos que 

estão para além dos programas híbrido. O terceiro capítulo consiste numa análise sobre as 

potencialidades do “Nó de Alcântara” enquanto elemento mediador entre a cidade e o 

território, incluindo uma análise crítica da proposta de transformação para Alcântara, focando-

se no plano de Manuel Fernandes de Sá e na alteração da escala da cidade (Metapolização). O 

quarto capítulo enquadra e caracteriza o projecto, descrevendo os conceitos integrados temas 

como os “programas e mediadores” e a “materialidade do edifício”. Por fim, o quinto capítulo 

corresponde à conclusão deste projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 02 

EDIFÍCIOS HÍBRIDOS 

 

 

“In the 21st century, what is the potential of Hybrid Buildings? (…) urban circumstances provoke 

unorthodox combinations and particular ideas related to specific places.” 5 

 

 

 

 

 

                                                            
5 PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier; ARPA, Javier – This is Hybrid. a+t research group, 2011 (p.7) 
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| EDIFÍCIOS HÍBRIDOS 

 2.1 _ DEFINIÇÃO  

 

Neste capítulo abordam-se as definições aplicáveis ao conceito de “híbrido” e apresenta-se 

uma contextualização histórica no sentido de se entender o percurso e o potencial dos 

edifícios híbridos no século XXI. Examinam-se ainda novos métodos e aplicações que estão a 

ser debatidos na proliferação desta tipologia, como é o caso da “Open Source Architecture”. 

Por fim, expõe-se uma reflexão crítica que enquadra os parâmetros em que se pretende 

desenvolver o trabalho de investigação.  

 

2.1.1 _ DAS CIÊNCIAS À ARQUITECTURA 

As várias referências bibliográficas que constituem o estado do conhecimento sobre o tema 

“Edifícios Híbridos” apresentam divergências quanto à definição e o conceito de híbrido. 

Segundo Michel Toussaint, a definição literária mais correcta consta no Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa (Houaiss, 2002: 1979), onde “híbrido” e “hibridez” têm uma estreita 

correlação. No seu sentido literário, híbrido reconhece-se como o cruzamento de espécies 

diferentes (pode ser aplicado em várias categorias) compostas “por elementos diferentes, 

heteróclitos, disparatados”, podendo ser incluídas “num estilo híbrido”. Na sua definição 

científica6, entende-se o híbrido como um “cruzamento natural ou artificial de indivíduos de 

espécies diferentes”. Na Biologia Molecular, o conceito de híbrido é levado ao seu expoente 

máximo, sendo identificado com determinismos que apoiam os fenómenos de vida e acção 

humanas como sugere Fontana no Dictionary of Modern Thought (Bullock, 1990: 398,399).  

 

 

  

 

 

 

                                                            
6 No século XVIII e XIX, com base em fundamentações biológicas e matemáticas, os geneticistas Kölreuter e Mendel fizeram as 

primeiras experiências científicas subjacentes à “hibridação”. 

 
F. 01 _ Imagem publicitária da IBM, 1999. 
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No final do século XVIII desenvolve-se a primeira abordagem arquitectónica ao tema dos 

edifícios híbridos realizada por Claude-Nicolas Ledoux, que concebeu o projecto referente às 

Salinas de Chaux (parcialmente construído), congregando diferentes programas e, de acordo 

com os parâmetros da sociedade industrial daquela época. Como refere Luís Santiago Baptista, 

a ideia é desenvolvida “no limiar da afirmação iluminista e liberal” e, “o arquitecto francês foi o 

primeiro a perceber o potencial disciplinar da arquitectura para a reforma da sociedade 

existente (…) uma reconfiguração da sociedade através do programa arquitectónico.”7 Neste 

sentido, o projecto de Chaux é considerado como uma das manifestações arquitectónicas mais 

relevantes para a sociedade futura. 

Posteriormente no século XIX, os Socialistas Utópicos8 respondem concretamente à 

problemática trazida pela industrialização das cidades europeias. Os novos programas 

reduzidos e unitários representavam o declínio das sociedades capitalistas, como explica 

Leonardo Benevolo9 através do Falanstério (complexo unitário e autónomo de Charles 

Fourier). A tipologia de Fourier pretende a reestruturação social, privilegiando a comunidade 

pela criação e produção colectiva. 

 

No princípio do século XX, a alta densificação dos centros das cidades americanas e a 

segregação funcional contribuíram para o aparecimento de novas tipologias. O “edifício 

híbrido” assume-se no campo da economia mercantil e reflecte-se na configuração dos 

loteamentos., como consta no livro “Nova Iorque Delirante”, onde se fala do desenvolvimento 

em altura dos edifícios (como é exemplo o Downtwn Athlectic). Neste contexto, em 1916 foi 

aprovada a lei do Ordenamento e Zonamento de Nova Iorque. Esta lei considera uma malha 

regular simples como suporte de flexibilidade, simultaneamente regulando os usos, a altura e 

a volumetria de novos edifícios: estabelecendo parâmetros como a exposição solar sobre as 

fachadas e o dimensionamento das ruas.  

 

 

                                                            
7 LEDOUX, Claude – Nicolas - “L’Architecture considerée sous le Rapport de l’Art, dês Moeurs et de la Légistion” (1804), in Historia 

de la Arquitectura: Antologia 
8 Inicialmente, o pensamento socialista foi formulado por Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Louis 

Blanc (1811-1882) e Robert Owen (1771-1858). O grupo posteriormente denominado de Socialismo Utópico defendia os princípios 

de uma sociedade ideal sem indicar os meios para a alcançar.      
9 BENEVOLO, Leonardo - As Origens da Urbanística Moderna (1963), Lisboa, Presença, 1981 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Saint-Simon
http://pt.wikipedia.org/wiki/1760
http://pt.wikipedia.org/wiki/1825
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
http://pt.wikipedia.org/wiki/1772
http://pt.wikipedia.org/wiki/1837
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Blanc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Blanc
http://pt.wikipedia.org/wiki/1811
http://pt.wikipedia.org/wiki/1882
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
http://pt.wikipedia.org/wiki/1771
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
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A crise económica americana de 1929 teve como consequência um afastamento do interesse 

pelos edifícios híbridos, pois estavam dependentes de vários investidores. Depois da crise, o 

Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM), com base na carta de Atenas10 

defendeu a segregação sistemática da habitação, trabalho e lazer, definindo os princípios do 

urbanismo moderno.  

No território europeu após a Segunda Guerra Mundial (1939-45), o conceito de híbrido 

proporcionava por um lado, a recuperação de antigos edifícios e por outro, a requalificação de 

territórios destruídos (como é o caso do Complexo Barbican, em Londres)11.  

 

Nos anos 60, vários movimentos arquitectónicos contribuíram para um maior interesse e 

propagação dos edifícios híbridos. Neste contexto, os arquitectos modernistas, apesar de 

defenderem a segregação de funções em áreas urbanas ligadas pela rede viária, propunham 

novos programas complementares dos bairros edificados. Estes sistemas complementares 

aplicados aos edifícios foram as primeiras contribuições programáticas da arquitectura 

modernista na temática dos híbridos. O contexto revolucionário e utópico dessa década, 

assume-se como determinante na reformulação da “ideia moderna programática”. Assim, o 

investimento disciplinar no programa surge pela vontade interventiva na reformulação da 

sociedade lúdica, permitindo a abertura sobre os progressos técnicos e tecnológicos, como é 

possível verificar através dos trabalhos de Yona Friedman, Archigram, Constant e Cedric 

Price12. Também os italianos Superstudio e Archizoom integram o seu trabalho numa lógica de 

crítica programática, destruindo a ligação com a realidade. 

 

                                                            
10 A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna  -  CIAM 

(Atenas,  1933) 

11 Ver pág. 21 _ Referencias de Estudo _ Barbican, London Inglaterra (Chamberlin, Powell & Bon, Arup 1956_1978). 
12 Arquitectura e Arte _ Portugal. Editora arq./a. nº 43 Programas Híbridos, 2007 (p.10) 

F. 02 _ Evolução do edifício com recuo:variações de Ferriss sobre a Lei da Zonificação de 1916, em 4 fases. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Arquitetura_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
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A actual investigação sobre os programas híbridos decorre das reflexões e críticas dos anos 

60, na qual se apresenta uma análise crítica à “clareza funcional modernista”. 

No final do século XX, com a globalização e a competitividade das cidades contemporâneas, os 

pensamentos ganharam maior relevância convergindo para a questão: QUAL O POTENCIAL 

DOS EDIFÍCIOS HÍBRIDOS NO SÉCULO XXI? 

 

Para entender a transição do século XX para o XXI no âmbito dos “edifícios híbridos” é 

necessário recorrer a Paul Virilio. O urbanista e filósofo francês trabalhou consistentemente os 

sistemas programáticos, na relação entre as novas tecnologias globais e a prática de projecto. 

No seu livro “Máquina da Visão”13, Virilio fala-nos da permanente vigilância que as novas 

componentes do espaço público exercem sobre os actores sociais, actuando como um 

“dispositivo de controlo territorial”. 

Já no século XXI, no livro “Hybrid Buildings”14 Steven Holl descreve o edifício híbrido como 

“uma concentração funcional e programática que, permite a diferente conjugação e 

apropriação de usos do edifício”. Segundo este autor, algumas ambições formais do século 

passado (agregações em altura) são hoje amplificadas aos mais diversos programas. Esta 

realidade levou a um ajuste da programática face à contemporaneidade, revelando-se uma 

problemática das grandes densidades populacionais.  

 

Citando Holl, “Building functions are mixed, disparate uses combined; Structures are ‘Hybrid 

Buildings’ with respect to use.”15 

 

Rem Koolhaas foi um dos arquitectos que quebrou o impasse do híbrido face ao 

modernismo, recaindo a sua abordagem sobre as metodologias e programáticas para a 

sociedade actual. À luz do Supermodernismo16 a “OMA consciencializam duas estratégias de 

hibridação programática, uma realizada a partir da função, outra concretizada através da 

forma. Por outro lado, Koolhaas fomenta uma hibridização funcional através da exploração da 

justaposição e conflito de áreas programáticas, potenciando a emergência de relações  

 

                                                            
13 VIRILIO, Paul – La Machine de Vision, Paris, Éditions Galilée, 1988 

14 HOLL, Steven; FENTON, Joseph - Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984. 
15 HOLL, Steven; FENTON, Joseph - Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984. (p.3) 
16 IBELINGS, Hans – Supermodernismo – Arquitectura en la era de la Globalización, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1998 
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inesperadas que rompem com as convenções tipológicas. O arquitecto holandês desenvolve 

ainda uma hibridação formal, através da pesquisa de configurações espaciais imprevisíveis, 

recorrendo às potencialidades funcionais sugeridas pela tipologia e à singularidade dos 

materiais utilizados.”17 

 
Joseph Fenton, autor da revista “Pamphlet Architecture 11 _ Hybrid Buildings”, considera 

que “a tipologia híbrida é uma resposta às pressões metropolitanas a nível da localização e 

limitação imposta pela trama urbana”18. Sobre esta citação entende-se que a sobreposição de 

funções e infra-estruturas dos sistemas de mobilidade urbana levaram à descentralização das 

grandes superfícies comerciais para as periferias urbanas. Como consequência, os tecidos 

urbanos “entre cidades”19  começaram a acumular funções complementares à programática 

comercial, em horários alargados. No entanto, estas novas “peças”arquitectónicas de escala 

urbana carecem de actividades que as mantenham num sistema integrado com a cidade. 

 

AS SUPERFÍCIES COMERCIAIS PODEM SER CONSIDERADAS UM HÍBRIDO?  

 

Miguel Silva Graça20 defende que o significado da palavra “híbrido” pressupõe o cruzamento 

de duas espécies. Neste sentido, as superfícies comerciais não se assumem como edifícios 

híbridos mas sim transgénicos21. A aplicabilidade da palavra “híbrido” é apenas utilizada nos 

seus processos, nomeadamente entre o público e privado. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Arquitectura e Arte _ Portugal. Editora arq./a. nº 43 Programas Híbridos, 2007 (p.11) 
18 HOLL, Steven; FENTON, Joseph - Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984. 
19 Definição atribuída por Thomas Sieverts originalmente designada por “zwischenstadt” 
20 Anexo _ Entrevista de Miguel Silva Graça 

21 Transgénicos são organismos que, mediante técnicas de engenharia genética, contêm materiais genéticos de outros 

organismos. A geração de transgénicos visa organismos com características novas ou melhoradas relativamente ao organismo 

original.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_gen%C3%A9tica
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Segundo Javier Mozas, os “edifícios híbridos” podem categorizar-se em: “The Metropolitan 

Hybrid; The Indeterminate Hybrid; The Mat Hybrid; The Topographic Hybrid.”22 

 

“The Metropolitan Hybrid” _ No final do século XIX, esta tipologia, começou por se integrar 

nas cidades americanas, onde a forte densificação dos centros originou a inevitável 

sobreposição de funções, em edifícios que funcionavam como catalisadores de centralidade. 

Desta forma, terá sido nos percursos urbanos, nos fluxos de maior densidade no interior da 

cidade, que nasceram estes “organismos” de essência mista - congregam tantas funções 

quanto possível - criando inesperadas correlações programáticas. 

Como resultado, em 1916 foi aprovada a lei do Ordenamento e Zoneamento de Nova Iorque. 

Esta lei permitia uma maior rentabilização dos solos, servindo como impulsionador para o 

desenvolvimento dos edifícios híbridos, pois fomentava um maior número de funções no 

mesmo espaço.  

Nos anos 30, Raymond Hood já desenvolvera a ideia de congregar programas, como 

escritórios, apartamentos, lojas, hotéis e teatros num só volume. Rem Koolhaas no seu livro 

“Nova Iorque Delirante”, ilustra esta ideia do edifício multi-funcional que agrega várias ideias 

programáticas, contribuindo para futuras manifestações arquitectónicas. 

 

 

 

 

                                                            
22 PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier; ARPA, Javier – This is Hybrid. a+t research group, 2011 (p.13 a 35) 

F. 03 _ Unit Building. Delirious New York. Rem Koolhaas. Monacelli, 1997. 
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“The Indeterminate Hybrid” _ Nos anos 60 do século XX iniciou-se, através do arquitecto 

Yona Friedman, a investigação sobre a “Planificação de Edifícios Indeterminada”, que tinha 

como princípio a sobreposição de camadas múltiplas.  

A “indeterminação”, aplicável neste caso à negação dos percursos pré-estabelecidos, 

baseava-se em movimentos arquitectónicos como o Situacionismo23. Consequentemente, o 

apoio a estes percursos incidiam nas infra-estruturas que, através de canais, ligavam diferentes 

pontos de referência na cidade. 

Friedman descreve o “híbrido indeterminado” comparando-o a uma cidade24: um dispositivo 

edificável, contínuo e adaptável ao longo do seu processo evolutivo. Neste contexto, 

interessam os processos e mutabilidade do programa. Estes conceitos são aplicados no 

projecto Spatial City deste arquitecto húngaro. 

 

 

 

“The Mat Hybrid” _ Já nos anos 70, as diversas experiências dos Team 1025 levaram à criação 

de edifícios em grande escala, designada como “City Complex”, estruturalmente passível de 

operar como uma cidade visto conter todas as ferramentas necessárias ao seu funcionamento. 

Estes edifícios têm a capacidade de se adaptar ao terreno com as suas imposições formais e 

segundo a sua reticula estrutural e percursos circulatórios. As infra-estruturas viárias e a 

mobilidade fazem parte de um sistema em rede que liga o edifício ao território.  

 

                                                            
23 Situacionismo é um movimento europeu de crítica social, cultural e política fundado pela Internacional Situacionista, em 1957, 

e relaciona-se com o facto de potenciar situações do quotidiano - como forma de obter o máximo prazer próprio.  

