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RESUMO 

Este documento analisa as frentes ribeirinhas, sobre diferentes perspectivas de abordagem, 
explicitando os processos que levaram à transformação do seu contexto territorial, 
sintetizando as suas características essenciais, assim como as ideias e metodologias 
associadas à sua génese e desenvolvimento. 

Considerando-se que estas são lugares privilegiados de encontro e da vida urbana das 
cidades, o projecto ao qual este documento corresponde pretende constituir-se como uma 
mais-valia do lugar - Alcântara - e também da cidade de Lisboa, favorecendo a regeneração 
da sua envolvente e valorizando um ponto essencial no percurso ribeirinho. 

Embora este trabalho inclua como vector fundamental a presença do elemento dito natural, 
ou a componente ambiental das frentes ribeirinhas, o seu principal enfoque é no elemento 
construído de carácter público – o equipamento - apresentando-se aqui, de forma mais 
sintética, as suas possibilidades de constituição e integração. 

Com o propósito de que esta investigação culmine numa intervenção arquitectónica, numa 
proposta mais específica, uma nova escola náutica, e, considerando estes grandes 
domínios, analisa-se ainda a tipologia escolar procurando recordar algumas tendências que 
se desenvolveram durante o séc. XX e a sua validade para a actualidade, descrevendo 
brevemente a situação contemporânea das escolas, assim como os princípios geradores 
sob as quais estas são actualmente desenhadas. 

Deste modo, este trabalho tenta interpretar a vocação do elemento construído público nas 
frentes ribeirinhas, assim como a natureza da tipologia escolar, desenvolvendo-se sob o 
mote desta relação de dualidade e reciprocidade entre lugar - localização geográfica - e 
forma - características físicas, espaciais e construtivas do equipamento – que se assume 
como elemento estruturante e indissociável desta proposta. 
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street 
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ABSTRACT 

This document analyzes riverfronts, under different approach perspectives, making explicit 
the processes that led to the transformation of their territorial context and synthesizing their 
essential characteristics, as well as the ideas and methods associated to their genesis and 
development.  

Considering these to be privileged places of gathering and of the urban life of cities, the 
project to which this document corresponds intends to be constituted as a benefit for the 
locus – Alcântara – and also for the city of Lisbon, favoring the regeneration of its 
surroundings and valuing an essential mark in the global riverfront path. 

Despite this document including as an essential element the presence of the natural 
environment, its focus lies on the built element of public character – the facility – presenting 
here, in a more synthetically way, its possibilities of constitution and integration.  

With the purpose of this investigation culminating in a single architectonic intervention, on a 
more specific proposal – a nautical school, and, considering these great domains, the 
typology of the school is analyzed, attempting to recall some of the trends which have 
developed during the 20th century and briefly describing the contemporary situation, as well 
the generating principles under which they are currently being designed.  

Therefore, this document tries to interpret the vocation of the built public element on 
riverfronts, as well the nature of the School, developing under the influence of this dual and 
reciprocal relation between place – geographical location – and form – physic, spatial and 
constructive characteristics of the facility – which assumes itself as a most definitive and 
inseparable element of the proposal. 
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“The thing is to find a truth which is true for me, to find the idea 
for which I can live and die.” 

 
Soren Kierkegaard: Letter to Peter Wilhem Lund  
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1.1 Contextualização: Construir no Construído 

Construir no Construído é o tema geral do trabalho de projecto do 5ºano. A partir 
deste desenvolve-se um “programa que incide no estudo e caracterização de uma 
unidade morfológica urbana envolvendo pré-existências”, no qual se pretende a 
exploração dos “factores de agregação de forma, da estrutura e da ideia”1 para criar 
um sistema coeso de relação entre a morfologia e a programática, possibilitando a 
salubridade e diversidade na vida do espaço urbano e social. 
 
Após um evidente narrowing down ao nível de cada turma, torna-se essencial a 
consideração da questão da mobilidade para o caso da unidade morfológica em 
estudo – nó de Alcântara – tão caracterizada ou (des)caracterizada pela linha férrea, 
vias rápidas, viadutos automóveis e ainda intensa actividade portuária. Assim, e neste 
caso, pretende-se então que “as propostas possam constituir um relevante contributo 
para o enriquecimento da paisagem urbana, arquitectónica e natural, que enquadram 
este nó de infra-estruturas”2.  
 
Portanto, o trabalho que dá origem a este documento começa por ser realizado no 
primeiro semestre do ano lectivo de 2010/2011, com o desenho de um plano urbano 
que procura a resolução destas questões, através da regulação dos diferentes fluxos, 
promovendo a acessibilidade ao lugar e à cidade de Lisboa e implementando 
sistemas de mobilidade leve que possam promover uma maior sustentabilidade da 
área. Este aspecto é ainda articulado com a introdução de novos usos, novas 
programáticas e novas formas de habitar a frente ribeirinha de Alcântara, articulando 
as áreas de doca com a cidade consolidada e relacionando equitativamente os 
elementos existentes de valor com novos elementos introduzidos.  

 
A Escola Náutica de Alcântara, intervenção arquitectónica relevada neste documento 
é uma parte integrante da requalificação iniciada com o plano urbano e constitui uma 
das unidades de projecto neste definidas.  
 
  

                                                           
1 FAUTL, documento primeiro – programa anual, laboratório de projecto VI / 2010-2011 
2 FAUTL, documento primeiro, laboratório de projecto VI, turma 5ºE / 2010-2011 



1.2 Objectivos e Metodologia 

Este trabalho tem como principal objectivo a definição de um equipamento de 
natureza escolar, localizado na frente ribeirinha de Alcântara, uma zona estratégica 
que lhe confere a possibilidade de constituir uma importante mais-valia para o lugar. 
 
Aqui, a Escola submete-se então, de certa forma, ao tema dos equipamentos em 
frentes ribeirinhas, e, neste caso sobretudo, à sua caracterização essencial e 
necessidades especiais. Este é um factor definitivo face à vontade, cada vez mais 
acentuada, de se valorizar a vida colectiva no espaço das cidades, enquadrando-a 
num sistema sustentável e justo. Assim, procede-se à investigação das características 
que os equipamentos a serem pensados actualmente devem procurar conter, 
tentando focar os que se encontrem localizados em contextos geográficos 
semelhantes. 

 
Procura-se, consequentemente, na aproximação à tipologia escolar, relacionar a sua 
natureza essencial com as formulações sobre o carácter e vocação dos 
equipamentos actuais. Para tal recorre-se à análise das suas necessidades espaciais 
e construtivas, assim como às teorias que as originam, tendo como objectivo primário 
a compreensão da melhor forma de articular a sua programática essencial com a sua 
localização privilegiada, integrando os aspectos de abertura à comunidade, 
dinamização da área e capacidade de adaptação a cenários futuros. 

 
Para a sua inserção urbana, pretende-se a definição de estratégias de consolidação e 
valorização dos percursos e dinâmicas existentes, localizando espacialmente a 
intervenção para que esta consiga relacionar-se positivamente com os elementos que 
a rodeiam, como a Ponte 25 de Abril ou a Gare Marítima de Alcântara.  
 
Propõe-se como metodologia de trabalho a análise e definição de soluções, através 
de sucessivas escalas e com recurso a modelos tridimensionais, mas, também e 
sobretudo através de um processo de desenho que materialize estas intenções de 
forma mais consistente, construindo analiticamente imagem, significado e 
organização. 
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1.3 Estrutura de Conteúdos 

Este documento encontra-se dividido em seis capítulos, mais anexos, que permitem 
estruturar o seu conteúdo. 
 
O primeiro capítulo é essencialmente de carácter introdutório e funciona como 
apresentação e contextualização do trabalho, introduzindo objectivos e hipóteses de 
trabalho, assim como metodologia utilizada.  
 
O segundo capítulo apresenta o tema mais geral sob o qual o trabalho se insere – as 
frentes de água – e consiste numa breve síntese dos processos que levaram aos 
grandes movimentos de regeneração do séc. XX, assim como as perspectivas de 
abordagem que lhe estão inerentes e sua caracterização sucinta. Introduz o Parque 
das Nações como caso exemplar de algumas destas perspectivas, sob dois 
aspectos essenciais, o elemento construído e o elemento natural, ambos usualmente 
parte das frentes de água regeneradas. 

 
O terceiro capítulo é relativo ao tema dos equipamentos, relacionando o seu papel e 
importância na cidade e sociedade com a sua caracterização programática e 
morfológica, assim como as políticas de gestão integrada que lhe estão associadas. 
Serve também para aprofundamento da questão do elemento construído público, 
introduzida no capítulo primeiro, e apresenta dois casos exemplares das questões 
abordadas. É um capítulo essencial para o documento pela forma como investiga as 
características basilares para a construção da proposta. 
 
O quarto capítulo, relativo ao espaço escolar, começa por caracterizar brevemente os 
processos que levam à necessidade de criação de uma nova escola náutica em 
Lisboa, focando-se posteriormente nas características espaciais e programáticas dos 
espaços escolares em geral, analisando vários aspectos da tipologia, tomando como 
referência a obra de Hertzberger e, no caso Português, com o auxílio das ideias e 
manuais da ParquEscolar, empresa pública portuguesa que tem vindo, recentemente, 
a desenvolver alguma pesquisa neste domínio.  
 
O quinto capítulo é o capítulo dedicado à caracterização e justificação da proposta, 
desenvolvendo-a sobretudo a dois níveis, um mais teórico – de caracterização da 
escola enquanto instituição e outro – mais prático, de caracterização de aspectos 
espaciais e formais.  
 
O sexto e último capítulo consiste nas conclusões do trabalho. 
 
 
 
  



2 - FRENTES DE ÁGUA:  
Novos espaços da vida quotidiana 
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“La forme de une ville change plus vite, hélas! que le coeur d’un mortel;”3 

 

2.1 Introdução: breve caracterização e processo de evolução da identidade portuária 

A identidade portuária4 tem vindo a definir-se através das suas estruturas físicas, dos 
processos que levaram à sua transformação e da cultura característica de cada 
cidade.  

Até ao período da Revolução Industrial os portos eram considerados elementos 
essenciais na rede de negociação mercantil, sobretudo entre o império e as suas 
colónias5. Estas trocas, efectuavam-se por via marítima e eram um dos principais 
factores de expansão e desenvolvimento económico das cidades. O mar, que outrora 
personificava o medo do desconhecido e era palco de acção de seres mitológicos, 
transformava-se agora num importante recurso de todas as civilizações. 

No entanto, em oposição às vantagens que oferecia como ponto de partida para 
novos territórios, a água era também a principal forma de chegada de invasores e 
corsários obrigando ao recurso a elementos de defesa fortificadores, como muralhas, 
fortes e atalaias6. Estes elementos constituem uma das primeiras barreiras entre 
cidade-porto que iriam surgir no decorrer da história.  