24 “ (…) las ciudades son siempre bellas. (…) Porque una ciudad es una cosa viva, con variedad ... Una ciudad no tiene fachada, ni 

alzado. Solo tiene interior.” _ PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier; ARPA, Javier – This is Hybrid. a+t research group, 2011 (p.23) 

25 Refere-se a um grupo (sem vínculo formal) de arquitectos reunidos após a dissolução do CIAM (Congrès International 

d'Architecture Moderne)  com o objectivo de rever os seus conceitos.   

F. 04 _ Spatial City de Raymond Wood. 1960 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CIAM
http://en.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_International_d'Architecture_Moderne
http://en.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_International_d'Architecture_Moderne
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“Mobility is the key both socially and organizationally to town planning, for mobility is not only 

concerned with roads, but with the whole concept of a mobile, fragmented community. The 

roads form the essential physical infra-structure of the community.”26 

 

 

 

“The Topographic Hybrid” _ A ideia do híbrido topográfico sustenta-se na arquitectura como 

uma paisagem artificial, que modela o espaço, uma geografia habitável. As “cidades cratera” 

de Jean-Louis Rey representam a “imagem” do “híbrido topográfico”: um projecto contínuo e 

estendido na paisagem. Os primeiros trabalhos de César Pelli na Califórnia, integram a 

modelação da topografia nas novas cidades através da combinação viver - espaço público, com 

a integração de espaços comuns nos edifícios de habitação. Mais recentemente, destaca-se “A 

Cidade da Cultura de Galícia”, obra construída de Peter Eisenman, na qual o solo existente é 

substituído pelo construído, projectado a partir dos eixos cartesianos e linhas de força que 

podem também estes ser usados como espaço público. 

 

 

Segundo as descrições das quatro categorias de edifícios híbridos (“The Metropolitan Hybrid”, “The 

Indeterminate Hybrid”, “The Mat Hybrid” e “The Topographic Hybrid”), a sua distinção recai sobre o 

próprio conceito, mas concretiza-se através dos distintos elementos formais.  

                                                            
26 SMITHSON, Alison and Peter – Team 10 Primer. The MIT Press, 1974. (p.51) 

F. 05 _ Free University Berlin. Multi-use architecture. Eberhard H.  Zeidler. Karl Kramer Verlag. 1983 

F. 06 _ City of Culture of Galicia. Peter Eisenman. Santiago de Compostela. 1999. 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO | 17 

 
2.1.2 _ IDENTIFICAÇÃO DE UM EDIFÍCIO HÍBRIDO 

Richard Sennett27 descreve os edifícios híbridos cosmopolitas como tipologias heterogéneas. 

Estas possuem uma identidade e personalidade comparável à de um organismo vivo. Os 

limites de um “edifício híbrido” são permeáveis, o que permite conjugar edificado com práticas 

urbanas e processos de especialização funcional nos espaços públicos. 

 

“PROGRAMA” _ A combinação de diferentes usos programáticos é uma das mais-valias dos 

híbridos. Os programas encontram-se ramificados hierarquicamente, subdivididos por 

sistemas articulados entre si, considerando-se como um todo. Os programas genéricos e os 

seus derivados, inerentes ao processo de hibridação, podem definir desde a metodologia 

aplicada até à forma final do edifício.  

“FORMA” _ A relação forma - função num híbrido pode ser implícita (admite fragmentação) 

ou explícita (admite integração). Nestes termos, a categorização dos híbridos (“The 

Metropolitan Hybrid”, “The Indeterminate Hybrid”, “The Mat Hybrid” e “The Topographic 

Hybrid”)28  pressupõe uma forma pré-estabelecida. 

“LUGAR” _ Um híbrido, por si só, pode conter estratégias urbanas próprias. De acordo com a 

definição de híbrido descrita no inicio do capítulo, entende-se que esta tipologia de edifícios 

inseridos na malha urbana podem comunicar e integrar funções do espaço público. 

“GESTÃO” _ A gestão do próprio edifício tem uma componente pública e privada que se 

propaga para a sua envolvente, através do seu embasamento, estabelecendo ligações entre o 

edifício e os espaços contíguos na vertical e horizontal, acabando este por orientar o próprio 

espaço urbano.   

 “DENSIDADE” _ Espaços contíguos densos, com grandes áreas de ocupação a nível do piso 

público. A abordagem híbrida propõe intensas relações cruzadas com a envolvente, que 

relacionam estratégias urbanas permitindo regenerar tecidos de cidade fragilizados. 

“ESCALA” _ De um modo geral, os híbridos identificam-se como “super-edifícios”, “mega-

estruturas” ou “edifícios-cidade”. A escala de um híbrido em relação aos edifícios contíguos 

mede-se por justaposição na relação entre programas. 

 

 

                                                            
27 PER, Aurora Fernández; MOZAS, Javier; ARPA, Javier – This is Hybrid. a+t research group, 2011 (p.42 a 45) 
28 Consultar definições na página 14. 
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 “SOCIABILIDADE” _ A idealização do processo de hibridação situa-se na relação entre a 

esfera privada e a pública. A permeabilidade que os híbridos têm com a cidade permite a 

utilização de equipamentos, com horários alargados (até 24 horas), tendo a vantagem da 

constante utilização do espaço.  

 

Hoje em dia, os híbridos integram funções do espaço urbano; os programas justapostos são 

adaptados à contemporaneidade e normalmente respondem a problemas específicos. Os 

edifícios híbridos permitem uma arquitectura auto-sustentável, integrando sistemas 

específicos para este efeito. Assim a “condição híbrida” aparece como resposta às pressões 

sociais, económicas e políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO | 19 

 

| EDIFÍCIOS HÍBRIDOS 

2.2 _ PARA ALÉM DOS PROGRAMAS HÍBRIDOS 

 

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABERTO  

 

No contexto filosófico do século XXI, a definição de “híbrido” revela-se difícil, sendo por vezes 

confundida com alguma prática que lhe seja próxima. É possível que esta falta de codificação 

se deva à permanente transformação cultural, implícita no próprio território. A cultura, através 

dos actores sociais, implica um processo em constante mutação, ao qual os programas 

híbridos se devem adaptar continuamente. É no próprio conceito de “código” que se 

encontram as melhores oportunidades de mudança da cultura arquitectónica, como foi 

exemplo o seminário internacional “Open Source 2010 – architecture as an open culture”29. As 

considerações aqui abordadas delimitam o termo “arquitectura do código aberto”30 

 

O “código arquitectónico aberto”, como refere Pedro Gadanho, vive da própria 

transformação de linguagens, na qual a arquitectura volta a relacionar-se com o quotidiano. 

Este vive não só da programação, mas segue também um conjunto de regras e usos adaptados 

a uma determinada cultura urbana. Entende-se que é no evoluir desta “ideia codificada” que 

se encontram os pressupostos de projecto a aplicar.  

Exemplificando, a crise do modernismo e o desconstrutivismo permitiram recodificar 

conceitos de contextualização no espaço e forma. Neste contexto, Hans Ibelings aborda o 

“Supermodernismo”31 como uma nova clareza espacial, onde a própria definição de espaço em 

arquitectura é adaptado às novas abordagens de cultura urbana.  

                                                            
29 “Open Source credits invention without bounds. The informal with its focus on local juxtaposition hybrid allows probability to 

become serial possibility. Run by algorithm and rigorous search, the so called random is the source” (Cecil balmond, whose written 

and built work inspired this event). Open Source - Termo utilizado na definição de software cujo código original é partilhado 

gratuitamente  e que pode ser redistribuído com ou sem alterações. AZEVEDO, Gonçalo – Open Source  2010 | architecture as an 

open culture, Circo de ideias – Associação Cultural, 2011 
30 Arquitectura e Arte _ Portugal. Editora arq./a. nº 43 Programas Híbridos, 2007 (p.22) 
31 “…aparecen temas similares y se concentran los mismo despachos de arquitectura: Jean Nouvel, Dominique Perrault, Philippe 

Stack, Rem Koolhaas, Toyo Ito y Herzog & DeMeuron. Las chocantes similitudes sugieran que los cuatro libros están enfrascados 
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Consequentemente, a “arquitectura de código aberto” exprime-se através da apropriação de 

diversos códigos visuais e espaciais, cujas premissas são derivadas da realidade quotidiana. 

Esta é filtrada pelos códigos da disciplina de projecto, como acontece recentemente na 

“Architecture for Humanity”, onde os trabalhos são produzidos com base no conceito de 

“ Open Architecture Network”. 

Tais conceitos, integram sistemas de aceleração tecnológica, comunicabilidade, e troca 

cultural, que são procedentes da alteração dos padrões de pensamento e fruto da 

globalização. A “Open Architecture Network” pretende partilhar projectos através de redes 

sociais ou Web 2.0, de forma a constituir uma comunidade, que envolva as diversas 

especialidades de projecto que colaboram entre si. Num processo informal em rede, as 

comunidades locais executam os projectos, como forma de colaborar num sistema auto-

sustentável32. 

 

Nestes termos, as temáticas do “código arquitectónico” vão para além dos programas 

híbridos e dos pressupostos fundamentais em projecto, debruçando-se sobre questões 

políticas, económicas e sociais. O trabalho do arquitecto, ganha uma grande amplitude de 

possibilidades, podendo trabalhar num sistema de maior ou menor escala, coordenando todas 

as disciplinas que lhe são inerentes. Sendo assim, a arquitectura adapta-se ao modo como a 

realidade da sociedade transforma constantemente as metrópoles, com novos recursos 

adaptados aos códigos urbanos envolventes, que são constantemente acelerados e 

actualizados. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
en la elucidación de diferentes aspectos del mismo fenómeno arquitectónico y la misma sensibilidad, que podría quizá 

denominarse “Supermodernismo”. (…) electrónicamente, mucho más cerca: más grande porque gracias a las telecomunicaciones, 

a la marea de información y la movilidad siempre creciente, nuevas partes del planeta nos resultan familiares. IBELINGS, Hans – 

Supermodernismo – Arquitectura en la era de la Globalización, Editorial Gustavo Gili, 1998(P. 62 e 64) 
32 http://www.wired.com/culture/design/news/2007/03/72902?currentPage=all 

 

http://www.architectureforhumanity.org/oan/index.html
http://www.architectureforhumanity.org/oan/index.html
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| EDIFÍCIOS HÍBRIDOS 

2.3 _ REFERÊNCIAS DE ESTUDO 

 

Como metodologia de investigação, a análise de casos de estudo referente aos “edifícios 

híbridos” aplicáveis no âmbito desta investigação, foi alargada para “referências de estudo”, 

dada a escassez de exemplos num contexto e aplicação semelhante. Esta designação é 

aplicável no caso, presente, pois pretende encontrar situações equivalentes que virão a ser 

integradas no actual projecto. 

Neste contexto, o complexo “Barbican” em Londres é uma referência relevante devido à 

diversidade programática e à ligação destes programas com o espaço público. O plano urbano 

“Euralille” também assume importância pela comunicação que a sua rede infra-estrutural 

estabelece entre o território global e local.  

 

2.3.1 _ BARBICAN COMPLEX, LONDON, ENGLAND 

(CHAMBERLIN, POWELL & BON, ARUP 1956_1978) 

 

Em 1951, o terreno onde actualmente se situa este complexo servia essencialmente como 

local de trabalho e apenas 1% dos trabalhadores residia na zona. Após os bombardeamentos 

da Segunda Guerra Mundial, a municipalidade de Londres decide construir o complexo 

Barbican (1956_1978), requalificando uma parte central da cidade, com uma extensão de 

140.000 m2.  

“It is amazing how parts of any city disappear for a time from the consciousness of its 

inhabitants: what tube is the barbican on? Why go there? Why go to the city at all? There it 

lays, forgotten for so long and yet, for the generation that rebuilt London, the city was the 

focus for some if its most Creative thinkers”33 

O conceito do projecto, que compreende o espaço habitacional de 6500 residentes da “City 

of London Corporation”, partiu de necessidades programáticas locais: incorporação de 

residências para estudantes (200 quartos), instalações para a “City of London School for Girls”  

                                                            
33 HEATHCOTE, David – Barbican - Penthouse over the city, John Willey & Sons, 2004 (p.25) 
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e a “Guildhall School of Music and Drama”; - um teatro, uma galeria de arte, uma sala de 

concertos e um cinema estúdio, biblioteca, lojas, restaurantes e cafés, bem como serviços e 

estacionamento (2500 lugares). A sua organização espacial divide-se num grande 

embasamento, onde assentam as 3 torres residenciais e o restante edificado, que configura 

um “muro” para o espaço contíguo. O “espírito” comunitário que caracteriza o conjunto é 

estabelecido pela proximidade de percursos pedonais (conceito de rua elevada à cota +12m) 

entre o habitar e os serviços públicos. 

 

2.3.1.1_ BARBICAN, UM IMPULSIONADOR OU CONTENTOR DENTRO DA CIDADE? 

A potencial relação que um edifício assume com a cidade pode admitir dois sistemas: a 

comunicação directa entre a programática do próprio edifício e o espaço público 

(impulsionador) ou a comunicação entre os programas internos com outras entidades externas 

(contentor). Geralmente, um edifício impulsionador assume um papel administrador do 

espaço público, funcionando como um espaço contíguo, que dinamiza, gere e interage com a 

cidade através do seu piso térreo. Por seu lado, o edifício contentor interioriza as suas 

programáticas e estas comunicam funcionalmente com outros pontos de cidade. Neste 

contexto, o complexo do Barbican assume-se como impulsionador, pela dinâmica gerada entre 

o espaço público e programa, especialmente através do piso térreo e espaços urbanos pré-

existentes.  

 

 

 

 

 

 
F. 07 _ Barbican, Londres. Fotografia aérea. Corte Perspectivado. 
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2.3.2 _ EURALILLE MASTERPLAN, LILLE, FRANCE 

(PIERRE MAUROY, JEAN-PAUL BAIETTO, REM KOOLHAAS, 1994) 

 

“This Project is based on the hypothesis that perception of Europe is going to change 

completely under the dual impact of the Trans-Channel tunnel and the extension of the high 

speed main network. If this hypothesis is born out, Lille, as the receptacle of a great many 

typically modern activities, will gain considerable importance. The TGV high-speed train lines 

will take the place of the old fortifications that have been eaten up by a sprawling periphery. 

And with the hybrid and timely presence of a gigantic futurist project a stone’s throw from the 

historical center, activities formerly considered to be peripheral will move towards the heart of 

the city. Working within the existing context, our task is to make a quantic leap towards a 

radical future as exotic as it is imminent.”34 

 

O plano urbano Euralille, como elemento de ligação entre o território e a cidade, é 

caracterizado pela sua estação de TGV e centro de negócios. O projecto foi guiado por três 

intervenientes: Pierre Mauroy (Presidente da Comunidade Urbana), Jean-Paul Baietto 

(Director da Euralille) e Rem Koolhaas (Fundador do Office for Metropolitan 

Architecture_OMA). Os investimentos e interesses públicos, bem como os privados apoiaram 

este plano, através de um programa que se apoia em estratégias unitárias ou repartidas, na 

sua construção. 

 

 

 

                                                            
34 Citação Rem koolhaas: Rev. L’Architecture D’Aujourd’Hui, nº 279, 1992 (p.97) 

F. 08 _ Euralille Masterplan. Desenho conceptual do Plano “Euralille BusinessCenter”, ColecçãoNAI, OMAR.. 
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No decorrer da década de 90, o OMA trabalhou faseadamente em cada um dos nós infra-

estruturais: o terminal de TGV, as estações de metro, eléctrico e áreas de estacionamento. No 

diálogo entre programas e espaço público desenvolveu-se uma lógica “Piranesiana”. Este 

conceito, que se traduz na sobreposição de programas em diferentes plataformas, permite 

dinamizar e clarificar a organização funcional deste sistema. Em 1991, quando estavam 

definidos os eixos principais do projecto, Yves Brunier foi contratado para desenhar o espaço 

público. Este foi subdividido em 3 partes: (1) jardins botânicos e coberturas ajardinadas a 

norte; (2) parque urbano e actividades públicas; (3) avenida principal e jardins temáticos, onde 

existem dois percursos (um dominante, outro de atravessamento rápido).  

 

Na organização do plano urbano, a Oeste estão localizadas as massas construídas de 

fechamento, a Este os subúrbios, a Norte o “Lille Roubaix-Tourcoing” e a Sul a auto-estrada 

que liga Paris a Dunkirk. No periurbano, na linha entre a cidade e os subúrbios, estabelecem-se 

as maiores infra-estruturas de transportes: a estação de comboios de alta velocidade, a 

cidade-transporte, os principais eixos rodoviários, as grandes áreas de estacionamento. As 

ligações em rede assumem-se como “dispositivos” de proximidade, coordenando a relação 

entre esta intensidade de fluxos e a diversidade programática. Segundo os OMA, as 

intercomunicações funcionais, espaciais e visuais entre as próprias infra-estruturas e o 

programa assumem-se como “boulevards” urbanos: mediadores entre o espaço público e o 

privado. 

Neste projecto foram estudadas três estratégias de desenvolvimento: (1) a construção de 

dois pólos de atracção à volta de um eixo viário de alta velocidade; (2) um esquema linear que 

faz a ligação entre o centro de negócios e as áreas de transição; e (3) um projecto global 

integrado nas linhas de força do espaço urbano, assim como o plano proposto se correlaciona 

com uma ideia interdisciplinar, tendo sido esta última a estratégia adoptada. 

  

 

 F. 9 (a) _ Euralille Masterplan. Maquete 
conceptual. 

 

 

F. 9 (b) _ Euralille Masterplan. 
Fotomontagem. 

 

 

F. 9 (c) _ Euralille Masterplan. Maquete 
do Interface Grand Palais. 
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Assim, as ligações de alta velocidade (TGV) aceleraram o processo de amplificação e 

comunicação do território entre a escala local e a global, permitindo uma maior mobilidade e 

troca de informação. Este avanço tecnológico levou mesmo a profundas modificações na 

organização espacial da cidade, nomeadamente nas zonas de trabalho35. 

 

“A partir de la transformación tecnologia y organizativa de la nueva economia informacional/ 

global estamos asistiendo a una profunda modificación de las relaciones de trabajo y de la 

estructura del empleo en todas las sociedades.”36 

 

 

                  

2.3.3 _ SÍNTESE 

A análise das duas referências de estudo, o complexo Barbican, Londres, Inglaterra 

(Chamberlin, Powell & Bom, Arup 1956_1978), e o Euralille Masterplan, Lille, França (Pierre 

Mauroy, Jean-Paul Baietto, Rem Koolhaas, 1994), levam a diferentes considerações. No caso 

do Barbican, a conjugação de programas e a inserção de funções urbanas no próprio 

complexo. Os percursos de ligação serviam como “mediadores” entre programas públicos e 

privados. No caso do Euralille, interessa, numa lógica territorial mais alargada, compreender as 

estratégias aplicadas na relação entre os “dispositivos” urbanos de transição e, contenção, 

bem como os de dispersão de fluxos urbanos - é importante como ponto comunicador entre o 

local e global. 

                                                            
35 Rev. L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 279, 1992 (p.99) 
36 Borja, Jordi e Castells, Manuel: Local y Global – La Gestión de las Ciudades en la era de la Información, Taurus 1977 (p.26) 

F. 10 (a) _ Euralille Masterplan. Estação de TGV e Metro. 
(Espaço Piranesiano). 

 

F. 10 (b) _ Euralille Masterplan. Interior do Grand Palais. 
(Visibilidade para as Infra-estruturas). 
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| EDIFÍCIOS HÍBRIDOS - ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

2.5 _ SÍNTESE |REFLEXÃO CRÍTICA 

 
| Síntese 

 

Até ao século XX, o carácter “híbrido” apenas se verificou na relação do programa com a 

industrialização e classes operárias. No entanto, no último século, acontecimentos como a Lei 

do Ordenamento e Zonamento de Nova Iorque (1916), a crise económica (1929), a Segunda 

Guerra Mundial (1939-45) e, mais actualmente, os avanços tecnológicos definiram um novo 

caminho na Arquitectura das cidades contemporâneas. Neste contexto, os edifícios híbridos, 

por definição multifuncionais, adaptam-se aos acontecimentos sociais, económicos e políticos. 

As alterações programáticas permitem potenciar novas experiências, como a regeneração de 

zonas obsoletas da cidade e a atribuição de novos usos aos edifícios, acompanhando as 

alterações globais. Estes novos usos impulsionam e requalificam territórios fragmentados 

através de novas metodologias e técnicas, como é o caso da “Open Source Architecture”. As 

novas abordagens e as novas congregações programática transmitem uma vontade de 

mudança, como por exemplo a continuidade dos espaços urbanos no interior dos edifícios. 

Joseph Fenton37 defende que o “edifício híbrido” não tem apenas uma única definição ou 

metodologia aplicável no projecto. A “tipologia híbrida é uma resposta às pressões 

metropolitanas”38, como forma de se adaptar a novas alterações globais. 

As referências de estudo são uma reflexão da investigação teórica aplicada à prática, em 

territórios mais e menos alargados, onde se exploram diferentes programáticas e estratégias. 

 

Conclui-se com esta investigação que a “condição híbrida” de um edifício pode contribuir 

para iniciar novos métodos de trabalho, adaptados a cada projecto e como forma de 

desenvolver uma plataforma interdisciplinar. 

 

 

 

                                                            
37 Dedicou-se essencialmente ao estudo dos edifícios híbridos na segunda metade do século XX. 
38 Holl, Steven; Fenton, Joseph - Hybrid Buildings, Pamphlet Architecture 11, 1984. 
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| Reflexão Crítica 

A excessiva subdivisão do conceito de “híbrido”, por um lado através da sua tipificação (“The 

Metropolitan Hybrid”, “The Indeterminate Hybrid”, “The Mat Hybrid” e “The Topographic 

Hybrid”) e por outro através da sua caracterização (“Tipologia”, “Programa”, “Sociabilidade”, 

“Gestão”, “Lugar”, “Densidade”, “Escala” e “Forma”) levaram à generalização da definição. 

Numa opinião pessoal, estas divergências conduziram a uma imprecisão na definição de 

“híbrido” e à consequente banalização do termo, dificultando a sua compreensão e aplicação. 

A delimitação do conceito desvanece-se perante terminologias e aplicações com pequenas 

diferenças. 

 

Neste contexto, torna-se mais interessante a aplicação do conceito numa lógica subversiva 

de projecto, partindo de uma reflexão crítica e não uma transposição directa do resultado da 

investigação. Como tal, a ideia de uma crescente consciencialização sobre o carácter evolutivo 

da produção arquitectónica enquanto “Work in Progress”, é essencial no sentido de entender 

os conceitos a aplicar num contexto contemporâneo. É neste contexto que a “condição 

híbrida” ganha especial sentido: enquanto processo evolutivo aberto, que aborda as diferentes 

componentes em projecto, de forma a reequacionar conceitos. O edifício híbrido tem a 

capacidade e o objectivo de dar resposta às transformações culturais, potenciando, assim, a 

criatividade da arquitectura. O “motor” de investigação passa pela experimentação académica 

do edifício. No caso dos edifícios híbridos, o (re) pensar de conceitos centra-se na organização 

programática e na relação com o espaço público como forma de criar uma forte dinâmica nas 

relações entre os diferentes espaços e programas.  

 

Regista-se alguma incerteza e indefinição neste âmbito, que não se entende como limitativa 

deste projecto de investigação, uma vez que academicamente, o valor em Arquitectura reside 

também na experimentação, explícita em conceitos contemporâneos como “Work in Progress” 

e “Open Source Architecture”. Estes dois conceitos são o reflexo do processo prático, um tema 

contínuo no tempo, evolutivo e aberto, como forma de potenciar ao máximo o projecto. 
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“In the past three decades… entirely new spatial conditions, demanding new definitions, have 

emerged.  Where space was considered permanent, it now feels transitory – on its way to 

becoming. The words and ideas of architecture, once the official language of space, no longer 

seem capable of describing this proliferation of new conditions… (But) words that die in the real 

are reborn in the virtual”.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
39  El Croquis nº 134/135 – AMO | Rem Koolhaas [II], 1996/2007, El Croquis Editorial, 2007 (p.3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 

PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA 

 

“How to explain the paradox that urbanism, as a profession, has disappeared at the moment 

when urbanization everywhere – after decades of constant acceleration – is on its way to 

establishing a definitive, global “triumph” of the urban condition?” 2 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 KOOLHAAS, Rem, Small, Medium, Large, Extra-large. Co-autor Bruce Mau. Koln: Benedikt Taschen, 1995 (p.961) 
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| PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA 

3.1 _ FUNDAMENTOS E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA _ CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1.1 _ BREVE HISTÓRIA DE ALCÂNTARA 

 

A presente abordagem histórica pretende analisar alguns acontecimentos relevantes desde o 

período da pré-história até à actualidade na zona em análise. Dadas as características de 

Alcântara, como a evolução da génese urbana deste território e do seu vale, a análise centra-

se sobretudo no impacto da indústria no processo de transformação de Alcântara. Pretende-se 

entender a estruturação dos diferentes “tecidos” urbanos, fragmentos e seus elementos 

conectores, que servem de “mediadores” para com o restante território.  

O vale de Alcântara assume-se como o mais extenso de Lisboa (12Km), iniciando-se na 

Falagueira até ao aterro de Alcântara. O final do vale é essencialmente constituído pelos 

terrenos conquistados ao Tejo, através de sucessivos aterros iniciados no final do século XIX40.  

 

As primeiras ocupações remontam à pré-história, havendo nesta zona vestígios do 

Paleolítico, Neolítico e da Idade Média. Posteriormente, no período Romano, o nome 

“Alcântara” surge associado a um dos elementos de maior relevância para a futura expansão 

urbana – a ponte de Alcântara junto ao Tejo, que no domínio da povoação árabe deu origem à 

actual denominação - “Alkantara”. 

 

 

 

                                                            
40 FREIRE, João Paulo – Apontamentos para uma Monografia, Coimbra - Imprensa da Universidade, 1929. 

F. 11 (a) _ Ribeira de Alcântara, séc. XVI 

 

 

F. 11 (c) _ Antiga Ponte de Alcântara, 1580 

 

F. 11 (b) _ Batalha de Alcântara, séc. XVI 
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Nos séculos XII e XIII, as ocupações desta área consistiram na polarização de grandes quintas 

geralmente dedicadas à agricultura, devido aos seus terrenos férteis. Já no séc. XV, o solo de 

Alcântara começou a ser também utilizado para extracção de cal e pedra lioz, actividades que 

se mantiveram. Mais tarde decorreram três batalhas importantes na conquista do território, 

junto à ponte de Alcântara. A primeira sucedeu entre as tropas de D. António e os soldados do 

Duque de Alba, em 1580, e as outras duas entre as forças da Leal Legião Lusitana e os 

franceses invasores, em Maio e Junho de 1809. 

 

No período entre o século XVI e XVIII, construíram-se vários edifícios de carácter religioso 

como é o caso do Hospital, Igreja e Convento das Flamengas (1582), Mosteiro do Monte do 

Calvário (1617) e a real Tapada de Alcântara (1645). No final do séc. XVII, a edificação da 

fábrica da Pólvora (1690-1728) assumiu um papel essencial na expansão urbana. Mais tarde, a 

construção do Aqueduto das Águas Livres (1731-1748) possibilitou o abastecimento de água à 

cidade de Lisboa.  

 

O terramoto de 1755 obrigou à reconstrução de Lisboa, incluindo Alcântara. Entre 1800 e 

1850 grande parte da indústria, essencialmente pequenas e médias empresas, instalaram-se 

nesta frente ribeirinha. Por se localizar junto aos cursos fluviais e marítimos, Alcântara foi o 

centro da revolução industrial em Lisboa, projectando a cidade a nível internacional, 

competindo com outras cidades europeias já industrializadas.  

 

 

F. 12 _ Excerto da Carta Topográfica de Lisboa de 1807. 
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No início da 2ª metade do séc. XIX, após a Instauração do Regime Liberal (1835), Alcântara 

sofre grandes alterações a nível morfológico e infra-estrutural. Em primeiro lugar, a sul 

finalizam-se sucessivos aterros sobre os terrenos conquistados ao Tejo, ao mesmo tempo que 

se encanava a sua Ribeira e se construía o caneiro. Posteriormente, foram concretizadas a 

Estrada de Circunvalação e a instalação das linhas de Caminhos-de-Ferro. A alteração do 

caneiro permitiu a consolidação e respectiva construção da Estação Alcântara -Terra, integrada 

na criação de ferrovias em Portugal.  

 

Estas alterações territoriais expressas na cartografia topográfica de Lisboa (1871) (fig. 14) 

decorrem do plano urbano encomendado pelo rei D. João IV a Carlos Mardel, o qual previa, 

como remate da frente ribeirinha, uma grande avenida definida por um conjunto edificado, 

conectando esta zona industrial com outros pontos de interesse da cidade. 

 

 

 

 

Em meados do século XIX, Ressano Garcia desenvolveu o plano estratégico para a futura 

expansão da cidade (1847-1911), o qual permitiu o desenvolvimento das infra-estruturas de 

Alcântara, incluindo o fornecimento de energia local, saneamento básico e a criação de um 

sistema organizado de distribuição de mercadorias. Posteriormente, com a conclusão destes 

dispositivos básicos, foi possível integrar os bairros operários, fábricas e a zona portuária num 

sistema urbano adequado para a cidade. A conjugação destas condições permitiu instituir 

Alcântara como a “zona industrial” de Lisboa, o que levou a uma explosão demográfica com 

um crescimento global da cidade. 

 

 

 

F. 13_ Excerto da Carta Topográfica de Lisboa de 1871, com as alterações a vermelho feitas até 1911. 
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Devido à mão-de-obra barata e ao crescimento demográfico do sector terciário, a população 

aqui sediada vivia em casa com condições precárias. Este processo levou à construção das vilas 

e pátios operários, como por exemplo o Bairro de Santo Amaro e o Bairro do Calvário. 

 

O início do séc. XX foi marcado por acontecimentos políticos determinantes: a queda do 

Antigo regime deu lugar à era republicana, na qual se verificou a criação de “policentralidades” 

económicas sobre o traçado urbano moderno de Lisboa concebido no final do século XIX. Após 

a revolução do 28 de Maio em 1926, com a criação do Estado Novo e a Constituição de 1933, 

verificou-se a implementação de um modelo de ordenamento urbano, definido por uma forte 

“centralidade”. Algumas das fábricas do núcleo da ribeira de Alcântara e do Calvário deixaram 

de funcionar. Mais tarde, o “bairro” de Alcântara sofreu uma alteração profunda, passando a 

integrar usos residenciais e comerciais que até então não coexistiam com o uso industrial. Com 

a implementação de novos equipamentos e infra-estruturas (Parque de Monsanto e Bairro do 

Alvito), Alcântara transformou-se num dos centros de dinamização cultural da cidade e de 

propagação dos ideais liberais e republicanos, onde posteriormente ficou conhecido por 

“Bairro Republicano”. 

 
 

 

 

 

A partir do momento em que o Estado Novo assume o poder político do país, Lisboa cumpre 

o papel de cidade cosmopolita e imperial, enquanto o resto do solo Lusitano permanece 

fortemente agrário e não urbanizado. A expansão do território exige a capacidade de 

transformar o tecido da cidade e assim, entre 1938 e 1948, verifica-se uma reestruturação da 

estrutura fundiária da cidade, que resultou na expropriação pública de um terço da área de 

Alcântara.  