Mas as realidades portuárias, apesar de alguns denominadores comuns variavam de 
cidade para cidade, de cultura para cultura: 

No mediterrâneo, para além das óbvias vantagens económicas, o mar assume um 
enorme peso político, fomentado pelo seu papel de centralidade na expansão 
europeia para Este, e na procura e conquista de novos territórios a Oeste. A 
identidade das grandes cidades portuárias mediterrâneas como Veneza ou Génova é 
marcada por uma ideia de representação presente na Praça de São Marcos, na 
primeira ou no Terrazo di Marmo, na segunda7.  

As cidades portuárias britânicas diferem das anteriores na própria relação da cidade 
com o porto; enquanto nas primeiras o porto é desenhado quase como uma 
continuação natural da cidade, nas segundas, as docas são realidades pobres que 
devem permanecer mais ou menos ocultas. Tudo o que era negativo em Londres era 
transferido para as docas que simbolizavam um ponto de insalubridade (East End)8. 

Já os portos no nordeste europeu diferem de todos os outros pelo seu 
posicionamento geográfico ideal, capaz de fazer a transição entre o mediterrâneo e o 

                                                           
3
 BAUDELAIRE, C. – Les Fleurs du Mal, versão consultada: As Flores do Mal. Lisboa: Relógio D’Água, 2003; p. 194 

4 
Entenda-se, na literatura anglo-saxónica, por identidade portuária, a forma como a própria cidade encara a sua relação com o 

porto, o uso e significado deste; 
5 GUIMARÃES, F. João – Cidade Portuária, o Porto e as suas Constantes Mutações. Lisboa: ParqExpo, 2008; p. 26  

6 Ibid., p. 30 
7 Ibid ibidem 
8 Ibid., p. 39 



Báltico, factor que iria mais tarde contribuir para o seu sucesso face aos avanços da 
tecnologia e consequente decadência do porto tradicional9. 

Nos EUA, o simbolismo do porto como lugar de chegada e partida ganha uma nova 
dimensão pois aqui ele é verdadeiramente uma porta de entrada para imigrantes, 
tanto da Europa como de diversas comunidades do Pacífico, representando ainda 
hoje uma importante parte da identidade norte-americana10.  

Todas estas realidades distintas sofreram mais ou menos os mesmos processos de 
evolução, em épocas distintas e com mais ou menos intensidade, mas, de modo 
geral, todas se foram transformando consoante o decorrer da história, marcadas por 
um importante evento: a Revolução Industrial. Os resultados desses processos, tal 
como as próprias identidades portuárias, acabaram por variar, dependendo muito do 
sítio onde se afirmavam e da cultura que lhe correspondia. 

O séc. XIX trouxe consigo factores determinantes para estas transformações e como 
a indústria se transformava também os portos precisavam de o fazer. Os portos 
tradicionais tornavam-se obsoletos à medida que as necessidades aumentavam e 
novos sistemas mecânicos eram impostos. As áreas portuárias começam a ficar 
reservadas apenas para a indústria que delas necessita directamente para receber e 
escoar matéria-prima. A perda de passageiros para o sistema de aviação (década de 
cinquenta) e as transformações agravadas da tecnologia (como o novo sistema de 
transporte de carga – contentores -) vêem definitivamente alterar o paradigma das 
áreas portuárias para sempre11. Os portos, separados da cidade tanto a nível físico 
(pelas barreiras construídas) como a nível político (cidade e porto eram duas 
realidades separadas, porto e cidade, administradas por entidades distintas), tornam-
se lugares incapazes de responder às necessidades económicas e com os quais é 
necessário lidar (talvez de uma forma para a qual ainda hoje não temos uma fórmula). 

As autoridades portuárias começam a procurar lugares periféricos, com mais espaço 
e com maior possibilidade de constituição de nós intermodais que facilitassem a 
relação entre os diversos sistemas de transporte. As indústrias dependentes dos 
portos deslocam-se também para outros lugares, deixando grandes vazios na cidade.  

Alguns portos permaneceram activos e bem sucedidos, por condições geográficas ou 
mesmo de organização geral, como Roterdão e Hamburgo e em outros casos, como 
Boston e Lisboa, tentaram adaptar-se a estas necessidades, aumentando as suas 
estruturas físicas e consequentemente, as suas capacidades, conciliando rapidez e 
custo, e tentando tornarem-se apelativos e competitivos – uma decisão que 
actualmente ainda se debate ter sido a melhor.   

                                                           
9 Ibid., p. 44 
10 Ibid., p. 50 
11 Ibid., p. 83 
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2.2 Regeneração de frentes de água 

2.2.1 Perspectivas de abordagem 

O movimento de regeneração das áreas portuárias tem procurado uma gestão 
integrada das questões sociais, ambientais e económicas, pretendendo equilibrá-las 
com os interesses imobiliários, muitas vezes especulativos, de alguns agentes 
envolvidos. 

Actualmente, desconsiderando raras excepções, a cidade constrói-se dentro da 
cidade, através de projectos pontuais12 de reconversão e muitas vezes, como é o 
caso das frentes portuárias, estas constituem alterações relativamente rápidas na 
paisagem para responder a necessidades específicas do presente, e por isso os 
novos pedaços de cidade são fruto da combinação de modelos importados, obras de 
autor e da especificidade dos contextos.  

O ponto de partida destes processos implica lidar com um legado de “marcas 
monumentais, mas também vazios, formas sem função, ruínas”13. A quantidade de 
estudos, publicações, debates e organizações cuja única função é a de estudar a 
regeneração das frentes de água deixa, desde já, antever a complexidade e 
dificuldade destas acções urbanas, assim como a sua multiplicidade de ocorrências.  

As diversas intervenções, a nível mundial, apesar dos distintos cenários e situações 
de partida, apresentam um desejo comum: a conquista do espaço público pela 
cidade. Este denominador tão abrangente deriva em propostas semelhantes ou 
totalmente antagónicas e torna-se difícil apresentar uma fórmula ideal, estudando 
exemplos de sucesso ou de insucesso. Em todo o caso, “as intervenções de maior 
êxito são, por isso, aquelas em que se soube associar, como diferentes modelos de 
gestão, agentes e promotores que frequentemente se opõem ou neutralizam: 
autoridades locais e centrais portuárias ou de transportes, operadores privados ou 
institucionais, e ainda os poderes tutelares do património ou do ambiente”14. 

É importante que se perceba a necessidade de articulação entre os agentes destas 
transformações e também a opinião pública, no que se refere principalmente aos 
grandes utilizadores dos novos espaços. Deverá considerar-se que apenas com 
elevada ponderação e uma gestão integrada das questões em análise será possível 
transformar-se uma grande área como estas, e com relativo sucesso, permitir que a 
cidade se aproxime da água.  

É necessário também que esta renovação do tecido urbano seja acompanhada por 
políticas correspondentes, ou seja, pede-se também a revitalização da organização 
das políticas de planeamento urbano. O pensamento urbano já não é só um gesto da 
mão do planeador, mais ou menos funcionalista ou modernista, mas deve ser 
também um gesto de todos, coordenado com a definição de novas estratégias e 

                                                           
12 

PORTAS, N. – Cidades e Frentes de Água. Lisboa: APL, Administração do Porto de Lisboa, 1998; p. 40 
13 

Ibid., p. 7 

14 Ibid., p. 5 



objectivos, claros e coerentes, que consigam organizar uma estrutura capaz de 
efectuar a regeneração urbana das áreas em decadência. 

Coloca-se então a questão de como abordar este tema, considerando a sua 
abrangência e diversidade intrínsecas. Observam-se casos em que algumas áreas 
portuárias são demasiado extensas e contínuas tornando assim difícil a sua 
regeneração e revitalização através de uma única intervenção (caso de alguns portos 
norte-americanos). Noutros casos, por diversos factores, implicam custos de 
intervenção demasiado altos, tornando-se quase inviável a sua recuperação. Noutros 
ainda, estas áreas contêm barreiras físicas significativas15 que dificultariam a sua 
integração no tecido urbano consolidado. Por fim, verifica-se excepcionalmente que a 
difícil recuperação e integração de algumas áreas foi possível apenas graças ao mote 
de um grande acontecimento mundial. A própria cidade de Lisboa apresenta-nos 
duas situações muito distintas e exemplares desta diversidade, como o Parque das 
Nações e a frente ribeirinha ocidental, marcada pela presença da linha férrea. 

A localização e a definição específica de estratégias em cada caso foram definitivas 
para a possibilidade de regeneração que cada uma destas áreas continha. Diversas 
opções foram tomadas quanto ao seu significado e quanto ao uso que poderiam ter, 
seja este predominantemente lúdico, representativo ou económico mas, em muitos 
dos casos, o desejo de afirmação das cidades num contexto mais amplo e nas redes 
globais da economia resultou na tentativa de criação de novos símbolos de 
modernidade, novos “projectos de excelência”16. Estes, orientados geralmente por 
grandes promotores privados, conseguem gerar um dinamismo local, mas que muitas 
vezes, não resulta numa influência positiva para a comunidade; Portas17 questiona a 
validade destas intervenções quando colidem com o modo de vida da população 
local e contribuem para a perda progressiva do sentimento de posse e identificação 
com o lugar, podendo até ser elementos de exclusão, que afastam as populações do 
mercado de trabalho e do seu próprio habitat. O caso de Canary Wharf (Londres) é 
particularmente significativo para ilustrar esta questão: aquando da cerimónia de 
apresentação da proposta de regeneração da área, vários manifestantes surgiram 
revoltados sob o lema “Kill the Canary: Save the Island”18, sentindo-se excluídos e 
marginalizados por este processo e discordando do modelo de desenvolvimento 
pretendido. 

Compreende-se que as perspectivas de abordagem a estas áreas são bastante 
díspares e estão dependentes de factores distintos que incluem desde as entidades 
participantes e o financiamento disponível até às próprias possibilidades que o lugar 
oferece, tendo em conta a sua condição física e inserção geográfica. 

Enquanto algumas destas operações optaram por dar continuidade à cidade 
existente, outras optaram por romper com esta e com os paradigmas até então em 
vigor, tendo em conta uma escala regional relativa pois o que significaria rotura em 

                                                           
15 GUIMARÃES, F. João – cit 5, p. 141 
16 PORTAS, N. – cit 12, p. 89 
17 

Ibid., p. 91 
18 Ibid Ibidem 



Equipamentos em Frentes Ribeirinhas: UMA NOVA ESCOLA NÁUTICA | Tese de Mestrado, 2012 
 

9 
 

Lisboa pode significar continuidade em Nova Iorque e vice-versa19. Os próprios 
programas variam consideravelmente de sítio para sítio, assim como a imagem que 
criam - funcionando esta essencialmente como marketing promocional da cidade, 
como cenário físico para diversos eventos ou como uma conjugação dos dois (caso 
da regeneração feita com a EXPO ’98). Destaca-se ainda, como fenómeno 
generalizado, a perspectiva de valorização de “uma cidade em rede”, elemento basilar 
para a regeneração das novas áreas, tendo como resultado a criação de sistemas 
intermodais que consigam reflectir o “intenso curso evolutivo da tecnologia e da 
sofisticação dos modos de vida na cidade”20. Os espaços ditos “livres” surgem, 
muitas vezes, neste contexto como parte de um sistema de descompressão 
essencial, complementar às restantes actividades programáticas. 