 

 

F. 14 (a) _ Desfile Militar segundo o 
Estado Novo, século XX 

F. 14 (c) _ Eleições Legislativas, 1969 

 

F. 14 (b) _ Organizações de Juventude 
referentes ao Estado Novo: Mocidade 
Portuguesa, 1936 
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Embora com variações cronológicas, verificam-se em vários países, essencialmente europeus, 

numerosos processos de desindustrialização ligados à Era  Pós-Moderna e Pós-Industrial41, 

motivados na sua generalidade por questões semelhantes. Em Lisboa, a explosão de 

actividades urbanas na segunda metade do séc. XX, proporcionou um desenvolvimento 

acentuado das suas zonas periféricas, provocando uma consequente desertificação do centro 

e um progressivo aumento do número de espaços devolutos. A partir dos anos cinquenta do 

séc. XX, foram construídas em Alcântara grandes infra-estruturas viárias, provocando 

alterações profundas na geografia do vale e na malha urbana, separando as duas encostas. Por 

um lado, as novas construções de acessos viários (Av. de Ceuta 1944-1951 [F.16 (b)], Ponte 25 

de Abril [F.16 (c)] e respectivos acessos 1966) romperam com antigos tecidos urbanos e 

edificado importante como o antigo mercado de Alcântara 1905 [F.16 (a)], por outro, 

permitiram a ligação de Alcântara com a área metropolitana de Lisboa. 

 

 

 

Nos últimos 30 anos do século XX, nenhum dos planos para Alcântara foi concluído, apenas um 

deles foi parcialmente construído. Estes planos serviam como impulsionadores das actividades 

económicas, como as operações imobiliárias, procurando tirar proveito das fábricas e terrenos 

obsoletos. Se antes o número crescente de fábricas era sinal de “emancipação económica”, 

essa lógica subverteu-se. Na contemporaneidade a desindustrialização mobilizou as indústrias 

para a periferia, servindo-se das infra-estruturas de transporte, o que permitiu reocupar zonas 

da cidade vazias e acomodar um maior número de pessoas. 

 

 

                                                            
41 ROSE, Margaret A. – The post-modern & the post-industrial, A critical Analysis - Cambridge University Press, 1991  

F. 15 (a) _ Antigo Mercado de Alcântara, 
1905 

F. 15 (b) _ Construção da Av. de 
Ceuta, 1950 

F. 15 (c) _ Construção da Ponte 25 de 
Abril, 1962-1966 
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3.1.2 _ PLANEAMENTO URBANO PARA ALCÂNTARA _ ENQUADRAMENTO 

 
Segundo o modelo de Ordenamento do Plano Estratégico de Lisboa (1992), a reestruturação 

urbana da cidade pressupõe quatro grandes Unidades Territoriais (ver fig.16). A definição 

destas áreas pretende integrar a “cultura popular”, recuperar zonas específicas e resolver 

problemas contemporâneos face ao novo PDM de Lisboa.  

Neste sentido, Alcântara, Oriente e Alto Lumiar viriam a ser as novas centralidades para 

Lisboa, fazendo parte de um sistema interligado com o centro histórico. O plano urbano 

“Alcântara XXI” insere-se no ponto ocidental de maior potencial industrial e económico.  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

F. 16 _ Mapa das “novas centralidades”, assim como a definição das 4 zonas, I, II, III e IV, 2011 
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No plano “Alcântara XXI” de Manuel Fernandes de Sá (2010), podem assumir-se duas 

intervenções diferentes: a construção de novos “instrumentos” urbanos e a preservação do 

antigo casco histórico. Este último representa “pequenas cirurgias urbanas”, permitindo uma 

maior desburocratização e flexibilidade na gestão urbana. A estratégia utilizada neste plano 

defende o faseamento desde as infra-estruturas até à requalificação de áreas arqueológicas 

obsoletas. O faseamento foi imposto por implicar diversas entidades gestoras do território e 

diversos investidores privados. Os princípios desta metodologia articulam o tempo de cada 

projecto com a sua flexibilidade, permitindo desenvolver um conjunto de projectos em rede ao 

mesmo tempo, coordenando fases entre si. 

Os objectivos temáticos principais do plano dão origem a três tópicos: Qualidade Ambiental; 

Coesão Territorial; Regeneração Urbana. As principais dificuldades do plano “Alcântara XXI” 

decorrem da componente económica: o facto de o território ser gerido por diferentes 

entidades dificulta consensos ou acordos entre os sectores abrangidos. Porém, apesar destas 

intenções o Plano foi chumbado e Setembro de 2011. 
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3.1.3 _ O PLANO URBANO “ALCÂNTARA XXI” 

O Plano Urbano “Alcântara XXI” de Manuel Fernandes de Sá42 abarca uma área de estudo 

delimitada a Norte pela Rua 1º de Maio e pela Rua de Alcântara; A Nascente pela Av. Infante 

Santo; a Sul pela linha férrea de Lisboa-Cascais; e a Poente pela travessia do Conde da ponte. A 

situação actual de Alcântara é resultado das mutações cronológicas e morfológicas, que 

desenvolveram geografias caracterizadas pela sua ocupação essencialmente industrial. Um dos 

temas principais deste plano é a reformulação do nó ferroviário de Alcântara, que consiste na 

construção do acesso ao terminal de contentores de mercadorias e na conclusão da ligação 

ferroviária entre a linha de Cascais e a de Cintura Interna.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
42 SÁ, Manuel Fernandes de - Plano de Urbanização de Alcântara, Proposta do Plano – Julho, 2010 (p.52 a 54) 

F. 17 _ Plano Urbano Alcântara XXI. 
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Segundo o relatório da proposta para o Plano Urbano “Alcântara XXI”43 as metodologias e 

estratégias de projecto são as seguintes: 

 

01 _ “Rótula da cidade de Lisboa” – “O Vale de Alcântara constitui um sector da cidade de 

Lisboa determinante para a concretização de uma nova política de mobilidade que assente 

numa diminuição da acessibilidade automóvel à Baixa Pombalina e ao centro da cidade. Tal 

como no Vale de Santo António localizado do lado nascente da cidade, é nestas duas rótulas 

que será possível armar uma estratégia de potenciação de percursos viários circulares que 

diminuam a pressão automóvel sobre o centro. Pela mesma razão estes dois locais da cidade 

deverão ganhar um papel acrescido em termos da rede de interfaces de rebatimento e 

dissuasão da utilização automóvel no centro da cidade.” 

02 _ “Interface Tripolar” – “O rebatimento da rede ferroviária pesada (comboio) sobre a rede 

ferroviária semi-pesada (metropolitano) apresenta no Vale de Alcântara grandes 

potencialidades apesar das dificuldades da orografia do vale e das distâncias a pé entre as 

diferentes componentes dessas correspondências. A hipótese de uma mega interface de três 

pólos, a cotas distintas, poderá ser uma solução para a potenciação dos transportes públicos 

nesta zona. A acessibilidade ferroviária – Linhas de Cascais, Cintura e Margem Sul – 

transformam Alcântara numa potencial centralidade metropolitana e regional que a nova 

edificação ajudará a desenvolver, podendo esta zona ser vista como um contraponto à bem 

sucedida zona da Expo, muito embora com uma matriz de pré-existências distinta. Especial 

relevância para as correspondências propostas entre os transportes urbanos – autocarros e 

eléctricos – com o comboio e o metro.” 

03 _ “Compacidade Urbana Sustentada” – “Neste caso será essencial que o Plano consolide 

uma ideia de não correlação directa e necessária, entre a oferta rodoviária prevista e as 

capacidades edificatórias passíveis e desejáveis, na medida em que a vitalidade urbanística 

deverá decorrer da excelente acessibilidade por modos muito diversos de transporte público de 

grande, média e pequena capacidade. Ou seja, propõe-se uma estratégia de limitada oferta 

rodoviária (vias e estacionamento) a par de uma excelente conexão do sistema de transportes 

multimodais, como base para uma compacidade urbanística capaz de gerar uma economia 

urbana sustentável e ambientalmente menos agressiva.” 

 

                                                            
43 DE SÁ, Manuel Fernandes - Plano de Urbanização de Alcântara, Proposta do Plano – Julho, 2010 (p.52 a 54) 
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04 _ “Um novo “T” Rodoviário” – “A configuração da rede viária é conseguida pela nova 

estrutura do “T” deitado em que a Av. da Índia em ligação directa com a Rua de Cascais/ Av. de 

Ceuta se deixa entroncar de forma e capacidade limitada com a Av. 24 de Julho, contendo 

assim a acessibilidade à Baixa Pombalina. A outra grande transformação reside na 

transferência de grandes quantidades de tráfego da Av. da Índia para a Av. Brasília, através da 

construção de um novo viaduto sobre o actual caminho-de-ferro, em articulação com outro 

conjunto de medidas que deverão ser tomadas na zona da inserção da CRIL em Algés.” 

05 _ “Menos Tráfego de atravessamento” – “As melhorias passíveis de serem introduzidas 

no grande nó rodoviário entre a Av. de Ceuta, o Eixo Norte/ Sul-Ponte 25 de Abril e a auto-

estrada de Cascais-Av. Duarte Pacheco de entrada no centro da cidade, deverão permitir 

melhorar as condições de funcionamento do cruzamento de Alcântara que fica aliviado da 

entrada na Ponte e de tráfego de atravessamento, assim como deverá melhorar as conexões 

de poente para norte, e ainda as condições de escoamento da zona do Marquês de Pombal em 

direcção à Ponte e Av. Ceuta, o que trará benefícios para a rede local (eixos Maria Pia e Prior 

do Crato).” 

06 _ “Viabilidade do Terminal de Contentores” – “A capacidade disponível na Av. Brasília 

para poente da zona de Alcântara permite viabilizar o tráfego de pesados destinado ao 

Terminal de Contentores de Alcântara, mas esse tráfego não deverá ser ampliado no futuro 

uma vez que o constrangimento que se espera poder ocorrer em 15-20 anos deverá ser 

utilizado como forma de aumento da capacidade de transporte de contentores nos outros dois 

modos de transporte que estão previstos - o ferroviário e o fluvial.” 

07 _ “Mais Estacionamento para Residentes” – “A resolução do estacionamento de 

superfície através de um programa de dotação de lugares para residentes – proposta de cinco 

parques públicos para apoio às áreas residenciais pré-existentes – deverá constituir a pedra de 

toque de uma política de devolução de espaço-canal a modos suaves – peão e bicicleta – numa 

estratégia de qualificação que deverá articular fortemente com um programa de arborização 

das ruas. Propõe-se por isso um conjunto indicativo de perfis-tipo para os arruamentos novos e 

a reperfilar, tendo em vista uma qualificação do espaço público através do correcto 

dimensionamento de passeios com arborização, e faixas de rodagem de diferentes modos de 

transporte.” 
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08 _ “Nova Centralidade Terciária” – “A dotação de estacionamento privado na nova 

edificação deverá seguir a evolução adoptada pela revisão do PDM, sendo certo que a zona de 

Alcântara é dum dos locais da cidade de Lisboa onde se justifica uma claríssima contenção da 

oferta de estacionamento associado ao emprego, apesar da excelente vocação terciária da 

zona face à boa acessibilidade metropolitana que terá por transporte público.” 

09 _ “Metro em Alcântara” – “A aproximação da rede de metropolitano do Vale de Alcântara 

é uma questão cuja reflexão deverá ser aprofundada com a ajuda das propostas deste Plano 

que, naturalmente, não constitui a sede própria para a tomada de decisões neste âmbito. As 

possibilidades que correspondem à tendência de expansão expressa para as Linhas Vermelha e 

Amarela (transformada em Verde), representam uma boa conexão com a área, gerando novas 

possibilidades derivadas da interface que é criada na Estrela. O prolongamento daquelas 

Linhas até à Estrela pode ser uma solução interessante porque sugere uma possibilidade, a 

longo prazo, de atravessamento do Vale de Alcântara para o Alvito, por exemplo com recurso a 

uma ferrovia ligeira prolongável mais para Ocidente.” 

10 _ “Qualidade do Espaço Público” – “O novo reordenamento viário e a contenção das 

soluções de circulação automóvel designadamente do ponto de vista do número de vias a 

prever, sem comprometimento do desempenho das principais intersecções, permitiu um 

programa generalizado de alargamento de passeios que viabiliza os principais percursos 

pedonais e cicláveis previstos em PDM, para além de garantir um ambicioso plano de 

arborização dos espaços-canal. A qualidade do espaço público, ao nível de outras capitais 

europeias, poderá bem ser a imagem de marca da nova Alcântara associada a uma nova 

centralidade terciária.” 

11 _ “Mais Articulação com Autocarros e Eléctrico” – “O reordenamento viário implica ainda 

ajustamentos na rede de autocarros e na localização de paragens (propostas não vinculativas 

mas que procuram melhorar a área de suporte pedonal disponível), com vantagens para o 

desempenho deste transporte público em articulação e complementaridade com os modos 

ferroviários, designadamente o eléctrico, que vê ampliada a sua extensão de percurso em canal 

próprio.”44 

 

 

 

                                                            
44 DE SÁ, Manuel Fernandes - Plano de Urbanização de Alcântara, Proposta do Plano – Julho, 2010 (p.52 a 54) 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA | 46 

 
Os onze parâmetros anteriormente descritos (p. 43 a 45), inseridos no âmbito do PDML para 

a reestruturação e requalificação da zona industrial da cidade, permitem entender quais são as 

abordagens determinantes a implementar no Plano Urbano “Alcântara XXI”. Importa ainda 

referir aspectos mais genéricos como: a “Reconversão e reabilitação das áreas industriais 

obsoletas, através da criação de nova malha urbana que, simultaneamente, integre o tecido 

industrial pré-existente e confira uma imagem de modernidade à Área.”; a “Melhoria das 

ligações da Cidade ao Rio, assegurando uma maior permeabilidade entre a Área de 

Intervenção e a frente Ribeirinha de Santo Amaro (Docas).”; e o “Estudo Urbanístico de 

Alcântara desenvolve as directrizes do PDM em particular na Área de Reconversão Urbanística 

Mista, pretendendo-se conter a altura dos edifícios a valores inferiores à cércea de referência 

de 25m, estabelecida no PDM.”45 

 

A proposta desenvolvida para Alcântara permite a racionalização do sistema de transportes e 

o reforço de centralidade, possibilitando a apropriação cívica dos espaços urbanos. A 

construção de uma estrutura ecológica no vale de Alcântara possibilita o equilíbrio na 

transição entre a paisagem e a estrutura urbana. Neste contexto, a metodologia de projecto 

antevê a independente calendarização das obras ferroviária e dos equipamentos do plano, 

sendo esta dependente das diferentes entidades e promotores imobiliários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
45 Arquitectura e Arte _ Portugal. Editora arq./a. nº31 Programas Híbridos, 2007 (p.25) 
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| BREVE ANÁLISE CRÍTICA  

 

Da análise dos objectivos e bases do Plano Urbano “Alcântara XXI”, identificam-se duas 

questões essenciais: a primeira é a reestruturação integral do Nó de Alcântara, assimilada no 

Interface Tripolar; e a segunda recai sobre os investimentos e a gestão das várias entidades 

envolvidas. 

 

Da análise do plano, entende-se que a divisão sectorial em Unidades Territoriais não facilita a 

sua total compreensão. Seria preferencial a homogeneização do projecto de forma a interligar 

pontos de referência dentro e fora da área de intervenção. Alcântara é considerada a “Rótula 

da cidade de Lisboa”46 onde se pretende alargar as redes viárias e pontos de interface, como 

meio de reduzir a entrada do automóvel no centro histórico. Neste sentido, interessa referir 

um dos pólos do Interface Tripolar, o “Nó de Alcântara”, “mediador” entre Alcântara (Local) e 

o Território (Global)47. Sobre este “nó” propõe-se um “T” Rodoviário que não é mais do que 

um ponto infra-estrutural de congestionamento sem apropriação do espaço público. Serial 

preferível se este espaço fosse uma “plataforma interdisciplinar”, uma grande praça de 

distribuição de fluxos urbanos, uma porta de entrada no centro da cidade. Por outro lado, as 

diversas entidades investidoras no plano e as suas diferentes estratégias de gestão e 

ordenamento do território, como são o caso da APL Lisboa e da REFER48, não permitem a 

colaboração entre as diferentes partes.  

Assim sendo, julgo que a questão mais problemática é o facto de haver várias entidades com 

atribuições de gestão do território, cuja CML define como elemento central do Plano uma nova 

estação ferroviária, decisões que ainda pertencem à REFER. 

 

 

 

 

 

                                                            
46

 DE SÁ, Manuel Fernandes - Plano de Urbanização de Alcântara, Proposta do Plano – Julho, 2010 (p.52) 

47
 Ver definições no subcapítulo 3.2 _ A Alteração de Escala da Cidade: Metapolização (p. 00 a 00) 

48
 DE SÁ, Manuel Fernandes - Plano de Urbanização de Alcântara, Relatório (Análise) – Julho, 2010 (p.21 a 33) 
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| PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA  

3.2 _ A ALTERAÇÃO DE ESCALA DA CIDADE: METAPOLIZAÇÃO 

 

“A primeira modernidade e a sua revolução urbana tinham despertado novas concepções que 

qualificaremos de ‘paleourbanismo’, uma das primeiras utopias; a segunda modernidade e a 

sua revolução urbana produziram modelos e deram o seu nome ao ‘urbanismo’. A terceira 

modernidade e a sua revolução urbana começaram a fazer emergir novas atitudes em relação 

ao futuro, novos projectos, modos diferentes de pensamento e de acção: é o que daqui em 

diante qualificaremos de ‘neo-urbanismo’ ou de ‘novo urbanismo’ (ainda que esta fórmula 

tenha ganho um sentido particular nos últimos anos, nomeadamente nos Estados Unidos). ”49 

 

Segundo o plano “Alcântara XXI” entende-se que é necessário para a sua reestruturação 

entender as seguintes componentes: alteração da escala da cidade (“metapolização”); Criação 

de “mediadores” entre o Local e Global e as potencialidades que o espaço público no 

território. 

 

A terceira Revolução Industrial está implementada através das redes de comunicação entre o 

Local e o Global: o videogravador, telefone móvel, computador pessoal e internet, que 

contribuíram para modificar profundamente os territórios, determinando novos pressupostos 

a trabalhar. Dentro da terceira Revolução destacam-se cinco temáticas: 1_“a metapolização”; 

2_“a transformação de sistemas urbanos de mobilidade”; 3_“a formação de espaços-tempo 

individuais”; 4_“a redefinição das relações entre interesses individuais colectivos e gerais” e 

5_“novos limites de cidade”50. 

No processo de urbanização, na construção ou reconversão da cidade e das suas infra-

estruturas, é importante ter em conta a oportunidade de transformação de escala que a 

própria intervenção implica.  

                                                            
 49 ASCHER, François, Novos Princípios do Urbanismo – Livros Horizonte, 2010 (p.60) 

50 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel, Local y Global: La Gestion de las Ciudades en la era Informat  ica   

 

http://www.casadellibro.com/libros/borja-jordi/borja32jordi/pt_pt
http://www.casadellibro.com/libros/castells-manuel/castells32manuel/pt_pt
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Segundo Manuel Castells51, no processo de urbanização, existem dois conceitos que definem 

a “metapolização”: a “metropolização” e as “metápolis”. Genericamente, a “metapolização” 

determina-se como a procura de concentração de dispositivos urbanos, reabilitando territórios 

e tornando-os globalizados, como por exemplo, o mercado de trabalho integrado no sistema 

mundial. Na componente urbana do projecto, segundo a divisão do trabalho e da globalização, 

esta admite uma nova escala, a “metropolização”, que consequentemente forma um sistema 

de “metápolis”. 

A “metropolização” só é aplicável nas cidades de uma região metropolitana que possuem 

capacidade para tornar-se uma metrópole (mais de 1 milhão de habitantes). Castells 

determina-a como “um crescimento urbano organizado à volta, dentro e a partir das 

aglomerações mais importantes, tornando-se possível através das técnicas de comunicação”52. 

Sendo que as “metápolis” fazem parte do conceito de “metropolização”, estas são 

fenómenos que englobam e ultrapassam a escala metropolitana, formando-se a partir de 

metrópoles pré-existentes. François Ascher diz que “as metápolis são um conjunto de espaços 

onde todos ou parte dos habitantes, das actividades económicas ou dos territórios estão 

integradas no funcionamento quotidiano de uma metrópole”53. Dentro deste conceito, 

esclarece-se ainda, que os espaços que compõem uma “metápolis” são heterogéneos e não 

necessariamente contínuos, geralmente fazem parte de um sistema polinuclear. 

À semelhança da globalização, a “metapolização”, induz ao mesmo tempo homogeneização 

e diferenciação, maior contacto entre o Global e o Local, mais debate, parceria e negociação 

entre os actores económicos mundiais. “A transformação do sistema urbano das mobilidades e 

o desenvolvimento das tecnologias de transportes e comunicações não puseram ainda em 

causa a concentração metropolitana, mas podem levar a modificações na localização de 

comércios e bens embora não substituindo o comércio tradicional; põem em causa antigos 

sistemas de centralidade, multiplicando as polarizações; valorizam o que não se comunica, as 

sensações, os acontecimentos, as festas, a qualidade dos lugares assentando cada vez mais na 

valorização de todos os sentidos.”54 

 

                                                            
51 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel, Local y Global: La Gestión de las Ciudades en la era Informática   
52 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel, Local y Global: La Gestión de las Ciudades en la era Informática   
53 ASCHER, François, Novos Princípios do Urbanismo – Livros Horizonte, 2010 (p.60) 
54 ASCHER, François, Novos Princípios do Urbanismo – Livros Horizonte, 2010 (p.60) 

http://www.casadellibro.com/libros/borja-jordi/borja32jordi/pt_pt
http://www.casadellibro.com/libros/castells-manuel/castells32manuel/pt_pt
http://www.casadellibro.com/libros/borja-jordi/borja32jordi/pt_pt
http://www.casadellibro.com/libros/castells-manuel/castells32manuel/pt_pt
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Segundo a transcrição anterior, Ascher apercebe-se que o sistema urbano das cidades passou 

a apoiar-se num sistema “policentralizado”. A individualização da cidade dirá respeito ao 

espaço-tempo, flexibilização e personalização dos horários de trabalho. Os novos serviços 

públicos terão de ser adaptáveis em conformidade com as necessidades sociais. Face à 

complexidade das práticas sociais urbanas, o autor defende que deve haver dispositivos 

adaptáveis que permitam a mutação de um território “monocentralizado” para 

“policentralizado”. A diferenciação permite aos actores locais alargar o seu território de 

influência em contacto com os globais. 

 

Os novos desenvolvimentos de cidade organizam-se a partir do aeroporto internacional, dos 

sistemas de telecomunicações por satélite, hotéis de luxo, empresas financeiras e consultoria 

dos conhecimentos. Já no plano regional, os governos regionais e locais proporcionam as 

plataformas de informação internacional. A modernização das telecomunicações, sobretudo as 

de satélite, criaram a difusão dos sistemas informáticos, aumentando a capacidade de gestão 

momentânea, dinamizando os mercados financeiros internacionais. 

Este sistema permite organizar uma cidade “policentralizada”, baseada nos centros de poder 

estruturados internamente. Hoje em dia, o papel das cidades na economia global depende da 

conectividade das redes de transporte e telecomunicações. Estas características correspondem 

às “Cidades em Rede” definidas por William Mitchell, no livro “The Cyborg Self and Networked 

City”. Mitchell refere-se a estas cidades como um conjunto de núcleos urbanos, que operam 

como “pontos” de uma rede mundial. O sistema baseia-se na complementaridade entre 

distintos componentes, permitindo conectar as cidades entre si. 

 

  

 

F. 18 _ Cidades em rede, as 3 principais cidades globais e as suas redes de metro respectivamente, Nova Iorque, Londres e Tóquio. 
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“Todos los indicadores señalan un reforzamiento de la estructura de las funciones de control, 

determinantes del intercambio de información (…) La concentración locacional de la 

información proviene de altos niveles de incertidumbre, inducidos por el cambio tecnológico, 

la descalificación del mercado, la desregulación y la globalización del marcado. Sin embargo, 

conforme la nueva era [económica] se desarrolla, continuarán la importancia de la flexibilidad, 

como un mecanismo básico de gestión, y la de las economías de aglomeración, como una 

fuerza locacional preeminente. La importancia de la ciudad como centro de gravedad de 

transacciones económicas no se desvanecerá. Pero con la próxima regulación de mercados 

internacionales, y la menor incertidumbre sobre las reglas del juego económico, y sobre sus 

juzgadores, la concentración de la industria de información será más lenta, y elementos de 

producción y distribución [de información] se desplazaran hacia niveles más bajos de la 

jerarquía urbana internacional.”55 

 

No início dos anos 90, os centros urbanos ganhavam terreno baseando a sua expansão no 

alargamento dos serviços dos mercados internacionais tornando mais flexível o sistema 

urbano Global, ao mesmo tempo que os centros gestores se tornavam “policentralizados”. 

Sobre este sistema as cidades passaram a quatros novas formas de funcionamento: “pontos 

direccionais na organização da economia mundial, altamente concentrados”, “indicadores 

chave para as finanças e firmas de serviços especializados”, “lugares de produção, incluindo a 

produção a inovação nos sectores avançados” e “mercados para os produtos de inovação 

produzidos”. A flexibilização e adaptabilidade dos sistemas produtivos eram possíveis segundo 

a congregação de funções nos seus núcleos em rede, com a conexão dos seus sistemas locais 

para uma rede global, conectada através de sistemas informáticos. A cidade global era uma 

rede de núcleos urbanos diferenciados, que funciona como o sistema nervoso da nova 

economia em constante adaptação. 

Segundo o tema abordado neste subcapítulo foi possível entender a aplicação dos conceitos 

teóricos se podem aplicar em Alcântara da seguinte forma: a alteração da escala da cidade 

permite a organização do sistema urbano a ocidente de Lisboa; estabelecer uma rede rodo-

ferroviária que se conecta com o território contíguo, polarizando o trânsito para fora do centro 

histórico; distribuir fluxos urbanos sobre áreas de referência com maior rapidez e 

consequentemente, o acesso mais rápido e concentrado aos serviços públicos na cidade. 

                                                            
55 Michelson y Wheeler, 1994, (p. 102-103) 
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| PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA  

3.3 _ O NÓ DE ALCÂNTARA COMO MEDIADOR ENTRE O LOCAL E O GLOBAL 

 

O Nó de Alcântara pode ser considerado actualmente como elemento “mediador” entre o 

Local (cidade) e o Global (território), inserindo-se no que hoje se chama cidade – território.  

 

Os “mediadores” podem admitir as seguintes facetas: as TIC como dispositivo que pelas suas 

qualidades intrínsecas, internas e desenvolvidas em si próprias, através da sua programática e 

espaço público conseguem correlacionar-se com outras actividades urbanas; e os SMU por 

correlacionar directamente o edifício com as dinâmicas do espaço público e dos programas do 

próprio com as dinâmicas locais através do seu embasamento. 

A articulação entre o Local e o Global, segundo Manuel Castells56 estabelece-se através do 

processo de globalização e informatização dos processos de produção, modificação e gestão.  

Na definição de “Global”, Saskia Sassen diz que a globalização da economia introduziu um 

intenso processo de concentração económica nas áreas metropolitanas. Sassen refere ainda 

que: “ En ellas convergen los nodos de las principales redes de telecomunicaciones; en ellas 

están las sedes de las principales instituciones financieras; y en ellas se ubican los principales 

centros del poder mundial, lugares en los que se genera una información privelegiada que es 

vital para la toma de decisiones de alto nivel. Las Ciudades Globales, por tanto, son la medula 

espinal del sistema económico tardocapitalista.”57 

 

Genericamente, o facto do território se assumir como um dispositivo de conexão entre o Local 

e Global ajuda na sua compreensão de quais serão as estratégias a aplicar no Local. Na 

componente Global do projecto com o território, são os dispositivos de transporte (SMU), que 

possibilitam o acesso físico do território para a cidade e subsequentemente a interacção entre 

actores urbanos. 

 

                                                            
56 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel, Local y Global: La Gestion de las Ciudades en la era Informatica   
57 Retirado do site: http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-global/ 

http://www.casadellibro.com/libros/borja-jordi/borja32jordi/pt_pt
http://www.casadellibro.com/libros/castells-manuel/castells32manuel/pt_pt
http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-global/
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| PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA  

3.4 _ HÍBRIDOS COMO (RE) ACTIVADORES DO ESPAÇO URBANO 

 

“A especialização funcional dos espaços urbanos acaba por chocar com certos limites que 

abrem o caminho a novos modos de organização… 

Um das apostas -chave dos próximos anos no domínio dos transportes e dos serviços públicos 

será o desenvolvimento e o controlo das centrais de mobilidade, dispositivos que integrarão 

num mesmo sistema todas as informações sobre os modos de transporte em tempo real.”58 

 

A “condição híbrida” consiste, como foi referido, no cruzamento de dois conceitos; 

estabelece-se num processo evolutivo, como forma de encontrar respostas para os problemas 

específicos de projecto. Neste subcapítulo, a “condição híbrida”, encontra-se sobre o domínio 

entre o “espaço público e privado”, onde se analisa a individualização dos actores urbanos e 

como se organizam os territórios e os horários. 

 

Provavelmente, mais importante do que distinguir os conceitos “espaço público / espaço 

privado” “será entender a própria mudança de paradigma que ocorreu ao longo das últimas 

décadas. Na privatização do espaço público, assiste-se à afirmação do carácter público de 

alguns espaços privados, assim como, a privatização dos espaços públicos. Determina-se então 

que é o uso dos actores urbanos sobre o espaço que o caracteriza, sendo a sua condição 

mutável.”59 

François Ascher diz que “as distâncias físicas não se traduzem em período fixos de 

deslocação, mas mudam conforme as horas.”60  Já as redes virtuais permitem a transmissão 

acelerada de informação e a sua gestão dessincronizada a partir de qualquer lugar conectável. 

Esta realidade só foi possível através dos objectos portáteis que se regem sobre a expressão 

“onde eu quero, quando eu quero, como eu quero”. 

                                                            
58 ASCHER, François, Novos Princípios do Urbanismo – Livros Horizonte, 2010 (pp.142 e 155) 
59 Ver Entrevista de Miguel Silva Graça em Anexo 
60 ASCHER, François, Novos Princípios do Urbanismo – Livros Horizonte, 2010 (p.67) 
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O desenvolvimento dos meios de transporte e das redes de comunicação estabeleceu 

ligações directas entre espaço e tempo. Hoje, é possível flexibilizar e personalizar os crescentes 

horários de trabalho, onde a individualização crescente permite maximizar as performances 

económicas. A cidade e os seus actores sociais tentam integrar novos dispositivos que 

possibilitam o acesso à cidade e aos seus serviços: “gabinetes do tempo, esquemas directores 

temporais, centros comerciais e de serviços abertos 24horas por dia”, permitindo a 

“relocalização” e a “ressincronização” nas diversas escalas. Esta metodologia permite montar e 

desmontar dispositivos num processo de Plug-in, como forma de adaptar o melhor sistema à 

realidade actual. Este “processo híbrido” pretende antecipar as transformações da cidade. 

 

Perante as considerações abordadas, entende-se que a hibridação do espaço é um fenómeno 

da “condensação” do espaço-tempo. Hoje, através da individualização dos actores urbanos, os 

espaços funcionam 24horas por dia, fruto dos avanços tecnológicos no campo das redes 

digitais e das novas formas de sociabilidade, independentes da proximidade geográfica. 

 

Assim, é importante poder determinar através do uso do espaço público, quais são as suas 

potencialidades de apropriação como forma de integrar um espaço que é exterior ao centro 

histórico num sistema qualificado de cidade, como acontece em Alcântara, Lisboa. 
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| PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA – ANÁLISE E PROPOSTA  

3.5 _ NOVA PROPOSTA URBANA PARA ALCÃNTARA 

 

 

O Plano Urbano realizado em grupo 

no âmbito da disciplina de Laboratório 

de Projecto VI (1º semestre de 

2010/2011)1 e que agora se desenvolve 

pretende mais do que requalificar 

Alcântara, ser um “plug-in” do Plano 

Urbano “Alcântara XXI”. Segundo as 

considerações revistas equacionam-se 

as seguintes considerações a rever: 

3.5.1 _ Estratégias para Alcântara. 