“Por um lado destaca-se a complexidade, diversidade e imprevisibilidade dos 
programas urbanos (sobretudo ligados aos serviços), por outro lado, começam a 
evidenciar-se novas formas de habitar a metrópole, designadamente ligadas à 
hipermobilidade, ao uso das telecomunicações, às novas estruturas familiares e ao 
sentido temporário das permanências nestes locais”21 

A imprevisibilidade do futuro e a possibilidade de adaptação a novas realidades são 
também factores que as intervenções devem ter em conta. Há uma necessidade de 
não se ser demasiado funcionalista (talvez para evitar que se repita a situação anterior 
que originou esta necessidade de regeneração) e também de se coordenar estas 
questões programáticas com a caracterização das frentes de água como 
ecossistemas essenciais, adaptáveis às condições geográficas e temporais do lugar. 

Todas as intervenções divergem na forma como se aproximam das problemáticas em 
questão, também estas divergentes entre si, mas todas, de modo geral, têm em 
conta alguns dos aspectos aqui referidos.  

O enfoque actual leva-nos a ver a regeneração urbana de uma perspectiva mais 
sustentável do que inicialmente se pensou, e por isso é essencial repensar o papel do 
construído e a importância do elemento natural. 

 

2.2.2 – A importância de um diálogo entre o construído e o natural 

Uma das tendências naturais do decorrer destes processos é a tentativa de equilibrar 
o sistema económico com o sistema ambiental. Percebemos que: 

 “nas operações de “prestígio” (frentes de água, por exemplo) assiste-se, ao mesmo 
tempo, a um esforço de inovação e de incorporação de modelos internacionais 

(integrando por exemplo, as questões ambientais nos novos programas de desporto e 

                                                           
19 Ibid., p. 41 
20 Ibid ibidem 
21 

Ibid., p.76 



lazer, em novas tipologias residenciais ou até em novos espaços de acolhimento do 
terciário avançado)”22 

O aspecto ambiental, muitas vezes contornado com recurso a desculpas 
especulativas de carácter económico e mascarado por um plano “lúdico” de 
intervenção, é na verdade um dos aspectos essenciais para a sustentabilidade das 
cidades23 e cuja repercussão na temática das frentes ribeirinhas tem vindo a ser 
valorizada. Os elementos do sistema ecológico podem ter um importante papel nestas 
áreas pela forma como possibilitam o desporto, o lazer e fruição do ar livre, e pela 
maneira como se podem conjugar com espaços e equipamentos de referência, 
enquadrando-os e criando-lhes uma envolvente utilizável. São também essenciais os 
benefícios que oferecem na proximidade de traçados viários e ferroviários (diminuindo 
o impacto negativo). 

A correcta estruturação de uma cidade deverá ser uma que valorize as 
acessibilidades, o espaço público, a gestão integrada de equipamentos de apoio à 
vida social e a criação de um sistema ecológico coerente. 

As frentes ribeirinhas, de acordo com Peter Hall, são new towns in a town24, e como 
tal aparentam comportar muitos dos princípios de uma cidade, mas sempre com a 
clara preocupação do direito à cidade, do direito ao espaço público, pois é neste que 
as pessoas de todas as culturas, etnias e classes sociais se podem encontrar.  

O ambiental, mais do que um espaço verde para a comunidade, tem de ser um 
sistema que permita regular muitas das questões com que nos debatemos na 
regeneração das áreas portuárias, como a poluição e resíduos deixados pelas 
indústrias, a manutenção do próprio sistema da cidade e o papel do rio na regulação 
das cheias25. Um dos exemplos notáveis de regeneração ambiental é o Parque das 
Nações, em Lisboa, um antigo brownfield26, que funcionava como aterro de resíduos, 
espaços industriais e matadouros.  

A perspectiva actual diz-nos que nos situamos já no limiar de uma 3ª geração de 
requalificação de zonas ribeirinhas urbanas27, permitindo que a cidade devolva espaço 
ao rio e garantindo uma maior riqueza ambiental e diversidade ecológica.  

 

 

 

                                                           
22 

PORTAS, N.; DOMINGUES, A.; CABRAL, J. – Políticas Urbanas, Tendências, estratégias e oportunidades. 3ª Edição. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007; pp.75-76 

23 PORTAS, N. – cit 12, p. 96 
24 GUIMARÃES, F. João – cit 5, p. 143 
25 PORTAS, N. – cit 12, p. 97 
26 Entenda-se brownfield uma determinada área industrial ou comercial abandonada ou subutilizada em parte por 
contaminação ambiental ou receio de tal in “Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act” - 
107-118 (H.R.2869), tradução livre 
27 PORTAS, N. – cit 12, p. 96 
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Três gerações de perspectivas de intervenção em frentes ribeirinhas28: 

1ª Regeneração imobiliária “frentes de água 
como um negócio” 

2ª Espaço público “frentes de água como 
cenário” 

3ª Reconhecimento do potencial ecológico e 
ambiental do rio “frentes de água como 
ecossistema / laboratório territorial” 

I. 1 Tabela ilustrativa das três gerações, da autora  

A importância da correcta articulação dos elementos construídos e dos elementos 
naturais decorre e decorrerá da necessidade de encarar a relação cidade-água de 
uma forma mais sustentável e menos oportunista.  

Uma das questões que muitas vezes conturba o correcto diálogo é a existência de 
património físico no legado dos portos. Os antigos edifícios são alvo de duas 
tendências: revitalização e demolição. Salvaguardam-se os imóveis de possível 
interesse introduzindo novos usos apelativos à população (caso do Museu do Oriente 
de Lisboa, entre outros) ou, no caso de não apresentarem nenhuma relação especial, 
nenhuma possibilidade de uso, são demolidos. Em alguns casos, a revitalização 
destes elementos pode implicar a permanência de uma natureza tipológica muito 
definida (do tipo industrial, por exemplo) que poderá não ser compatível com a 
imagem idealizada que se procura neste tipo de intervenção. Em outros casos, 
acontece que por razões económicas ou pela procura da tal imagem de “marketing” 
da cidade, este património é renegado em função de uma arquitectura de autor, mais 
moderna e competitiva. O próprio Solá-Morales debate-se com esta problemática no 
inicio dos anos 70, durante a elaboração do plano para a Barceloneta, onde tenta 
compreender “a importância que o desenho deve dar às estruturas urbanas de 
carácter histórico quando se pretende a introdução de novas tipologias espaciais na 
cidade”29. 

Todas estas questões deram origem a vários debates ao longo da história moderna e 
contemporânea, e deve ser necessário que se continue a repensar formas de 
articulação entre os diversos aspectos de um processo de regeneração urbana: dos 
físicos aos ecológicos, aos sociais e aos políticos.  

O exemplo que em seguida se apresenta, é bastante complexo no que toca ao seu 
enquadramento histórico-político, assim como aos aspectos que se prendem com a 
sua caracterização funcional, arquitectónica, urbanística e social, mas no contexto 
deste artigo (e do relatório global), é analisado de forma mais sucinta, apenas com a 
pretensão de ilustrar algumas das questões aqui abordadas, nomeadamente as que 
serão mais essenciais para o decorrer do trabalho.   

 

 

                                                           
28 SARAIVA, M. da Graça (coord.) – Cidades e Rios, Perspectivas para uma Relação Sustentável. Lisboa: 
ParqExpo, 2009; p. 28 
29 GUIMARÃES, F. João – cit 5, p. 163 



2.2.3 – O caso do Parque das Nações 

O Parque das Nações surge num contexto muito especial em que se nota a tentativa 
de dar continuidade a um processo de revitalização iniciado com a oportunidade da 
Exposição Mundial de 1998. Ao invés de Sevilha, cuja respectiva exposição deixou 
um legado de elementos sem função actual, a EXPO ’98 foi pensada como uma 
intervenção duradoura, com potencial de adaptação e crescimento, essencial na 
criação de uma nova centralidade em Lisboa30. 

“Assim evitar-se-ia o que se tem chamado de caso de Sevilha que, seis anos após a 
Exposição Universal de 1992 ainda não conseguiu dar uma utilização credível e 

sustentada a toda a zona ocupada pelo seu acontecimento, apesar do facto de o 
governo espanhol ter escolhido a capital da Andaluzia e, portanto, ter gerado uma 
reorganização, associada ao total reequipamento da cidade, que se constituiu no 

verdadeiro benefício da Sevilha ‘92 para os seus habitantes.”31 

A zona Oriental de Lisboa, onde se inclui esta área, constituía um forte desequilíbrio na 
estrutura urbana da cidade, pela sua degradação crescente e pelo franco défice de 
acessibilidade, sobretudo nos bairros habitacionais como Olivais e Chelas. O Plano 
Director Municipal de Lisboa já havia determinado que o objectivo principal para esta 
área era a sua reconversão para serviços de apoio às indústrias e como plataforma 
logística da cidade e área metropolitana32.  

Estes planos de regeneração coincidiram temporalmente com a candidatura de 
Portugal ao BIE (Bureau International des Expositions) tendo sido a zona Oriental 
seleccionada, de entre as hipóteses possíveis, que incluíam também a Margem Sul.  

Definiu-se inicialmente que a intervenção deveria incluir um terminal de transportes 
(actual Gare do Oriente), escritórios, habitação, serviços comerciais, serviços 
lúdicos/desportivos e um tratamento inovador do espaço público. Para além destes, 
existiria uma grande área para o evento, onde se iriam localizar os pavilhões dos 
diversos países.  

Sendo esta uma área privilegiada, com cerca de 330 hectares e 5 km de frente 
ribeirinha, à altura, extremamente degradada e poluída, era necessário garantir o 
sucesso da intervenção e para tal foram delineadas diferentes frentes de acção, 
dividindo o território em planos de pormenor, à responsabilidade de diversos autores, 
sob a coordenação do Arqº Vassalo Rosa: [PP2 – Plano da Área Expositiva] Manuel 
Salgado, [PP1] Tomás Taveira, [PP3] Troufa Real, [PP4] Cabral de Mello, [PP5] 
Teotónio Pereira, [PP6] Hardgreaves / João Nunes. 

 

                                                           
30 SAT, CLAUDIO -  A Exposição Mundial de 1998 ’98 in TRIGUEIROS, L. SAT, C.; OLIVEIRA, C. – EXPO’98 - Arquitectura. 

Lisboa: Editorial Blau, 1998; p.14 

31 
TOUSSAINT, M. – O Recinto da EXPO ’98 in ibid., p. 55 

32 SOARES, Luís – A EXPO’98 e o Retorno de Lisboa ao Rio in ibid., p. 22 
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I. 2 Fotografia da área, pré processo de regeneração in MONTEIRO, R. – metamorfose metamorfosis 
 

 
I. 3 Fotografia da área, pré processo de regeneração in MONTEIRO, R. – metamorfose metamorfosis 
 

 

  

 



Estes planos foram desenvolvidos sobre um Plano Urbano de Vassalo Rosa cujas 
principais estratégias visavam valorizar a singularidade geográfica da área e da sua 
centralidade na rede de acessibilidades de área metropolitana, concretizar uma 
estrutura multifuncional de elevada qualidade urbana e ambiental e maximizar a EXPO 
’98 através da delineação de planos de recuperação e reconversão urbanística. 

Destacam-se vários aspectos nesta intervenção: o primeiro – a preocupação com o 
espaço público – patente desde a infra-estruturação inicial que inclui a criação de uma 
galeria técnica de 6,2 km (para a instalação das redes de águas quentes e frias, 
recolha de lixo por sucção, água potável, rega, redes eléctricas e de 
telecomunicações em fibra óptica) até ao próprio desenho dos espaços, desenvolvido 
na sequência dos PP, pelos respectivos autores, e articulado com os projectos dos 
arruamentos, sob atento acompanhamento da equipa do PU. 

Neste aspecto, o PP6, o plano do Parque do Tejo e Trancão33 foi essencial na criação 
de uma estrutura ecológica adequada e articulada com os elementos construídos. As 
terras sobrantes da zona principal de intervenção (recinto da exposição) são utilizadas 
na expansão do anterior aterro sanitário, que depois de selado e estabilizado, constitui 
com as restantes modulações do terreno, uma barreira contra os ventos e ao mesmo 
tempo zonas de vista nas cumeadas e zonas de actividade nos vales.  

“Na margem naturalizada consolidam-se os sapais, através da construção de pontões 
que proporcionam o avanço do acesso pedonal sobre a margem do rio. No interior, a 

complexidade dos relevos com a sua dupla exposição norte/sul proporciona uma 
grande diversidade de propostas de plantação […]”34 

No interior do parque salienta-se a existência de alguns equipamentos, entre os quais 
um pequeno café, o skate park e a escola de ténis.  

O segundo aspecto de relevo foi a preocupação de sustentabilidade patente na 
intervenção35: após a descontaminação dos solos ocupados pelas companhias 
petrolíferas, assim como das águas subterrâneas, a selagem do Aterro Sanitário de 
Beirolas e o saneamento, despoluição e regularização da parte terminal do rio 
Trancão, a generalidade das construções existentes foi demolida, dando origem a 
cerca de 1.100.000 toneladas de betão, 35 000 toneladas de aço e 100.000 m2 de 
cubos de granito, dos quais uma parte foi directamente aplicada ou transformada 
mais tarde em centenas de milhares de toneladas de material reciclado aplicado nos 
trabalhos efectuados na zona (para estradas e pavimentos em geral).  

Também os elementos construídos podem ser classificados da seguinte forma 

a) Edifícios “definitivos”, que corresponderiam aos elementos principais da 
exposição e cujo programa continuaria após o seu encerramento (Teatro Camões, 
Oceanário, Pavilhão da Utopia – actual Pavilhão Atlântico, multi-usos) 

                                                           
33 ROSA, L. Vassalo – “A Urbanização da Zona de Intervenção” in cit. 30, p. 40 
34 

ROSA, L. Vassalo – “A Urbanização da Zona de Intervenção” in ibid ibidem 

35 
SANTOS, A. & de BRITO, J. (2005) "Adaptable Buildings: A Portuguese Case Study", p. 3 
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b) Edifícios “urbanos”, projectados com um sentido de permanência, pela sua 
importância urbana e institucional, que funcionariam durante a exposição com 
importantes temáticas mas que após o seu encerramento ganhariam um novo uso 
(Pavilhão do Conhecimento dos Mares, Pavilhão de Portugal) 
c) Edifícios “intermédios”, que seriam utilizados durante a exposição com um 
uso diferente daquele que seria o final (pavilhões expositivos da área Norte) 
d) Edifícios “provisórios”, projectados com uma duração efémera, mas tendo 
em conta a reutilização futura de materiais e componentes (pavilhões expositivos da 
área Sul, Pavilhão do Futuro, Pavilhão de Macau, Pavilhão dos Serviços Centrais, 
portas Norte e Sul) 

Embora esta conceptualização da construção tenha apenas sido feita a posteriori é de 
notar que, de princípio, e embora não de forma tão clara, se organizou esta área a 
longo prazo, para que mais facilmente pudesse vir a constituir um novo pedaço de 
cidade tendo-se em conta uma utilização adequada dos recursos disponíveis para 
uma sustentabilidade inerente. É de referenciar ainda, neste contexto, o Puerto Viejo 
de Barcelona, onde a forma como “os edifícios se relacionam com o espaço exterior, 
determinando o seu desenho e organização”36 permite que, à semelhança dos 
edifícios “urbanos” da EXPO ’98, estes sejam adaptáveis a diversos conteúdos e 
programáticas. 

O caso do Parque das Nações poderia incluir-se num grupo de intervenções ditas 
abertas, possibilistas ou negociais. A flexibilidade que lhes está inerente referencia-se 
na forma sensata como a estruturação e planeamento adequados desta intervenção 
puderam compatibilizar os seus aspectos essenciais de partida com a antevisão das 
oportunidades futuras. Esta organização possibilitou que exista hoje o Parque das 
Nações - um lugar complexo, compacto e multifuncional, onde a frente ribeirinha não 
se apresenta apenas como sítio de ocasional encontro ou passeio mas sim como 
palco da vida quotidiana, um lugar onde se pode morar, trabalhar, estudar e viver. 

                                                           
36

 PORTAS, N. – cit 12, p. 87 



 

 
I. 4 Entre o construído e o natural, fotografia conceptual in MORELL, A. – Camera Obscura. 

 
 

 
I. 5 Entre o novo e o existente, fotografia conceptual in MORELL, A. – Camera Obscura.  
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2.3 – Síntese 

As operações urbanísticas de renovação de frentes de água a que assistimos 
sobretudo na última metade do séc. XX traduzem-se hoje em exemplos de sucesso e 
insucesso, motivados por diversos factores. As perspectivas de abordagem 
analisadas supra não se traduzem linearmente numa intervenção coerente e/ou 
equilibrada mas são importantes vectores estratégicos a ter em conta. Mesmo o 
próprio exemplo de estudo tem aspectos em que se revela menos positivo, sobretudo 
relativos à gestão actual do território em questão e aos conflitos políticos regionais que 
as receitas do investimento geram. 

É de relevar que não exista verdadeiramente uma fórmula ou metodologia de sucesso 
que não possa ficar condicionada por factores económicos, ou geográficos, ou até 
toda uma conjuntura que, favorável ou não, não consiga talvez determinar o sucesso 
ou insucesso da intervenção. O que este capítulo pretende sintetizar e sobretudo, 
deixar em aberto, é essencialmente um conjunto de abordagens e perspectivas que 
possam servir como breve base estratégica de reflexão sobre a temática das frentes 
ribeirinhas, sem que necessariamente se apresentem soluções idealizadas ou formas 
de um determinado tipo.  

Pode considerar-se, no entanto, que as intervenções devem sobretudo respeitar as 
especificidades culturais e geográficas locais37. Ao serem adequadamente 
estruturadas e incluírem em si este vector possibilista, de diálogo entre o construído e 
o natural, de participação pública, gestão integrada e, sobretudo, de antevisão das 
possibilidades futuras serão intervenções que mais facilmente poderão compreender 
uma sustentabilidade inerente e constituir um exemplo de sucesso.  

  

  

                                                           
37 

SARAIVA, M. da Graça – cit 28, p.199 



3. O EQUIPAMENTO NO LUGAR E NA COMUNIDADE 
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3.1 Breve introdução: O edifício público na cidade 

O elemento construído enquanto instituição do homem para o homem é essencial ao 
estabelecimento de comunidades e essencial ao decorrer da vida humana.  

O papel que este desempenha na vida pública e no espaço colectivo tem estado 
desde sempre ligado à forma da cidade, mas também da própria sociedade. O 
território que se estende para além da vida domiciliária reflecte “as interacções sociais, 
as redes de poder, de dominação e a importância que a sociedade atribui à coesão 
social e espacial”38. A manifestação de cultura, de ideias e ideais surge primeiramente 
neste lugar tão abrangente quanto diverso, tão inclusivo quanto potencialmente 
marginalizante.  

Krier afirma que “a arquitectura da cidade e do espaço público é um bem comum, 
assim como a língua e as leis39”. Para Rossi, poderá dizer-se que a própria cidade é a 
memória colectiva das pessoas e como tal está associada a objectos e lugares. A 
relação que se estabelece entre o lugar, locus, e a cidadania transformam-se naquilo 
que será a imagem predominante da cidade. 

“Probably for every man there is at least one city that sooner or later turns into a girl. 
How well or how badly the man actually knew the girl doesn’t necessarily affect the 

transformation. She was there, and she was the whole city, and that’s that.”40 

A importância da articulação entre o elemento construído e o natural deverá 
desenvolver-se na própria articulação dos elementos que os compõem 
individualmente. Assim, dentro daquilo que é claramente artificio, que é claramente 
construído pelo homem, sem intenção de se apresentar como paisagem, deverá 
articular-se o que é tendencialmente público do que é tendencialmente privado. 
Naturalmente, o privado, como engloba o domiciliário sobrepor-se-á em quantidade, 
dando oportunidade à criação do público, ou objectos em destaque, que por 
singularidade funcional e, na grande parte dos casos, formal, irão constituir 
importantes pontos de encontro da sociedade. 

“A riqueza simbólica da arquitectura urbana reside na proximidade e no diálogo entre a 
maior variedade possível de usos privados e públicos, portanto na articulação dos 

espaços públicos, do tecido urbano, e da silhueta da cidade.”41 

Os edifícios públicos têm sido sempre essenciais para produzir padrões e fluxos 
urbanos, para qualificar o espaço colectivo e para constituírem importantes 
iconografias da cidade.  

O que se propõe explicitar neste capítulo não é tanto a sua relevância e contributo, 
mas a melhor forma de os caracterizar e gerir, tendo em conta as necessidades da 
sociedade actual. As frentes de água ganham um enfoque especial, pois são lugares 

                                                           
38 PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João – cit 22, p. 238 
39 

KRIER, L. – Escolha ou Fatalidade. Lisboa: Estar Editora, 1999; p.205 
40 

SALINGER, J.D. (1948). “A Girl I knew” in Best American Short-Stories: 1949. 1949; pp. 248-260 
41 KRIER, L. – cit 39, p.105 



tendencialmente colectivos, para os quais estes edifícios e espaços públicos têm um 
carácter determinante. 