 

3.5.2 _ Estrutura Urbana. 

 

3.5.3 _ Frente Ribeirinha – 

“Cultural Coast Line”  

 

3.5.4 _ Perfil de Alcântara. 

 

3.5.5 _ Estrutura Ecológica Linear. 

 

3.5.6 _ Plataforma Interdisciplinar 

(Praça). 

 

3.5.7 _ Programas para Alcântara. 

 

3.5.8 _ Edificado Proposto. 

 

 

F. 19 _ Proposta do Plano Urbano para Alcântara. 
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61 

3.5.1 _ Estratégias para Alcântara _ Considerando as estratégias do “Plano Alcântara XXI”, 

pretende-se a reformulação do conceito de “Interface Tripolar” e ““T” Rodoviário”. No fundo, 

os dois conceitos cruzam-se porque ambos se referem ao “Nó de Alcântara”. Prefere-se então 

dizer que este núcleo central é uma “Plataforma Interdisciplinar”, um, ponto de distribuição 

dos fluxos urbanos no território. Na sua componente local por ser uma praça que se conecta 

com os percursos locais, na global, por ter a estação ferroviária interligada com os outros 

meios de transportes citadinos. A articulação do projecto urbano com o território estabelece-

se devido às condicionantes infra-estruturas rodo-ferroviárias e edificadas, cujo resultado final 

advém do cruzamento da antiga Alcântara com as novas directrizes sobre o rio Tejo, definindo 

eixos de permeabilidade.  

 

 

 

 

3.5.2 _ Estrutura Urbana _ O desenho da estrutura urbana para Alcântara desenvolve-se 

num sistema sobre “directrizes” que confluem para o rio Tejo, potenciando as vistas sobre o 

mesmo. Estas assumem como eixo central a Av. de Ceuta e partem da Lx Factory ou da área 

portuária de Alcântara. Esta “imagem” pretende uma maior permeabilidade entre a cidade (re) 

construída e a Frente Ribeirinha. 

                                                            
61 “Esas áreas conforman lo que Saskia Sassen dio en llamar las Ciudades Globales. En ellas convergen los nodos de las principales 

redes de telecomunicaciones (…) Las Ciudades Globales, por tanto, son la médula espinal del sistema económico tardocapitalista.” 

Retirado de http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-global/ 

F. 20 _ Fotomontagem da proposta do Plano Urbano para Alcântara. 

http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-global/
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Através do Diagrama esquemático da Proposta para a evolução do quarteirão “tipo” em 

Alcântara (F.21), tem-se em conta a implementação da construção em altura e as respectivas 

comunicações. No mesmo diagrama o esquema do ano 2000 prevê a inclusão de um piso 

público de com uma altura acima da cota 5 e o piso em cima livre para futuros usos. Com o 

nível da subida das águas62 o piso térreo desapareceria, sendo o piso misto o ponto de partida 

para a construção de um novo “layer” de cidade. 

 

 

 

3.5.3 _ Frente Ribeirinha – “Cultural Coast Line” _ Sobre a Frente Ribeirinha importa 

demonstrar a sua componente cultural, denominando-se de “Cultural Coast Line”. Este sistema 

localiza os pontos culturais compreendidos entre Belém e o Cais do Sodré, no qual se assume 

Alcântara como o seu “mediador”. Belém identifica-se como um dos pontos culturais mais 

consistentes, embora isolado e o Cais do Sodré compreende mais comunicabilidade com o 

centro histórico. 

 

 

                                                            
62 Segundo os estudos hidrográficos para Alcântara prevê-se que nos próximo 100 anos a subida das águas do Tejo até à cota 5. 

 DE SÁ, Manuel Fernandes - Plano de Urbanização de Alcântara, Relatório (Análise) – Julho, 2010. (p.51 até 55) 

 

F. 21 _ Diagrama esquemático – Proposta para a evolução do quarteirão “tipo” em Alcântara. 

F. 22 _ Diagrama dos vários museus de Belém a Santos – “Cultural Coast Line”.  
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3.5.4 _ Perfil de Alcântara _ No “Perfil” morfológico de Alcântara estabelecem-se edifícios 

com alturas compreendidas até 25 metros, excluindo a torre localizada ao centro do 

vale de Alcântara, como demarcação no território da Frente Ribeirinha. 

 

 
3.5.5 _ Estrutura Ecológica Linear _ Pretende-se a criação de uma Estrutura Ecológica Linear 

que, por um lado faz parte de um sistema sustentável a nível ambiental, e por outro a criação 

de um “corredor verde” que relaciona o Estuário do Tejo com o Vale de Alcântara e o Parque 

de Monsanto. Devido à fisiologia do vale de Alcântara, as construções subterrâneas acarretam 

graves situações de drenagem e de risco de inundações. 

 

3.5.6 _ Plataforma Interdisciplinar (Praça) _ Ao contrário do Plano “Alcântara XXI”, que 

prevê no ponto mais a sul a definição de um “T” rodoviário deveria ser substituída por uma 

“Plataforma Interdisciplinar”. Este elemento pretende por um lado, resolver o Nó Rodoviário 

de Alcântara e por outro, estabelecer este espaço como uma “porta” de entrada no centro 

histórico de Lisboa. O que torna este “Nó” como um ponto de concentração de fluxos urbanos. 

 

 

F. 23 _ Perfil de Alcântara  

F. 24 _ Axonometria da “Plataforma Interdisciplinar”. 
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3.5.8 _ Edificado Proposto _ O edificado proposto para esta Unidade Territorial, prevista como 

o “centro” das intervenções em Alcântara, pressupõe dois tipos de abordagens: um edifício 

linear que acompanha a Avenida de Ceuta e que define fisicamente a praça; a intervenção de 

reabilitação em edifícios industriais pré-existentes, convertendo-os em habitação colectiva 

para Jovens. 

A intervenção de reabilitação de quarteirões 

industriais, definem-se como elementos de 

“transição” entre os edifícios de habitação 

colectiva de Frederico Valsassina e o complexo 

habitacional dirigido para jovens criadores 

(integrado no projecto concebido para a Lx 

Factory)63. 

O edifício “referência” que acompanha a Av. de Ceuta, começa na Escola da ESAD e termina 

com o fechamento da Praça (Plataforma Interdisciplinar _ 5). São 400 metros repartidos em 

programas como uma Universidade, Hotel de Negócios, Interface de Trabalho, Estação 

Ferroviária, Arquivo Municipal e Biblioteca Central de Lisboa. 

 

 

                                                            
63 Ver Mestrado Integrado em Arquitectura - Construir no Construído: o “Nó de Alcântara” Reconversão de Zonas Industriais: 

Artes e Ofícios, Pedro Sepúlveda Nunes. 

F. 26 _ Fotomontagem da Praça  
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CAPÍTULO 04 

PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 

 

“ (…) a biblioteca do futuro será cada vez mais um corpo misto. (…) uma espécie de 

«futuroscópio», como lhe chamou George Steiner. Com a digitalização das espécies 

documentais e a sua disponibilização na rede, a biblioteca será cada vez mais a Babel, uma 

Babel cada vez menos física e cada vez mais memória.”64 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64 Arquitectura Ibérica 17 – Bibliotecas, Caleidoscópio, 2006. (p.7) 
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| PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 

4.1 _ CONTEXTO 

 

O projecto desenvolvido para o Nó de Alcântara enquadra-se no contexto do plano urbano 

desenvolvido na disciplina “Laboratório de Projecto VI” (1º semestre 2010/2011). Este trabalho 

divide-se assim em duas partes: (1) a continuação do seu plano urbano para Alcântara; e (2) o 

desenvolvimento do projecto para a Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa. 

 

Na área do antigo núcleo rodoviário, a nova praça e a estrutura edificada contígua integram 

os seguintes programas: Hotel de Negócios, Interface de Trabalho, Estação Intermodal, 

Arquivo Municipal e Biblioteca Central de Lisboa. Dentro deste complexo construído entende-

se que é na Estação Multimodal que reside a componente mediadora, na comunicação do 

edifício com o território urbano. 

 

 

 

 

 

 

Neste ponto estabelece-se a transição entre a componente urbana e arquitectónica, cuja 

complexidade na elaboração de uma biblioteca e arquivo requer a breve abordagem à sua 

história. No seguinte texto, pretende-se entender mais especificamente a evolução da 

biblioteca desde o século XVIII até à modernidade. 

 

F. 27 _ Diagrama da nova Praça e do edificado contíguo para o Nó de Alcântara.  
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Como referência para criação da Estação Intermodal de Alcântara refere-se o projecto 

“Station City” (Citybanan), da autoria de Rem Koolhaas (OMA). O conceito principal baseia-se 

na criação de um edifício que congrega todas as linhas de metro, tornando-se um dos maiores 

pontos de concentração de fluxos urbanos em Estocolmo. O complexo compreende múltiplas 

funções urbanas na mesma estrutura, como um ginásio, spa, piscina, centro de conferências, 

restaurante e bares, na cobertura tem um café a céu aberto e uma plataforma de observação 

panorâmica, com salas de espera para viajantes. 

 

No contexto da sustentabilidade, a “Station City” de Estocolmo integra um sistema que 

permite o aproveitamento da energia de espaços sobreaquecidos, para áreas a temperatura 

inferiores. A compensação térmica permite que esta estrutura edificada tenha consumos 

energéticos muito inferiores aos níveis normais. 

 

 

 

 

4.1.1 _ BREVE HISTÓRIA DAS BIBLIOTECAS  

 

Numa breve referência histórica, as bibliotecas (inicialmente intituladas de livrarias) apenas 

na transição do século XVIII para o XIX é que começaram a integrar uma componente pública, 

como forma de difundir o conhecimento à comunidade. 

No século XVIII, Rafael Bluteau diz que “ao lado dos templos colocavam os Antigos as 

livrarias, como capelas, ou sacristias, pegadas ao corpo do edifício (…) Entre outros foi isto 

praticado no  

 

F. 28 (a) _ Átrio do edifício “City Station” – centralidade de fluxos urbanos.  F. 28 (b) _ Rede das infra-estruturas do 
metro.  
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templo de Alexandria, dedicado a Augusto César, (segundo escreve Filo) e na cidade de Atenas, 

(segundo escreve Pausanias) mandou o imperador Adriano pôr a sua livraria”65. 

 

A biblioteca assume especial relevância na literatura. Uma das referências incontornáveis é 

“O Nome da Rosa” de Umberto Eco que se desenvolve num convento medieval e tem como 

protagonistas a biblioteca e o bibliotecário. O “labirinto” interno desta biblioteca remete para 

a organização das bibliotecas do século XVIII e edificava-se sobre um conjunto de pensamentos 

franciscanos.  

 

“Mas o erudito romance de Eco levanta outras questões de grande pertinência. Por exemplo, 

a propósito dos labirintos temos dois aspectos a equacionar. Um, que se prende com a 

organização do saber medieval e que em muitos aspectos se prolonga até ao iluminismo, os 

conhecidos trivium e quadrivium. Por outro lado uma visão cosmogónica do mundo, que 

perpassa para a organização do saber e, por consequência, da biblioteca – ou não fora ela o 

espelho do conhecimento e da sua organização em determinada época.”66 

 

Na transição para o século XX, o preceito fundamental nas bibliotecas é o acesso ao 

conhecimento, por uma comunidade aberta de forma a permitir cada vez mais a partilha de 

informação. Entende-se então que é na partilha de informação que reside a componente 

modernista de uma biblioteca.  

 

Segundo estas considerações, a biblioteca moderna introduziu novas informações e 

abordagens, no qual desempenha cada vez mais um sentido de responsabilidade social. O 

domínio público dos espaços inter-existentes possibilitou que a biblioteca fosse um dos 

últimos espaços de acesso gratuito, a nível de serviços públicos. O objectivo das bibliotecas 

públicas não passa por redefinir a biblioteca como uma instituição sediada unicamente nos 

livros, mas sim, uma “plataforma de informação”, onde os documentos são acessíveis a todos. 

A investigação elaborada sobre bibliotecas públicas, recai essencialmente sobre as áreas de 

informação e a forma como esta é partilhada. Em analogia às bibliotecas modernas, é  

 

                                                            
65 Arquitectura Ibérica 17 – Bibliotecas, Caleidoscópio, 2006. (p.5) 
66 Arquitectura Ibérica 17 – Bibliotecas, Caleidoscópio, 2006. (p.6) 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA | 68 

 

pertinente a análise da Biblioteca Britânica St. Pancras, em Londres do arquitecto Colin ST John 

Wilson & Partners, cujos depósitos de informação são neste caso a base da biblioteca sendo a 

partilha de informação em rede a sua principal valência. 

A construção da biblioteca, que começou em 1973 e que se prolongou por 23 anos, 

apresenta um “código arquitectónico” que remete para a linguagem do antigo museu 

britânico. A Biblioteca Britânica St. Pancras é uma das mais significativas bibliotecas de 

pesquisa a nível mundial, reunindo 150 milhões de artigos nos seus depósitos de informação, 

que estão distribuídos programaticamente. A maioria das informações são antigos 

documentos da Bloomsbury (área do Museu Britânico), Chancery Lane e Holborn. Os 

documentos estão disponíveis em vários formatos: livros, manuscritos, periódicos, jornais, 

revistas, som e música, gravações, vídeos, play-scripts, patentes, bancos de dados, mapas, 

selos, estampas e desenhos. A estratégia para a partilha de informação permite ter acesso a 

diversos documentos, através da plataforma logística entre os centros documentais.  

O nível de conhecimento é adquirido através não só da plataforma de informação criada com 

outras entidades, mas no cruzamento de dados físicos e digitais.  

 

 

 

 

 

 

4.1.2 _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA  

Nas últimas duas décadas, a necessidade de partilhar informação por parte das bibliotecas 

portuguesas levou à criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, tendo por base os seus 

concelhos. O objectivo é dotar cada sede de município numa rede de bibliotecas capaz de se 

ramificar em freguesias, através dum programa de apoio específico, tutelado pela 

administração central. O “Programa de Apoio às Bibliotecas Públicas” (1987) visa instituir esta 

Rede Nacional de bibliotecas e divide-se em três tipologias: (1) BM1 – para município com  

F. 29 (a) _ Vista aérea panorâmica da Biblioteca Britânica St. Pancras..  F. 29 (b) _ Vista exterior do edifício. 
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menos de 20 mil habitantes; (2) BM2 – para município com mais de 20 mil habitantes, mas 

menos de 40 mil; (3) BM3 – para os que ultrapassem esta fasquia de residentes.67 

 

No que se refere ao Arquivo Municipal de Lisboa, actualmente tripartido fisicamente 

(“Arquivo Histórico e Intermédio” no Bairro da Liberdade; “Arquivo do Arco do Cego” no Bairro 

do Arco do Cego; “Arquivo Fotográfico” – na Rua da Palma), cujos depósitos permitem guardar 

os documentos importantes referentes à Cidade de Lisboa e aos seus habitantes. 

Os três locais onde actualmente se localizam os documentos antigos de Lisboa estão mal 

instalados e dispersos pela cidade. As condições térmicas de húmidas não são as mais 

adequadas, o que levou à degradação de alguns dos documentos guardados. 

A biblioteca vem substituir a actual que está instala no Palácio das Galveias e o Arquivo 

municipal vem juntar os três arquivos actualmente subdivididos num só edifício, reunindo as 

circunstâncias necessárias para gerir a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.  