 

3.2 Os novos equipamentos 

3.2.1 Uma questão de estratégia 

A organização estratégica de um quadro de equipamentos necessários é um factor 
basilar na definição do seu sucesso como instituições, mas também essencial na 
caracterização das cidades, aglomerados ou comunidades que os recebem. Factores 
como a escala, a acessibilidade e atractividade do lugar tornam-se pertinentes neste 
debate. 

Na definição de políticas e estratégias urbanas, a diversas escalas, nota-se que a 
“produção de equipamentos tem seguido uma lógica demasiado sectorial, dirigida 
pelo Estado Central e com um claro défice de coordenação ao nível local”42, 
contribuindo para que estes sejam muitas vezes alocados sem atenção aos princípios 
de equidade e eficiência, que devem caracterizar o planeamento urbanístico, 
sobretudo na actualidade, pela situação económica que globalmente se vive. 

A valorização e maximização de recursos passa por “ultrapassar barreiras longamente 
fixadas (por via de tutelas, por exemplo, ou do excesso de normalização dos perfis de 
funcionamento) e aproveitar economias de rede que facilitem a concepção e a 
operacionalidade de projectos transversais”43. Só assim será possível organizar uma 
rede de edifícios públicos que para além de ser capaz de mobilizar a população e 
promover as interacções sociais, culturais e económicas, poderá transformar-se num 
sistema coeso, eficiente e duradouro.  

É a nível municipal que se verificam as maiores dificuldades de organização, entre os 
conjuntos de municípios mais ou menos inter-dependentes e entre estes e as 
entidades centrais. Assim, sem coordenação, este sistema de equipamentos é muitas 
vezes subaproveitado e não contribui para um aumento significativo da melhoria das 
condições de vida das populações que dele usufruem, desperdiçando importantes 
recursos económicos, materiais e territoriais.  

Pode também ocorrer, que embora tenham sido fruto de uma coordenação inter-
municipal mais ou menos bem sucedida, estes não sejam enquadrados com um 
sistema de transportes adequado ou com um desenho de espaço público que 
favoreça a acessibilidade e permanência, o que contribui para que não sejam 
“utilizados como a intenção de identificar o território ou como eventuais elementos 
atractores de centralidade”44. 
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Ultrapassando a questão primeira da gestão urbanística, deverá ponderar-se sobre o 
carácter, a forma e as programáticas destes edifícios, tentando antever as 
possibilidades sociais que destas advêm.  

 

3.2.2 Padrões urbanos: entre os perfis de funcionamento e a questão morfológica 

Deverá ter-se em conta que para o sucesso destes equipamentos na criação de 
novos padrões urbanos e novas iconografias será necessário considerar o seu perfil 
de funcionamento, ou seja, as programáticas nele contidas e a forma como se 
poderão articular para servirem a maior parte das pessoas durante a maior parte do 
tempo. Assim, cada vez mais, uma escola se transforma também num espaço social 
e até um grande edifício estatal pode ser um centro comunitário45. 

“A ênfase recente na melhoria do espaço colectivo, a par do esforço na recuperação 
do património cultural arquitectónico ou paisagística e na valorização de equipamentos 

diversificados, permite pensar num funcionamento “em sistema” da cidade física, 
enquanto suporte de actividades. A abertura ao exterior dos estabelecimentos de 

ensino formal e o alargamento das funções de aprendizagem e criatividade podem 
contribuir para desenhar um novo mapa de usos da cidade alargada, construindo 

maior coerência entre o sistema de actividades e o sistema de espaços colectivos.”46 

Ao diluirmos as barreiras tradicionais da forma e da função conseguimos incluir 
diversos grupos da comunidade em programas que promovam a integração e 
inclusão social, assim como a troca de valores culturais, possibilitando ainda o 
encontro de diferentes gerações e classes económicas num mesmo espaço que 
tendencialmente agregava apenas um pequeno grupo ou um certo tipo de utentes 
(como uma escola, ou um centro de dia).  

Mas, para que se consiga ter algum grau de sucesso nestas intervenções é 
necessário ter em conta todos os factores. Não se conseguirá um espaço de 
encontro se a sua morfologia for essencialmente encerrada, mesmo que 
programaticamente contenha diferentes actividades ditas de encontro. Os dois 
aspectos devem ser coordenados, entre si, e também com a definição de políticas de 
ocupação de tempo, organização e promoção de eventos, assim como a divulgação 
das oportunidades oferecidas através dos novos meios de tecnologia.  

Enquanto a maior parte destes factores é decidida ao nível do planeamento territorial 
de grande escala, a questão morfológica cabe muitas vezes ao arquitecto que 
desenha o equipamento:  

“O arquitecto, nas diversas formas do exercício da profissão, decide a linha que 
separa o privado do público. […] Ao desenhar o alinhamento de um muro ou um 

plano de fachada, define o que será espaço privado e o que será espaço público.”47 
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Como o caso do San Francisco Federal Building, que para além do programa principal inclui uma creche, um centro 
comunitário, centro de conferências, praça pública e café. 
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PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João – cit 22, p.102 
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Quando falamos de uma gestão integrada, falamos da ponderação que deverá existir 
entre todos estes agentes e factores, com vista à criação de um novo tipo de 
equipamentos que seja uma mais-valia na sociedade, tanto pelos benefícios sociais 
que dele advêm como pelo seu papel na cidade, sabendo que à partida será parte de 
um investimento ponderado e sustentável na utilização de recursos materiais e 
humanos. 

 

3.2.3 O caso das frentes de água 

“O acesso a equipamentos, serviços e espaços públicos é essencial, numa 
comunidade sustentável para a qualidade de vida urbana e viabilidade da economia 

local. A existência destes equipamentos e serviços nas margens ribeirinhas aumenta a 
atractividade destes locais para actividades de recreio e lazer.”48  

Como explicitado no capítulo segundo deste documento consideram-se as frentes de 
água lugares extremamente atractivos e por isso, áreas importantes sobre as quais se 
deverá continuar a debater formas de ocupação adequadas. Um dos pontos mais 
relevantes sobre este debate será talvez a articulação dos elementos construídos com 
os elementos naturais. Explicita-se aqui e no contexto do projecto, a caracterização 
deste elemento construído, tendo em conta os parâmetros dos novos equipamentos 
e também a especificidade destas áreas. 

A complexidade das intervenções nas frentes de água leva a uma diversidade 
programática que, embora específica de cada lugar, requer um certo grau de 
antecipação e antevisão arquitectónica face às possibilidades de transformação, 
assim como à duração dos processos no tempo. Esta deverá reflectir-se numa 
flexibilidade e adaptabilidade dos elementos construídos (como no caso do Parque 
das Nações, analisado supra), face à alteração de paradigmas recorrente da 
sociedade do séc. XXI. 

Se aliarmos este factor às necessidades actuais dos equipamentos, anteriormente 
referidas, temos uma tarefa difícil no processo de concepção, gestão e organização 
do elemento construído das frentes de água.  

A caracterização destes lugares como lugares colectivos, como lugares de 
privilegiado encontro cívico, aliada à especulação imobiliária, gera alguns conflitos 
entre o domínio público e privado, sendo que cada um se adapta de forma distinta à 
realidade territorial. O domínio público ganha este carácter supra-funcional, de servir 
propósitos múltiplos para além do que seria a sua principal vocação e tenta inserir-se 
no quadro de equipamentos que funcionam em coordenação regional ou supra-
regional. O domínio privado, por outro lado, e muitas vezes apenas por questões 
legais de cedências e compensações, tenta apresentar-se como parcialmente público 
ou mais aberto, englobando programáticas mais atípicas deste domínio. Esta 
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dualidade não é absoluta e não se reflecte em todos os casos, mas, em grande parte 
deles, apresenta-se patente, de forma mais ou menos evidente. 

Para melhor explicitar algumas destas questões, analisam-se dois exemplos recentes 
e particularmente significativos pela sua dimensão, função e inserção territorial. Um, já 
construído e activo e o outro fruto de um concurso público lançado pela 
Administração do Porto de Lisboa (APL). São eles o edifício da Fundação 
Champalimaud e o futuro edifício do Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa. 

 

3.2.3.1 Centro de Investigação da Fundação Champalimaud 

 
 
I. 6 Centro do complexo, praça pública, fotografia da autora 
 

 
 “What makes me most proud about this project is that it is NOT a Museum of 

Modern Art. On the contrary, it uses the highest levels of contemporary science 
and medicine to help people grappling with real problems; cancer, brain damage 
and going blind. And to house these cutting-edge activities, we tried to create a 
piece of architecture. Architecture as Sculpture. Architecture as Beauty. Beauty 

as therapy.”49 
 

                                                           
49 CORREA, CHARLES in «http://hc2.ca/2011/06/champalimaud-centre-for-the-unknown/». Acesso em: 20-07-2011 

http://hc2.ca/2011/06/champalimaud-centre-for-the-unknown/


O edifício da Fundação Champalimaud foi inaugurado a 5 de Outubro de 2010. 
Intitulado Centro de Investigação para o Desconhecido, pela relação poética que se 
poderá estabelecer entre o lugar, ponto de partida das caravelas portuguesas rumo 
ao desconhecido, e o tipo de investigação que ali se pretende fazer.  

Dir-se-á que, programaticamente, é inovador pela justaposição das funções de 
investigação e terapia clínica, habitualmente separadas em laboratórios e hospitais, 
mas, e reforçando a ideia das necessidades singulares das frentes de água, o 
programa público que apresenta e cuja pertinência está patente na concepção 
arquitectónica do projecto, é também ele inovador e exemplar de algumas questões 
explicitadas supra. 

Segundo João Silveira Botelho50, um dos directores da fundação, pretendia-se que o 
projecto fosse concebido como um campus público percorrível que incluísse alguns 
elementos especiais que pudessem funcionar de forma mais abrangente - como é o 
caso de um dos elementos principais do complexo, o anfiteatro ao ar livre disponível 
para todo o tipo de eventos. Para além deste, existe ainda um outro anfiteatro interior 
(utilizado geralmente para convenções e seminários), um espaço de exposições e um 
restaurante, elementos que, embora de acesso condicionado, integram e completam 
esta ideia de campus.  

Também a criação de uma praça pública e de um percurso pedonal ao longo de todo 
o projecto, sempre associados a espaços de jardim, permitem que praticamente 
metade da área do complexo seja acessível a todos.  

A dimensão e características deste equipamento, assim como a sua inserção neste 
lugar tão singular, implicaram que fosse necessário repensar as programáticas 
usualmente associadas ao âmbito da investigação médica, para que o complexo 
pudesse, para além de constituir um marco na frente de água, ser utilizado de forma 
mais generalizada. Como se não fosse apenas importante por uma questão de 
significado e representação na cidade de Lisboa mas também pela sua capacidade 
de criação de novos hábitos e padrões urbanos.  

A natureza de um equipamento que se insira numa frente de água é relevante para a 
componente programática supra-funcional que ele deverá conter. Sendo um edifício 
de carácter tradicionalmente privado, requer alguma ponderação no grau de 
privatização que fará do espaço que ocupa. Esta natureza, associada à escala do 
complexo, irá também ser preponderante para a definição da escala deste programa. 
Neste caso, temos um programa para a cidade, para Lisboa. Não existe aqui um 
especial sentido de inserção comunitária, ou nenhuma relação mais próxima com a 
envolvente próxima para além daquela que é física, iconográfica. As comunidades 
envolventes poderão beneficiar deste lugar da mesma forma que alguém que para 
aqui se desloque, ou da mesma forma que um city-user.  
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Não existe também aqui um sentido de multi-funcionalidade ou flexibilidade 
programática, mas isso dever-se-á talvez à sensibilidade do programa principal e à 
sensibilidade com que se insere o programa supra-funcional. É razoável supor que 
independentemente da necessidade de constituir um quadro de equipamentos que 
valorize a flexibilidade, a coordenação e a adequada gestão de recursos, deverá 
ponderar-se a compatibilidade de programas, de acordo com a sua natureza 
específica. 

Deverá acrescentar-se que este exemplo, para além de se relacionar com o 
argumento aqui explicitado é um dos motes de desenvolvimento do projecto, pois a 
sua construção levou à cessação de actividades e consequente demolição da Escola 
de Pesca e da Marinha de Comércio, cuja programática será restabelecida pela 
autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. 7 Percurso pedonal, fotografia da autora 

 

 
I. 8 Anfiteatro público, fotografia da autora 
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3.2.3.2 Concurso para o Novo Terminal de Cruzeiros 

 
I. 9 Proposta vencedora do Arqº João Luís Carrilho da Graça in «http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal» 

 
 
O concurso para o novo terminal de cruzeiros de Lisboa, com intenção de substituir a 
actual Gare Marítima de Alcântara foi lançado pela APL na II Série do Diário da 
República do dia 26 de Março de 2010, tendo como objectivo a realização de um 
projecto de concepção e estudo prévio do novo edifício situado em Santa Apolónia. O 
programa preliminar incluía os seguintes objectivos estratégicos51: 
 
a) Promoção de um conceito user friendly, que tenha em consideração os aspectos 

de conforto, acessibilidade, flexibilidade e rapidez nos serviços prestados aos 

passageiros; 

b) Adequação ao tráfego actual e futuro, o qual ira proporcionar a Lisboa o aumento 

significativa dos cruzeiros a começar e a terminar no seu porto; 

c) Funcionalidade nas operações de embarque e de desembarque; 

d) Facilidade de interface com os outros transportes: táxis, shuttles e autocarros; 

e) Relação com o espaço urbano, considerando: 

- a proximidade do centro histórico; 

- as ligações a espaços públicos ribeirinhos requalificados no âmbito das intervenções 

do Campo das Cebolas/Doca da Marinha, Terreiro do Paço, Ribeira das Naus e Cais 

do Sodré; 
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APL – projecto de relatório final; pp.5-6 
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- criação de um espaço publico (praça) no seguimento do edifício da Alfandega de 

Lisboa que enquadre a entrada/saída do novo terminal; 

f) Relação com o edificado de carácter excepcional, nomeadamente os edifícios da 

Alfandega, Museu Militar e Estacão de Santa Apolónia; 

g) Ligação aos transportes públicos, nomeadamente o metropolitano e o comboio; 

h) Definição de um edifício impar, que se destaque pela sua integração na cidade; 

i) Definição de uma estratégia de re-funcionalização de edifícios na área de 

intervenção e envolvente que permita uma vivência multifuncional do espaço 

(turismo/lazer/comércio/serviços/equipamentos); 

j) Compatibilização com o percurso de suporte à mobilidade suave ao Iongo de toda a 

frente ribeirinha da cidade. 

 
Destaco, de entre todos os objectivos, os pontos e), h) e i), exemplares das questões 
que se prendem com o tipo de intervenção feito nas frentes de água, pela 
aproximação às estruturas existentes com tentativa de qualificação e/ou recuperação 
das mesmas, pela clara intenção de concepção de um objecto singular e ainda pela 
procura de diversidade programática, aberta a todos e polivalente. 

Como equipamento decisivo para a cidade de Lisboa, e embora, de programa 
incomum e talvez, aparentemente, mais próximo dos city users do que das 
comunidades envolventes, deverá pensar-se qual será a verdadeira influência que 
conseguirá alcançar na vida quotidiana daqueles habitam na sua proximidade e 
daqueles que fazem parte da grande cidade. 

O programa preliminar leva-nos para esta concepção de que o edifício, pela sua 
escala e relativa importância, deve servir tanto localmente (pela natureza histórica da 
envolvente) como globalmente para a cidade de Lisboa, pelo seu carácter e tipologia. 
Aqui entra esta natureza programática que o distingue de um qualquer edifício de igual 
importância que em outro lugar se encontre. Porque aqui, ele tem um significado 
especial que se deverá reflectir numa vivência mais intensa das possibilidades que 
nos apresenta. Perde talvez, pelo seu programa principal, o sentido de centro 
comunitário que tão procurado é em equipamentos escolares ou culturais, mas ganha 
um sentido de cidadania quando se nos apresenta como objecto ímpar em estreita 
ligação com o espaço colectivo, permitindo-nos tirar partido da singularidade do lugar, 
permitindo-nos dizer que estamos aqui e esta é a nossa cidade.  

Estas considerações baseiam-se apenas num programa preliminar, cujo entendimento 
conseguiu gerar inúmeras respostas das quais, inclusive a vencedora, não se 
conseguirá ter a certeza de cumprir, pelo menos para já. No entanto, a proposta que, 
a priori, melhor cumprirá estes objectivos, será a concebida pelo arquitecto João Luís 
Carrilho da Graça, que o relatório final do júri analisa52 como: 
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“ […] Valorizada pela escala e leveza do edifício, com carácter pavilhonar, muito 
elegante e que procura um forte diálogo entre a cidade e o rio, demonstrando ampla 

compreensão do lugar […] proposto ainda um percurso pela cobertura independente 
do funcionamento do Terminal de Cruzeiros e justificado pela presença de uma 

cafetaria nessa mesma cobertura, que ganha, assim, características de miradouro, 
garantindo um espaço público suplementar ao programaticamente pedido. […] 
Salienta-se que o referido percurso potencia o aproveitamento do espaço com 

anfiteatros, que possibilitarão a ocorrência de vários eventos. […] Por outro lado, o 
conjunto do ordenamento do espaço urbano global segue um traçado que clarifica a 
relação do contexto urbano com a frente ribeirinha, permitindo englobar espaços de 

escalas muito distintas com funcionalidade variável segundo as horas ou dias de 
semana (terreiro, praça, miradouro, plataformas de lazer, etc.) Deste modo, verifica-se 

uma potenciação das vistas laterais, abrindo o edifício para as praças, sendo que a 
galeria de acesso aos navios "assume um carácter independente do edifício", como 

sugerido na memória descritiva, parecendo uma estrutura ligeira e flexível. […] ” 
 
É bastante evidente a intenção de que este edifício e correspondente plano de 
espaço urbano seja aquilo a que se poderá chamar um equipamento para o século 
XXI, ou seja, um elemento parcialmente da res publica, parcialmente da res 
economica53, aberto, flexível, multi-funcional e que poderá vir a constituir uma 
importante iconografia urbana, integrando-se numa nova área dinâmica e vivida, uma 
pequena civitas. 

 

3.3 Síntese: Um equipamento do séc. XXI 

A apropriação funcional e simbólica do espaço da cidade será beneficiada se tivermos 
em conta as necessidades sociais e culturais da população. Estas passam, em 
grande parte, pela definição e organização de um novo tipo de equipamentos de 
apoio e complemento à vida quotidiana, nomeadamente os de carácter 
tendencialmente público, cuja lógica de inserção espacial, organização logística e 
concepção arquitectónica siga princípios de equidade e eficiência. 

Assim, estes deverão ser acessíveis e parte de uma rede articulada, devem valorizar a 
especificidade patrimonial e cultural do lugar em que se inserem assim como 
potenciar a criação de novos padrões urbanos que culminem ou não em novas 
centralidades. Devem assim, ser flexíveis e sustentáveis o suficiente para que 
permitam adaptação ao longo do tempo e consoante as necessidades, mantendo, no 
entanto, a integridade que precisam para se assumirem com programáticas fortes e 
coerentes.  

Pretende-se ainda que “esta valorização seja promovida não apenas do ponto de vista 
do consumo mas também da produção cultural local”54, permitindo que estes novos 
equipamentos não sejam apenas favorecedores do encontro social mas também 
claros benefícios económicos para o município, a região, a cidade ou o país.  

                                                           
53 

KRIER, L. – cit 39, p.88 
54 

PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João – cit 22, p.87 



A abertura destes equipamentos a novos programas, em diferentes escalas, poderá 
permitir que estes sejam mais atractivos e dinâmicos para os habitantes da cidade de 
diversos grupos etários ou diferentes etnias e para os city-users, permitindo um 
diálogo equilibrado entre todos, e consagrando o “direito à cidade”, o direito a ser 
diferente ou ser igual, o direito a ter um lugar na cidade. 
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4.1 Introdução 

O mar tem sido, desde sempre, um importante recurso para Portugal e, cada vez 
mais, está presente a necessidade de valorização e investimento neste sector, 
procedendo de forma a incentivar o desenvolvimento das actividades que lhe estão 
associadas de forma sustentável e coordenada. 
 
O actual presidente da república, na tomada de posse a 9 de Março de 2011, 
proclamou um discurso forte e extremamente ligado ao mar, com o objectivo primário 
de incentivar a população portuguesa, sobretudo as faixas-etárias mais baixas, a 
apostar no mar. Afirma que, pelo seu potencial estratégico, poderá constituir uma 
positiva influência na actual situação económica do país.  
 

"Neste dia, quero reafirmar aos portugueses que devemos aproveitar as 
potencialidades que o mar encerra e apostar na energia criadora, audácia e talento 

dos nossos jovens. Mar e jovens são factores de esperança para Portugal." 55 
 
Esta aposta vem apenas acrescentar alguma ênfase ao documento “O Mar e as 
Políticas Marítimas”, do CES (Conselho Económico e Social), de 2008, em que se 
explicitam diversas opções adequadas para as várias vertentes do tema. Neste 
contexto podemos destacar a importância que a formação profissional poderá ter para 
a melhoria e actualização das profissões ligadas ao mar e consequente incentivo à 
escolha das mesmas: 
 

“Muitas das profissões ligadas ao mar não são apelativas, sendo de destacar as 
pescas, em particular no segmento da pequena pesca costeira, tornando-se 

necessário rejuvenescer a população trabalhadora do mar, cada vez mais envelhecida 
e escassa, melhorando as condições de trabalho e adaptando-as à realidade dos 

padrões actuais e à ambição e necessidades dos jovens.”56 
 
 
O CES considera ainda que a “formação profissional é um instrumento 
importantíssimo, pelo que é urgente definir uma política que responda às 
necessidades de formação contínua e de formação inicial dos profissionais do sector 
marítimo e portuário” e recomenda ainda “que o que o Estado estimule o interesse 
pelo mar nos programas escolares e promova o contacto entre a juventude 
portuguesa e o mar”57. 
 