 

Como referência, o projecto dos arquitectos Alberto Souza Oliveira e Manuel Aires Mateus 

para a Biblioteca Central e Arquivo Municipal peca por estar localizado num sítio pouco 

acessível, onde a rede de transportes não está directamente ligada. No caso da Biblioteca 

Central e Arquivo Municipal de Lisboa proposta para este trabalho acontece precisamente o 

contrário, contrariamente está situada num dos pontos com maiores potencialidades de 

deslocação, sendo uma referência de entrada no centro da cidade de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 http://rcbp.dglb.pt - 20 Anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas: Um balanço (possível) do grau de cumprimento do Programa. 

http://rcbp.dglb.pt/
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| PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 

4.2 _ TEMAS DE PROJECTO 

 

 Neste contexto, temas explorados neste projecto da Biblioteca Central e Arquivo Municipal 

de Lisboa subdivide-se em três componentes: (1) A Plataforma Logística da “Rede Nacional de 

Bibliotecas” e o “Programa de Apoio às Bibliotecas Públicas”; (2) Os “Mediadores e 

Programas”; (3) Organização espacial do edifício. 

 

Relativamente à “Rede Nacional de Bibliotecas”, desenvolve-se uma plataforma logística de 

apoio às bibliotecas públicas, descrita no subcapítulo anterior68. Neste contexto, a expansão da 

internet permitiu através do “Programa de Apoio às Bibliotecas Públicas” a disponibilização de 

mais produtos e serviços de informação, reposicionando as bibliotecas públicas portuguesas 

no movimento moderno. Para cumprir o “Manifesto da UNESCO sobre as bibliotecas públicas” 

de 1994 é necessário que todos os serviços e colecções incluam os fundos tradicionais em 

suportes tecnológicos modernos apropriados. 

 

No âmbito dos “Mediadores e Programas” abordam-se o potencial dos “mediadores” 

enquanto ligação ou barreira que estabelecem entre os programas. Neste contexto, funções e 

usos são dissolvidos de um programa para outro através de elementos programáticos como: 

“cafetaria vertical” (Munch Museum, Bjorvika (Oslo), Herreros Arquitectos); átrio elevado 

(Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale, Caen, França, Rem Koolhaas) e o percurso em 

rampa (School of architecture, Nantes, França, Lacaton & Vassal). 

 

A biblioteca segundo a descrição de Eco (no livro “O Nome da Rosa”) enquadra-se no século 

XIV, nos calabouços de um convento franciscano, cujo percurso interior estabelece uma forte 

analogia com o conhecimento. O “labirinto” proporciona por um lado, o total acesso à 

informação desse espaço, e por outro, é uma forma de “conter” o seu usuário no interior do 

edifício, estabelecendo uma relação de permanência com o mesmo. A sua disposição funcional  

 

                                                            
68 Ver subcapítulo 4.1 do presente documento. 
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desenvolve-se no plano horizontal subdividindo os diversos espaços, onde os depósitos de 

informação funcionam como “incubadoras” de conhecimento. 

 

“A biblioteca é um labirinto? (…) A biblioteca é um grande labirinto, sinal do labirinto do 

mundo. Entras e não saberás se sairás. (…) Onde se penetra finalmente no labirinto, se têm 

estranhas visões e, como acontece nos labirintos, a gente nele se perde.”69 

 

Iniciada na Biblioteca Central de Berlin (anos 70) e aprofundada em 1998 por Rem Koolhaas 

(OMA) no projecto para a Biblioteca Central de Seattle, o conceito fundamental na organização 

do seu programa, a disposição por plataformas específicas. A primeira abordagem ao 

programa foi consolidar áreas semelhantes, em que cada plataforma corresponderia a um 

programa específico. Sendo que cada plataforma tem uma função específica, o seu tamanho é 

distinto, assim como, a flexibilidade, organização de circulações, cor, estrutura e circulação. 

Os espaços intersticiais organizam os intercâmbios entre plataformas com operações de 

trabalho, interacção e acontecimento, permitindo aos bibliotecários informar e estimular o uso 

dos documentos.  

 

Em coerência com o tema desenvolvido neste subcapítulo a proposta para a Biblioteca 

Central e Arquivo Municipal de Lisboa desenvolve-se sobre dois volumes, um corpo vertical 

(biblioteca) e um horizontal (arquivo), cujos pontos de “contacto” são os seus depósitos e 

respectivos átrios. A articulação dos espaços decorre em três percursos públicos principais: 

ligação do átrio da biblioteca com o átrio do arquivo; percurso da biblioteca que conecta as 

dias áreas de leitura (informal e formal); percurso do arquivo que percorre as áreas 

documentais (ver F.30). 

Sendo assim, estes termos aplicados na Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa 

traduzem-se nos seguintes aspectos: as distribuições dos percursos do edifício desenvolvem-se 

verticalmente fazendo a comunicação entre dois espaços “referência”, como é exemplo as 

áreas de leitura (informal e formal). As plataformas específicas para cada área programática 

dividem-se e desenvolvem-se entre espaço privado e públicos nos quais se relacionam à 

semelhança da Biblioteca Central de Seattle. 

 

                                                            
69 ECO, Umberto - O Nome da Rosa. Gravida, 2011 (p.194) 
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F. 30 _ Diagrama dos percursos públicos do edifício que ligam áreas de “referência”.  

F. 31 _ Diagrama dos percursos privados do edifício. 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO | 73 

 

| PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 

4.3 _ MEDIADORES E PROGRAMAS 

 
 

O projecto desenvolvido para a “Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa”, na 

relação ou separação de funções pressupõe temas iniciais: os “mediadores” e os “programas”. 

Os “mediadores” identificam-se como um “dispositivo” que possibilita a união ou separação 

física entre dois programas. O objectivo passa pela partilha de usos e funções de cada 

programa, como forma de os potenciar e melhorar. 

Os “programas” são os elementos que permitem dar uso a um determinado edifício, muitas 

das vezes delimitam estratégias e metodologias específicas, diferentes conceitos e 

abordagens.  

 

 

 

No edifício composto pela Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa assume-se a base 

como elemento permeável, um “filtro” entre a cidade e a frente ribeirinha. O piso térreo, 

através do seu programa determina-se como uma forma de verticalizar o espaço público sobre 

as diversas plataformas do edifício (como são exemplo as cafetarias verticais).  

O programa da biblioteca subdivide-se em: átrio evento, percurso veicular, átrio da 

biblioteca, área staff e informática, área de leitura (informal e formal) administração e área 

técnica. Por sua vez, o programa do arquivo municipal ramifica-se em: área comercial, serviço  

F. 32 _ Diagrama dos Programas e Mediadores. 
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público do arquivo, espaço infantil, acesso à estação multimodal, átrio auditório, cafetaria 

vertical, exposições e herança documental e depósitos de informação 01 e 02. (ver F. 32) 

 

O átrio elevado70 da biblioteca funciona como o mediador entre as áreas de leitura e o 

arquivo e faz a ligação aos depósitos de informação do arquivo municipal. Nas bibliotecas 

modernas o átrio designa-se como a área de “referência”, é o ponto de preparação do acesso a 

um pré-conhecimento, uma antecâmara. Segundo (ver autor está na arquitectura ibérica) “o 

átrio é o local onde se estabelece a relação entre o interior e exterior do equipamento e se 

distribui o público pelas diversas áreas do edifício o que, em termos funcionais, significa ser 

este o espaço destinado ao acolhimento, informação e orientação dos utilizadores.”71 Com tal 

preponderância este distribui os seus utilizadores para as áreas de leitura, depósitos de 

informação e para o grande auditório, num percurso suspenso, no interior do edifício. 

 

 

                                                            
70 Átrio elevado é elevado à cota 21,70 sendo o primeiro ponto de contacto total com o rio Tejo. 
71 Arquitectura Ibérica 17 – Bibliotecas, Caleidoscópio, 2006. (p.9) 

F. 33 _ Axonometria da Biblioteca Central de Lisboa e os seus programas. 



PROJECTO FINAL DE MESTRADO _ (RE) PENSAR  O NÓ DE ALCÂNTARA  ATRAVÉS  DE  UM  EDIFÍCIO  HÍBRIDO | 75 

 

No arquivo municipal os programas que se revelam predominantes são os depósitos de 

informação que configuram o seu “miolo” (no piso 1 o estacionamento interior prevê-se que 

possa servir futuramente como espaço de arquivo). Sobre as fachadas do edifício ficam as 

áreas públicas: áreas temáticas para consulta e leitura, departamento histórico, educativo e 

fotográfico, herança fotográfica (fotografias e cartografia). O percurso principal começa no 

átrio do arquivo municipal e termina no átrio que dá acesso ao auditório, em sítios opostos, 

percorrendo os departamentos e áreas principais de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 34 _ Axonometria do Arquivo Municipal de Lisboa e os seus programas. 
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| PROPOSTA _ BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA 

4.4 _ MATERIALIDADE 

 

 “Las estructuras mixtas consisten en la utilización conjunta del HE y el acero estructural en 

las secciones resistentes, mediante una conexión apropiada; permiten una pléyade de 

soluciones de gran potencial, atendiendo apropiadamente a se específico código formal, 

proporcional y armónico, muy diferente del HE aislado, …”72  

 

Na abordagem à pormenorização da Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa, 

trabalham-se dois componentes materiais (betão armado e aço), integrados nos sistemas 

materiais e programáticos: o betão define o “miolo” e o aço os espaços “leves” do edifício. 

No decorrer do projecto utilizou-se a materialidade para definir áreas específicas: o betão 

usado como uma “pedra liquida”, que estrutura as áreas programáticas de maior carga (1200 

KN/m2), como são exemplo os depósitos de informação, átrios (elevados), percursos 

“pesados”, estacionamento e áreas técnicas73; a estrutura em aço define os espaços de maior 

“leveza”, suporta menores cargas (800 KN/m2) e define as principais áreas de leitura (informais 

e formais). 

 

“PEDRA LÍQUIDA” – O USO DO BETÃO ARMADO  

“Duro cuando fragua y fluido mientras fresco, este material paradojico merece bien la 

denominación de piedra líquida,porque esse oxímoron apocopa si doble condición seca y 

mojada, sólida y blanda, áspera y suave.”74 

Actualmente, imaginamos o betão armado como um material antigo, mas apenas foi 

desenvolvido e aplicado em edifícios no século XIX. Um século depois, com o betão armado 

atingiu o seu expoente máximo, inicialmente aplicado em grandes edifícios clássicos e 

posteriormente, no movimento moderno. As novas derivações e evoluções técnicas potenciam 

a criação de elementos com superfícies cada vez mais reduzidas. 

                                                            
72 Arquitectura Viva 101 - Hormigón Fresco. (p.36) 
73 Ver Anexos 02 _ P21 

74 Arquitectura Viva 101 - Hormigón Fresco. (p.31) 
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Na engenharia, o betão é um dos principais elementos na construção de pontes, túneis e 

torres, permitindo edificar as mais diversas formas com grande resistência e durabilidade. 

Neste contexto, o betão armado determina o “miolo” da “Biblioteca Central e do Arquivo 

Municipal de Lisboa”, configura as áreas de maiores fluxos, e concentração como acontece nas 

“antecâmaras” de um determinado espaço.  

 

 
 

 

 

O AÇO COMO “ESTRUTURA LEVE”  

As estruturas em aço integradas na Biblioteca Central e no Arquivo Municipal de Lisboa 

fazem por um lado, o suporte da fachada do edifício, e por outro definem as áreas leves do 

edifício. No interior, o metal determina os grandes espaços de estadia copm menores cargas, 

como é o caso das áreas de leitura e os seus percursos de pequenos fluxos. 

Finalmente, importa realçar o facto de a matéria poder ser um elemento que integra a 

metodologia do projecto, estrutura e “materializa” o espaço. Neste sentido, a utilização destes 

dois componentes materiais vem na sequência da “condição híbrida” deste edifício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 35 (a) _ Viaducto Millau, Norman Foster, 2004. F. 35 (b) _ Thames Hub, Norman Foster. F. 35 (c) _ Johnson Wax 
Headquarters, Frank Lloyd 
Wright, 1944-1951. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 05 

CONCLUSÃO 

 

 “Após dezanove anos de existência e num contexto onde se prefigura, senão a curto, pelo 

menos a médio prazo, a dotação de cada concelho com uma biblioteca pública, (…), deverão 

passar pela instituição de redes concelhias de leitura e pelo estabelecimento de diferentes 

patamares de cooperação entre as bibliotecas da rede (…) Serviços de referência on-line 

criados a partir da cooperação entre diferentes bibliotecas, constituição de catálogos colectivos 

por região e a sua disponibilização na Internet, desenvolvimento de programas cooperativos 

capazes de consolidarem a vertente de animação das bibliotecas são, entre outros, alguns 

caminhos que importa seguir no futuro.”75 

 

 

 

                                                            
75 Arquitectura Ibérica 17 – Bibliotecas, Caleidoscópio, 2006. (p.9) 
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| CONCLUSÃO 

5 _ CONCLUSÃO 

 

No presente Projecto de Mestrado Integrado em Arquitectura, com o tema “(Re) pensar o Nó 

Alcântara através de um Edifício Híbrido” desenvolve-se uma pesquisa e reflexão sobre os 

conceitos teóricos aplicados no projecto prático da Biblioteca Central e Arquivo Municipal de 

Lisboa. Assim, esta componente teórica estrutura-se nos seguintes capítulos: o primeiro 

corresponde à Introdução e descreve os objectivos, a metodologia e os temas abordados; no 

segundo capítulo, dos Edifícios Híbridos, é definido o conceito de híbrido aplicado à 

arquitectura e delimita-se a abordagem a aplicar na componente prática; no terceiro capítulo, 

Plano Urbano para Alcântara – Análise e Proposta, é desenvolvida uma análise crítica do plano 

urbano “Alcântara XXI”, com o objectivo a reequacionar algumas questões neste contexto; e 

no capítulo quatro, correspondente à Proposta – Biblioteca Central e Arquivo Municipal de 

Lisboa, faz-se uma memória descritiva e justificativa do projecto de arquitectura, incluindo a 

sua contextualização, programa, sistema estrutural e materialidade. 

 

Até ao início do século XX, os edifícios híbridos estão associados a projectos para as classes 

do proletariado. Mais tarde, a “condição híbrida” reflecte-se em questões sociais, económicas 

e políticas, nomeadamente, em acontecimentos como a lei do Ordenamento da Zonamento de 

Nova Iorque em 1916, a crise económica em 1929, a 2ª Guerra Mundial entre 1939 e 1945 e, 

actualmente, a globalização. Estes aspectos têm vindo a permitir alterações profundas tanto 

no programa, como nos sistemas integrados nos edifícios. 

Estes processos resolveram problemas concretos como a requalificação de edifícios 

devolutos (através do programa), a reconstrução de territórios devastados pela guerra e mais 

recentemente, criaram plataformas logísticas com o intuito de organizar “redes” de trabalho, 

reunindo os vários intervenientes, como é caso das “Open Source Architecture”. 

 

Assim, embora este trabalho se desenvolva essencialmente à escala da arquitectura, esta 

pesquisa evidencia o potencial do edifício híbrido a diversas escalas. Os fundamentos do 

projecto prático (a construção de um pólo de infra-estruturas urbanas, Biblioteca e Arquivo) 

assentam assim na investigação teórica aqui desenvolvida. 
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A delimitação da abordagem resulta da reflexão crítica do estado da arte, delimitando e 

clarificando o conceito. No presente trabalho explora-se a consciencialização de um carácter 

evolutivo e dinâmico da arquitectura. Enquanto “Work in Progress”, o pensamento 

arquitectónico impulsiona o dinamismo das relações entre sistemas concordantes a aplicar no 

edifício. 

 

Na transição do contexto teórico para a abordagem do plano urbano “Alcântara XXI” prevê-

se a sua integração no PDM de Lisboa, com o objectivo de melhorar o desempenho e 

qualidade ambiental, a coesão territorial e a capacidade de regeneração à escala urbana. 

Neste ponto, Alcântara assume-se como uma das centralidades de Lisboa pela importante 

ligação que estabelece para além da cidade, traduzindo-se num núcleo de distribuição de 

fluxos urbanos, directamente ligado ao centro histórico.  