Assim, se estabelecem, em parte, as condições basilares para a definição de um 
programa escolar dedicado sobretudo ao mar, mas que de forma mais 
contemporânea possa ser apelativo à população em geral, sem, espera-se, os 
estigmas do ensino profissional e do sector marítimo. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
55 

PORTUGAL. Presidente da República, 2011- (Aníbal Cavaco Silva) 
56 

Conselho Económico e Social – “O Mar e as Políticas Marítimas”, aprovado no Plenário de 22 de Julho de 2008 
57 

Ibid ibidem 



4.2 A importância de uma nova escola: da antiga EPMC à actual FORMAR  

A instituição que poderá permitir a concretização de algumas das grandes opções 
estratégicas para o mar não está representada de forma relevante na cidade. 
 
O caso de estudo segundo do quarto capítulo deste documento, embora se 
apresente como notoriamente importante para a análise de algumas opções 
estratégicas relativas à inserção de equipamentos em frentes de água é também 
responsável pelo desaparecimento de uma das mais conhecidas escolas do mar de 
Lisboa, a Escola de Pesca e da Marinha de Comércio. 
 
Constituída, sob esta denominação apenas em 1995, a escola resulta da junção da 
Escola de Mestrança e Marinhagem e da Escola Portuguesa de Pescas. A primeira 
tinha as suas instalações em Paço de Arcos e estava dependente da Secretaria de 
Estado da Marinha Mercante; a segunda, por sua vez, era já fruto da reconversão da 
“Escola Profissional de Pesca de Lisboa” (dividida nesta e no instituto FORPESCAS) e 
situava-se em Pedrouços, dependendo da Secretaria de Estado das Pescas.  
 
Primeiramente denominada Escola das Marinhas de Comércio e Pesca (EMCP)58, 
esta vai surgir nas antigas instalações da Escola Portuguesa de Pescas, sob a tutela 
do Ministério do Mar, com a intenção de reunir num só estabelecimento de ensino a 
responsabilidade de formação, nos escalões de mestrança e marinhagem, a 
formação de profissionais não-militares ligados ao mar. 
 
Aquando da estruturação do novo governo, decorrente das eleições de 1995, cessa 
de existir Ministério do Mar, a escola passa para a tutela do Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas, e passa a ser chamada “Escola de Pesca e da 
Marinha de Comércio”59.  
 
Esta é finalmente extinta, assim como o instituto FORPESCAS, por se considerar que 
existiria sobreposição de competências nestas duas estruturas60, dando origem à 
escola FOR-MAR, cuja sede de Lisboa se encontra num pequeno edifício na 
Docapesca, em Pedrouços.  
 
“O FOR-MAR sucede nas atribuições da Escola de Pesca e da Marinha do Comércio 

— EPCM e do FORPESCAS, no domínio da coordenação e execução da formação 
profissional a nível nacional dos profissionais e candidatos às profissões nos sectores 
da pesca e aquicultura, indústria transformadora de pescas, actividades marítimas em 

geral e actividades conexas.”61 
  

Assim, actualmente a FOR-MAR substitui todas estas instituições e organiza-se em 
diversos pólos por todo o país, sendo que o de Lisboa não apresenta as condições 
ideais de funcionamento e inclui apenas metade do total de cursos leccionada e 
apenas nas categorias mais baixas, nomeadamente de equivalência ao 6º e 9º ano. 
 

                                                           
58 

DECRETO-LEI n.º 322/93. “D.R. Série I-A” 222 (93-09-21) 5191 
59 

DECRETO-LEI n.º 93/97. “D.R. Série I-A” 95 (97-04-23) 1818 
60 

XV GOVERNO CONSTITUCIONAL, MADRP 2004, “Governo prepara reestruturação da Formação Profissional na Pesca” in 
Arquivo Histórico, consultado a 17 de Agosto de 2011-09-01 
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC15/Governo/Ministerios/MADRP/Notas/Pages/20040531_MADRP_Com_FProf_Pescas.aspx 
61 

ART. 3º - PORTARIA N.º311/2008. "D.R. 1ª Série" 80 (08-04-23) 2389 

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC15/Governo/Ministerios/MADRP/Notas/Pages/20040531_MADRP_Com_FProf_Pescas.aspx
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O ensino de actividades ligadas ao mar, à excepção do universitário, está apenas 
representado em Oeiras, pelo Instituto de Tecnologias Náuticas, deixando aberto na 
cidade de Lisboa a reorganização da FOR-MAR e a exploração de novas 
possibilidades, hipóteses para as quais remete a proposta correspondente a este 
relatório. 
 

 
I.10 Actuais instalações FOR-MAR, vista exterior, da autora 
 

 
I. 11 Actuais instalações FOR-MAR, sala de aula, da autora 
 

 



4.3. A arquitectura do espaço escolar 

4.3.1 Algumas ideias e tendências  

 
“There can be very few building types that have so poorly evolved during the past 

hundred years as schools. It was only in the closing decade of the 20th century that 
we saw deviations from a type that has been standard since the year dot. Only the 

form, particularly that of the exterior, moved with the times. How schools were 
organized was evidently unassailable.”62 

Para efeitos de relação temporal com os objectivos deste relatório considera-se como 
limite o período constituído pela duração do século XX e a actualidade 
contemporânea. 

A evolução da arquitectura do espaço escolar, durante muito tempo, reflectiu-se 
quase unicamente, no desenvolvimento de aspectos formais mais ou menos 
relevantes e sobretudo aqueles que se prendiam com o desenho do invólucro. Esta 
evolução não se diria inovadora, pelo que acompanhou de forma quase linear as 
tendências arquitectónicas que se desenvolviam em paralelo, em vez de acompanhar 
as ideias que lentamente foram surgindo sobre os novos modelos educacionais. O 
projecto do edifício escolar era regulado por directrizes governamentais que definiam a 
priori a melhor organização para se aprender e ensinar, indicando aspectos 
tipológicos fundamentais, assim como materiais, orientações e sistemas. Esta 
obrigatoriedade de seguir determinadas orientações, associada ao facto de a escola 
ser uma tipologia com características determinantemente estabelecidas e enraizadas 
nas comunidades, levou a que durante muito tempo não se questionasse a validade 
destes argumentos. Poderá dizer-se então que, desde sempre, a escola tem sido 
uma tipologia facilmente reconhecível, de características relativamente 
estandardizadas, que nem o período dito Moderno, cuja ideologia reformista 
transformou muitas das tipologias conhecidas, conseguiu alterar de forma relevante.  

Sem contrariar este fenómeno surgiram, no entanto, algumas tipologias mais 
experimentais, cuja inovação, embora mais próxima da aparência do que da 
substância, se pode relevar pela vontade que demonstra em questionar o que até ora 
não tinha sido questionado. No início do século, destaca-se uma das tipologias mais 
utilizadas - a chamada “Escola ao ar-livre” – que, embora surja num momento em que 
se começam a advogar novas ideias para o sistema educativo (ideias sobretudo 
defensoras de uma maior independência dos alunos face ao sistema de ensino 
unilateral tradicional), não se vem revelar o modelo adequado para estas teorias. Se 
analisarmos a escola ao ar-livre de Duiker (1929-1930), um exemplo clássico, 
percebemos que este subjugava muitas das opções de desenho às necessidades de 
salubridade e higiene – “A healthy school for the healthy child” – cuja repercussão, se 
manifestava de forma definitiva nas características arquitectónicas do edifício: poucas 
arestas e esquinas para evitar acumulação de pó e bactérias e maximização das 
áreas envidraçadas para que a luz pudesse penetrar em abundância. Embora 
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 HERTZBERGER, H. - Space and Learning. Roterdão: 010 Publishers, 2008; p. 11 
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importantes, estes princípios, cuja manifestação física era evidentemente notória e 
positiva, apenas abrangiam uma pequena parte daquilo que se começava a pretender 
do modelo educacional, ignorando os aspectos mais inovadores e mais directamente 
ligados ao aprender. 

 

 

Segundo Hertzberger, esta tipologia acabou por se resumir, a nível organizativo, em 
grande parte, à introdução de balcões, varandas e terraços nos edifícios. A tentativa 
de aproximar o mundo exterior ao ambiente interior ficou reduzida apenas a uma 
experiência física, relevante, ainda assim, na forma em que tenta relacionar e 
aproximar o desenho do espaço escolar a uma ideia de modelo de ensino e também, 
na medida em que vai servir como base para muitos dos desenvolvimentos futuros na 
tipologia escolar, sobretudo ao nível da transparência e abertura das escolas à cidade.  

Foi só nos anos 30 que se pôde encontrar um novo espírito nesta tipologia, aquando 
da renovação de muitos edifícios escolares para a criação de uma nova imagem 
associada às reformas sociais então em curso. 
 
Um exemplo que será particularmente significativo deste período63 é a escola ao ar-
livre Beaudoin and Lods’ em Suresnes (1935-1946) que se apresenta como um 
instituto, com as salas de aula a ganharem a devida independência e identidade, 
organizando-se de forma semelhante a uma colónia e com possibilidade de total 
abertura ao exterior através do uso de paredes divisórias tipo acordeão. 

                                                           
63 Ibid., p. 17. 

 

I. 12 Escola ao ar-livre, DUIKER (1929-1930) in GUTMAN, M; CONINCK-SMITH, N – Designing Modern 
Childhoods 



 
Durante este período, entre os anos 20 e 30, quase todas as escolas vão ao 
encontro destas premissas de encontro entre exterior e interior, assim como a procura 
da salubridade como expoente máximo, influenciadas pela componente racionalista 
do Movimento Moderno e também pelos standards agora comummente aceites da 
necessidade de boa iluminação e ventilação nas escolas. Foram ensaiados alguns 
modelos que se distinguiam destes aspectos e procuravam novas características 
espaciais, como é o caso das Escolas do grupo Montessori em Amesterdão, mas 
cuja singularidade tornava difícil a sua aceitação como uma possível regra geral. 
 
Hertzberger critica a dificuldade que a Arquitectura demonstrava em incutir um novo 
paradigma, em repensar definitivamente os modelos escolares: “As almost always, it 
was a trend-follower instead of a trendsetter, even though architecture is the pre-
eminent instrument to make that other paradigm happen, certainly in education and 
specifically where the social relations of teaching and learning are concerned”64. 
 
Uma dos momentos geradores de grande debate sobre a tipologia escolar surge, 
posteriormente, no decorrer da crítica de Allison e Peter Smithson às escolas que 
tinham vindo a ser construídas em Hertfordshire (Inglaterra), sensivelmente entre 1944 
e 1960, que pela sua especificidade e quantidade poderão constituir uma nova 
tipologia, digna de ser mencionada. 