Neste contexto, as dificuldades impostas por entidades exteriores à câmara, como a REFER e 

o Porto de Lisboa, e as ligações rodoviárias e ferroviárias que se concentram no local, 

assumem neste projecto um papel fulcral. Relativamente à problemática associado às 

entidades externas, pretende-se facilitar e promover a colaboração entre estas através do 

faseamento do projecto na área de intervenção. Ao nível das infra-estruturas viárias dentro da 

metapolização e dos mediadores globais e locais, propõe-se uma “plataforma interdisciplinar” 

no Nó de Alcântara como forma de difundir os fluxos pela cidade, assumindo-se assim como 

um ponto de chegada e partida.  

Na materialização desta “plataforma” constrói-se uma praça central definida por uma massa 

edificada, onde a “componente híbrida” engloba os programas e seus mediadores: Estação 

Intermodal de Alcântara, Habitação Colectiva, Hotel de Negócios, Interface de Trabalho e a 

parte de arquitectura desenvolvida o Arquivo Municipal e Biblioteca Central de Lisboa.  

 

O projecto de arquitectura para a Biblioteca Central e Arquivo Municipal de Lisboa vem, por 

um lado, colmatar fragilidades ao nível dos arquivos e documentos físicos e por outro, integrar 

documentos de suporte virtual. Este aspecto permite enquadrar esta Biblioteca Central na 

Rede Nacional de Bibliotecas Públicas como centro administrativo, gerindo o “Programa de 

Apoio às Bibliotecas Públicas”. 
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O edifício em si organiza-se segundo plataformas temáticas, de dimensões variáveis, de 

acordo com o conteúdo programático que integram. O carácter público desde edifício traduz-

se num movimento vertical ao longo da sua torre, onde os percursos estabelecem a ponte 

entre espaço público exterior e programa interior. Ao longo deste percurso vertical, praças e 

diferentes pontos de referência assumem-se como “mediadores” entre espaços de estadia, 

como os depósitos de Informação e as áreas de leitura. 

 

Concluindo, as bibliotecas do futuro poderão ter cada vez mais uma função híbrida – as 

bibliotecas assumem cada vez mais um carácter híbrido, enquanto espaço público de 

divulgação da informação e “caixa-forte, residência do acervo documental, com todas as 

condições de preservação que tal exige: segurança, preservação da temperatura e de 

humidade estáveis, controlo da luz, fácil de acesso e organização.”  
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ANEXOS 

 

01 | ENTREVISTA AO ARQUITECTO MIGUEL SILVA GRAÇA 

 

O arquitecto Miguel Silva Graça terminou recentemente a defesa da sua tese de 

Doutoramento sobre “Espaços privados e usos colectivos em Portugal”, onde se debruça sobre 

os conjuntos comerciais como caso de investigação. Este diz que “ A busca de ofertas 

crescentes e diferenciadas de consumo com vista a construir novas formas de vida tornou-se, 

indubitavelmente, uma das características definidoras da vida urbana no início do século. 

Contudo, foi apenas no início do século XX – com a introdução e a difusão de bens produzidos 

massivamente, vendidos em estabelecimentos comerciais e associados a uma marca – que o 

acto de consumir assume o seu significado actual.”76 

Como ponto de partida, foi necessário estabelecer conceitos base que delimitassem a 

entrevista. Assim, repensou-se a distinção entre Híbrido e Transgénico; o espaço público e o 

espaço privado e, por fim, o conjunto comercial. 

Na diferenciação entre híbrido e transgénico entende-se que, segundo Michel Toussaint, a 

definição literária mais correcta consta no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss, 

2002: 1979) onde “híbrido” e “hibridez” têm uma estreita correlação. No seu sentido literário, 

identifica-se como o cruzamento de espécies diferentes, que pode ser aplicado em várias 

categorias «composto por elementos diferentes, heteróclitos, disparatados», os quais se 

podem incluir «num estilo híbrido». Na sua definição científica, entende-se híbrido como um 

«cruzamento natural ou artificial de indivíduos de espécies diferentes». Na Biologia Molecular, 

este conceito é levado ao seu expoente máximo, sendo identificado com determinismos que 

apoiam os fenómenos de vida e acção humanas como sugere Fontana no Dictionary of Modern 

Thought (Bullock, 1990: 398,399).Transgénicos são organismos que, mediante técnicas de 

engenharia genética, contêm materiais genéticos de outros organismos. A geração de 

transgénicos visa organismos com características novas ou melhoradas relativamente ao 

organismo original. Desde a década de 70, que a trangenia obtém resultados, na qual foi 

desenvolvida a técnica do ADN recombinado. 

                                                            
76 GRAÇA, Miguel Silva – Tese de Mestrado: “Espaços privados e usos colectivos em Portugal”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNA_recombinante
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No conceito entre o espaço público e o espaço privado, mais importante do que distingui-los 

é entender a mudança de paradigma, sendo que, já se fala na privatização do espaço público e 

no carácter público dos espaços privados. Hoje em dia, o carácter jurídico do público ou 

privado é re-adaptável, sendo que, na prática é o uso do espaço que o caracteriza. 

E por fim, a especificação da terminologia de centro comercial, segundo a legislação 

portuguesa na última década, começou por centro comercial, depois grande superfície 

comercial, unidade comercial de dimensão relevante e hoje em dia é denominado por 

conjunto comercial. O centro comercial, actualmente, embora tenha evoluído segundo 

processos diferentes da cidade, assume semelhanças na sua identidade genérica, ou seja, cada 

vez é mais abrangente e não específico quanto à sua definição. O primeiro centro comercial foi 

o Country Club Plaza, em Kansas City, Missouri, USA durante a década 20 do séc. XX. Num 

outro registo (pós - II Guerra Mundial) e segundo a definição clássica, foi através do Urban Lab 

Institute que os centros comerciais começaram a ser pensados e geridos por uma mesma 

identidade, assumindo a maximização do lucro como principal objectivo. 

 

1 _ Considera as superfícies comerciais, localizadas nos centros periféricos edifícios 

híbridos? 

No sentido em que um híbrido significa o cruzamento de duas espécies, não considero as 

superfícies comerciais um edifício híbrido mas sim transgénico, como o referencia Álvaro 

Domingos no texto “Paisagens Transgénicas”. O único ponto onde a aplicabilidade da palavra 

híbrido se relaciona com os centros comerciais é nos seus processos entre o público e o 

privado, porque um centro comercial como objecto pressupõe uma identidade própria, onde a 

inter-relação entre este e a cidade mutou. O centro comercial pressupõe três fases: a 

identidade, mutação (definição: mudança repentina de uma estire provocada por um acaso ou 

sem causa aparente; Geneticamente: mudança de identidade muta e assume uma identidade 

própria) e crise.  

 

2 _ Compreende que, os “centros periféricos” integram o sistema policentralizado da 

cidade? 

Sim, tendo em conta que se deve questionar a multi-escala tanto do centro comercial como 

da cidade, tem de se compreender os centros periféricos dentro da rede de territórios. Hoje 

em dia, a cidade europeia tem uma identidade essencialmente policentralizada, está  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_City,_Missouri
http://en.wikipedia.org/wiki/Missouri
http://en.wikipedia.org/wiki/USA
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estabelecida dentro da rede de territórios. Foi na cidade, ou melhor, entre cidades, 

estabelecida nestes centros periféricos, onde a comercialização do produto dominou o 

território. Neste momento são os fluxos e dinâmicas urbanas denominadas de “peregrinações 

urbanas” que desenham os próprios tecidos. Nos tempos actuais a cidade já não é um 

território contínuo, como o descreve Thomas Stevens no seu texto “sessvenstat”, em que a 

vida urbana sedia-se no tecido “entre cidades”, onde se perdeu a noção de escala. 

Presentemente, vivem mais pessoas entre as cidades (vivem, trabalham, relacionam-se) do 

que dentro delas, fazem parte de um sistema de mobilidade em rede. Neste sentido do centro 

comercial está inserido dentro de um sistema policentralizado, assume-se como um pólo, cria 

uma dualidade entre o lugar e o não lugar. O lugar descrito como o imaginário, o espírito do 

lugar que construímos com o assumir do palimpsesto de história e significados, do Christian 

Norman e do Janie Lock (anos 70) e o não-lugar com a ausência de relações com a urbanidade 

do Marc Augé (anos 90). Segundo estes termos, o centro comercial já não assume nenhum 

destes registos, despontaram novas relações de contratualidade ao que poder-se-ia chamar 

um “outro lugar”. 

 

3 _ Quais são as alterações provocadas por estes edifícios no espaço-tempo da cidade? 

Actualmente as cidades sofrem da distorção espácio-temporal, as relações de proximidade já 

não se definem pela proximidade geográfica mas sim pelas redes de hiper-mobilidade e pelas 

redes sociais. A cidade relaciona-se com objectos multi-escalares, o espaço e tempo 

controlados levam-nos a entrar dentro deles e servem em certa medida como contentores. 

São usados mecanismo de dissimulação temporal nos centros comerciais “de foras as portas 

parecem maiores e de dentro mais pequenas”. O sistema de circulação interno é distorcido, 

faz-nos seguir sempre os maiores percursos e andar em espiral, como se e um labirinto se 

tratasse. Os campos visuais são mais alargados e a luz falta de luz exterior é compensada com 

luz artificial para que na nossa percepção seja sempre meio-dia. Estes sistemas ajudam na taxa 

de conversão de um utilizador para um consumidor, usam-se como dispositivo principal a 

permanente circulação, sendo que, não interessa saber onde se está, mas sim que o espaço 

envolvente é agradável.  
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4 _ Qual é o melhor sistemas organizacional desses programas? 

O sistema organizacional dos centros comerciais está em grande evolução. O sistema 

estratificado por layers poderá ser o seguinte: num primeiro layer os serviços básicos à 

comunidade, no segundo e terceiro o ócio lazer, com uma forte componente, cada vez mais 

cultural e prevê-se um quarto layer cívico com serviços dedicados ao cidadão, “hoje em dia só 

falta ter-se mesa de voto neste espaço” para que se complete. 

 

5 _ Que aspectos são determinantes na congregação programática de uma superfície 

comercial?  

O que define o sucesso, ou falta dele, na congregação de programa é a experimentação 

deste, a criação de novos dispositivos que os distinga entre si. Estes dispositivos contêm novos 

usos (casa de banho adaptadas, primeiros socorros, fraldários, cacifos, internet sem fios, filiais 

de museus, solários, ginásios, espaços recreativos) que dão conforto, tornando o espaço mais 

intenso na proximidade de relações. Estes aspectos tornam o objecto quase urbano na sua 

acumulação de ofertas e comodidades. 

 

6_ Poderá o programa de uma superfície comercial, ser potenciador do espaço público no 

seu interior ou contíguo ao edifício? 

É necessário repensar o conceito de espaço público e privado que é uma das clivagens da 

nossa história. “Já não funcionamos nesta dualidade?” Há fenómenos que começam a 

aparecer, manifestações, roubos, mortes e suicídios, colocam em dúvida se o seu carácter 

quase urbano já não o é hoje. Neste momento o público e o privado mutam dentro deles 

próprios, sendo que um pode estar a perder valências em detrimento do outro. As galerias, 

“passages” contribuem para a dinamização do espaço público. A cidade fugiu à sua escala e 

este objecto também assim o é por defeito, ou não. O centro comercial pela sua multi-escala 

permitiu a reintegração em diversos pontos urbanizados. Os percursos de vida das pessoas 

cruzam-se, criam-se relações casuais do dia-a-dia. A definição destes espaços hoje em dia, vai 

muito para além das suas definições jurídicas, o que as determina são a sua experimentação. 
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7 _ As novas superfícies comerciais da periferia conseguem transmitir ao utilizador as 

vivências dos centros urbanos? 

Sim, hoje em dia o único factor que distingue as praças, avenidas e ruas privadas para as 

públicas é o facto de uma serem cobertas e outras não. 

 

8 _ A recriação das praças e avenidas urbanas, nas superfícies comerciais como 

distribuidores de espaço permitem a mesma experimentação inter-relacional entre 

utilizadores?   

As praças e avenidas nas superfícies comerciais são assumidas como “espaço evento”, nos 

pontos onde se partilham experiências e vivências urbanas. A ideia de transposição do espaço 

público para os centros comerciais, fizeram repensar a sua privatização. Nas “praças evento”, 

podem acontecem desde casualidades do dia-a-dia até actividades mais controladas. Existe um 

dualismo na caracterização das praças públicas e privadas. Por exemplo, a Mar Plaza em Berlim 

e a praça Sony embora sejam de gestão privada não se entende que são privadas, porque são 

usadas como públicas. É uma ambiguidade pouco visível, a condição de simulacro não é real. É 

aceite e vivida como tal, como se tudo fosse real, “é vivido como um objecto do expoente 

máximo do simulacro”. Os mecanismo de segurança criam-se pelo simples sentido de que se 

está a ser filmado. 

 

9 _ Entende que o desenvolvimento dos centros periféricos, passa pela utilização destes 

dispositivos comerciais ou poderão surgir outros? 

No meu entender já o são, mas há uma outra dimensão que é importante colocar, o centro 

comercial como equipamento urbano, já é uma aspecto que hoje,  no planeamento urbano já 

é considerado, embora não referenciado nos estudos e planos. Existe e tem influências na 

construção de uma escala territorial alargada. Por outro lado, a sua não inclusão em estudos e 

planos, não havendo uma reflexão é conveniente aos agentes imobiliários, estes fazem as 

negociações de forma casuística. Os promotores podem definir a sua própria estratégia e não 

submeter-se a uma estratégia global. Por exemplo, o que seria da expo 98 sem o centro 

comercial Vasco da gama? A lógica da feira que se transforma em cidade, que tinha como 

âncora a vertente comercial. Integrados na génese urbana, os centros comerciais, foram 

colocados no território como geradores e, posteriormente as dinâmicas urbanas surgiram à 

sua volta, neste sentido não só influência como é influenciado pela cidade. 
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ANEXOS 

 

02 | PEÇAS DESENHADAS E MAQUETAS 

 

P01 _ Plano Urbano para Alcântara _ Implantação 

P02 _ Estratégia Urbana 

P03 _ Propostas Estratégica 

P04 _ Frente Ribeirinha (Cultural Coast Line) e Programas 

P05 _ Diagramas Programáticos e de Conceito 

P06 _ Fotomontagem do Parque para a Biblioteca e Arquivo_01 

P07 _ Fotomontagem da LX Factory para o novo Nó de Alcântara_02 

P08 _ Diagramas _ Programa da Biblioteca Central de Lisboa 

P09 _ Diagramas _ Programa do Arquivo Municipal de Lisboa 

P10 _ Diagramas _ Percursos Públicos do Edifício (Piso Térreo) 

P11 _ Diagramas _ Percursos Públicos do Edifício (Piso Térreo) 

P12 _ Diagrama _ Sistema Técnica e de Sustentabilidade do Edifício 

P13 _ Planta 0 _ Cota 3.70 | Planta 1 _ Cota 5.95 

P14 _ Planta 2 _ Cota 8.20 | Planta 3 _ Cota 11.20 

P15 _ Planta 4 _ Cota 14.20 | Planta 6 _ Cota 21.70 

P16 _ Planta Piso 7 _ Cota 24.20 | Planta de Cobertura 

P17 _ Corte A-A’ e Corte B-B’ 

P18 _ Corte C-C’ e Alçado Oeste 

P19 _ Corte C-C’ | Corte D-D’ | Corte E-E’ 

P20 _ Axonometria da Biblioteca e Arquivo 

P21 _ Detalhes 1_20 P01, P02, P03 e P04 

P22 _ P05 e P06 Área de Convenções e Entrada da Estação 

P23 _ P08 e P09 

P24, P25 e P26 _ Fotografias Maqueta 1/200 

P27 _ Fotografias Maqueta 1/100 _ Vista Sul 

P28 _ Fotografias Maqueta 1/100 _ Vista Este e Oeste 

P29 _ Fotografias Maqueta 1/100 _ Vista da Fachada Este e Sul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