 
Em Inglaterra, a necessidade de expansão da rede escolar associada à escassez da 
guerra havia resultado na utilização em massa de uma série de materiais produzidos 
industrialmente que se revelavam eficazes e económicos na construção de edifícios 
escolares, contribuindo ainda para uma certa liberdade do esquema de organização 
(derivado da planta rectangular, à semelhança de um armazém). No entanto, estes 
edifícios eram, de certa forma, banais e estandardizados, levando a que os Smithson 
os criticassem em detrimento de uma forma construída mais sólida e de carácter 
tendencialmente permanente, uma ideia que iriam teorizar a propósito do projecto da 
Hunstanton School (1949-1954). 
 
 

“…a secret life of pure space, the permanent Built Form, which will persist when 
School has given way to Museum or Warehouse, and which will continue to exist as 
idea even when the Built Form has long disappeared. It is through the built form that 

the inherent nobility of man finds release.”65 
 

                                                           
64 Ibid., pp 19-20. 
65 SMITHSON, Peter; SMITHSON, Allison – The Charged Void: Architecture. Inglaterra: Monacelli Press, 2002; 
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I. 13 Hunstanton School, ALLISON AND PETER SMITHSON (1949-1954) in SMITHSON, Peter; 
SMITHSON, Allison – The Charged Void 
 

 
Esta escola, embora de aparência tendencialmente fabril, trouxe algumas alterações 
às possibilidades de uso de materiais industriais ao conjugá-los com materiais mais 
pesados que conferiam, em última análise, um aspecto mais sólido ao conjunto. Na 
realidade, muitos dos arquitectos das escolas de Hertfordshire assumiram o projecto 
destes edifícios como um projecto com ciclo de vida relativamente baixo, na ideia de 
que posteriormente, em melhores condições económicas, se viessem a construir 
novas escolas mais permanentes66. As escolas que se viriam a construir uma década 
mais tarde já englobavam esta característica de permanência mas sofriam, em muitos 
casos e, sobretudo por motivos económicos, de uma escassez de espaços amplos e 
abertos, o que não acontecia nas antigas escolas de Hertfordshire. 

 
O Reino Unido continuou a ser determinante no desenvolvimento da tipologia escolar, 
elaborando algumas directrizes essenciais por exemplo ao trabalho da ParquEscolar 
em Portugal. O período do pós-guerra trouxe novas tendências, inclusive a ideia da 
escola comunitária. 
 

“I think we are going to see in your lifetime the end of schools as we know them. 
Instead there will be a community centre with the doors open twelve hours a day, 

seven days a week, where anybody can wander in and out of the library, workshops, 
sports center, self-service store and bar.”67 

 
Esta ideia é também uma das tendências com mais influência na actualidade, de 
forma mais ou menos generalizada, porque deixou de ser tornar compreensível que os 
equipamentos, hoje standard de qualquer escola, como auditório, ginásio e biblioteca, 

                                                           
66 WARD, COLIN – British School Buildings (Designs and Appraisals 1964-1974). London: The Architectural Press, 1976; p. 10 
67 WARD, COLIN – Anarchism, a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004; Capítulo VI – Freedom in 
Education 



sejam utilizados apenas durante uma porção muito reduzida do tempo. A valorização 
dos mesmos e o alargamento dos seus perfis de funcionamento permite assim, 
nalguns casos, que se evite a construção de mais equipamentos, agregando funções 
e rentabilizando recursos humanos e materiais. 
 
Esta tendência é levada mais longe com as experiências holandesas, sobretudo por 
Hertzberger68 que em Meerwjik (Harleem, Holanda) integra um equipamento escolar 
com as funções adicionais de centro recreativo, centro de dia e ginásio numa super-
estrutura que também inclui habitação, comércio e uma grande praça pública. Este 
complexo, para além desta ideia principal, é também um exemplo notório de 
flexibilidade - pela sua estrutura geral que permite a transformação dos espaços 
escolares em habitação e vice-versa.  
 
A tipologia escolar é, genericamente, difícil de caracterizar na sua globalidade. 
Encontram-se tendências marcantes ou revolucionárias mas, a sua dependência de 
critérios educacionais e arquitectónicos regionais acaba por dividi-la sob diversas 
abordagens e perspectivas. Actualmente, o sistema de educação tem normas mais 
generalizadas mas apenas no seu respectivo domínio – o sistema americano é 
tendencialmente diferente do Europeu, assim como ambos o são do sistema árabe – 
o que torna complexas as tentativas de encontrar uma resposta arquitectónica 
tipificável a partir de um determinado sistema educativo. 
 
Para o caso, em que se considerou apenas as tendências europeias mais marcantes, 
deverá referir-se ainda o autor Colin Ward, que em 1976, no decorrer dos 
desenvolvimentos escolares supra mencionados deixa como últimas considerações 
do seu livro British School Buildings a necessidade futura de revitalização das escolas 
em função do aumento de capacidade e a preocupação com os consumos 
energéticos e consequente sustentabilidade dos edifícios escolares. Menciona ainda 
que, até à data, pouco havia sido estudado relativamente ao espaço exterior da 
escola e à sua implantação na cidade.  
 
Ward não terá talvez mais do que bom senso, mas as suas convicções para o futuro 
revelaram-se extraordinariamente acertadas e actualmente dirigimo-nos para a 
recuperação dos edifícios escolares, de forma cada vez mais urgente, adaptando-os 
aos novos paradigmas e garantindo condições de sustentabilidade e eficiência que 
permitam maior conforto na utilização do espaço e simultaneamente valorização dos 
recursos económicos. Embora se continuem a construir muitas escolas, as redes 
escolares estão já, em muitos casos, completamente consolidadas e apenas 
necessitam de modernização. 
 
Também a investigação sobre o espaço de inserção da escola, embora não tão 
desenvolvida como a que directamente concerne a forma arquitectónica, começa a 
ganhar alguma importância, sobretudo também, em estreita relação com a ideia de 
escola-comunidade, em que os limites físicos tradicionais cessam de existir, a 
chamada arquitectura do lugar, do programa e da construção69. 
 
 
 
 

                                                           
68 ETH Zürich – Schulhausbau. Der Stand der Dinge. Basel: Birkhäuser, 2004; p. 31 
69 MILHEIRO, A. P. (2007). “Não é uma escola qualquer” in Jornal dos Arquitectos nº228. Julho-Setembro 2007. ISSN-0870-
1504; p. 27 
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“The emergence of sociocultural complexes signals the end of the self-sufficient school 
building. Their hook-up with other so-called service providers will usher in a new hybrid 

building type closer to a larger species of community centre than a school. For the 
schools themselves, the blurring of their borders and therefore their territory is a spur to 

collaboration.”70 
 

 
I.14 São Paulo, Brasil - uma das escolas do programa estatal do FDE (Fundo para o Desenvolvimento 
Económico), em que os limites tradicionais da tipologia escolar se diluem no interior dos bairros, 
assumindo os papeis adicionais de centro comunitário, área desportiva e espaço público de referência in 
Jornal dos Arquitectos nº228. Julho-Setembro 2007 

 
Outro dos pontos relativos a esta questão é o modo como se poderá encarar a 
natureza pré-existente. Enquanto em alguns casos actuais e, sobretudo nos anos 70 
e 80, a escola se localizava estrategicamente num ponto central da comunidade e de 
forma geralmente bastante impositiva, estamos agora perante uma nova tendência, 
ainda pouco generalizada (à excepção talvez da Suíça que pelas suas características 
topográficas a exige de forma constante), uma que favorece a implantação “orgânica”, 
mais natural e mais diluída na paisagem valorizando a relação com o espaço exterior, 
de forma embora ainda reminiscente de alguns aspectos da “Escola ao ar-livre”, mas 
cada vez mais em direcção a um novo modelo.  
 

“Les années 1930 furent celles de la grande vague des écoles pavillonnaires. Les 
modèles étaient aisément reproductibles et finalement assez indifférents à 

l’environnement dans lequel ils s’inséraient. […] 
Aujourd’hui, au contraire, on s’efforce d’intégrer le bâtiment dans le paysage pour en 

souligner les caractéristiques marquantes.”71  
 
 
 

                                                           
70 HERTZBERGER, H. - cit 62, p. 172 
71 FORSTER, S. (2004). ”L’Architecture scolaire d’aujourd’hui” in Bulletin CIIP nº15. Dezembro 2004; p.24 



Estas últimas tendências supra mencionadas reflectem-se a nível programático e 
também formal, mas manifestam-se mais directamente na caracterização da escola 
enquanto instituição. Quando se pensa a escola através das unidades que a 
compõem e as relações entre estas estabelecidas, terá necessariamente de se 
considerar a análise do espaço interior, sobretudo da sua unidade-base, a sala de 
aula. 

 
É actualmente considerado que a aprendizagem nas escolas se faz através de dois 
tipos, um de carácter formal e um de carácter informal, ambos com repercussões na 
forma de organizar o espaço, dito formal ou informal. 
 
As salas de aula, de aprendizagem tradicionalmente formal estão mais informais. Não 
só no sentido em que já não se baseiam apenas na ideia de educar, mas também na 
ideia de aprender, de forma menos controlada e mais livre, mais possibilista. Assim, 
uma das tendências que se verifica é a alteração da planta tradicional da sala de aula. 
Hertzberger dedica a este tema vários textos nos quais frisa as vantagens da 
chamada sala de aula articulada, com um numero maior de espaços diferentes e/ou 
semelhantes, oferecendo mais possibilidades de trabalho e aprendizagem aos alunos, 
assim como uma maior diversidade de formas de apropriação do espaço em geral. 
Menciona ainda que é importante a ligação dos espaços adjacentes à sala para 
permitir que esta deixa de ser uma unidade encerrada sobre si própria e passe a ser 
um lugar cujos limites são toda a escola.  
 
 

I. 15 Diagrama, sala de aula tradicional e sala de aula articulada – a articulação leva a múltiplos centros e 
consequentemente múltiplas possibilidades de trabalho (diagrama adaptado, original in HERTZBERGER, 
H. – Space and Learning 
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I. 16 Rolex Learning Center, SANAA (planta conceptual) in Arqa nº89 
 

 
I. 17 Montessori School, HERTZBERGER (Delft, 1960-1966) – Promenade educacional in 
HERTZBERGER, H. - Space and Learning 
 
 
 

 
 



A aprendizagem informal é aquela que decorre dos encontros humanos, da 
transmissão de conhecimentos em ocasiões mais casuais, é aquela que decorre da 
experiência individual e da vivência do espaço escolar na sua globalidade. Assim, 
toma como seu domínio quase todos os lugares não institucionalizados para efeitos 
de educação.  
 

“We are just going to have to accept the idea of another kind of school, one that it is 
less than an institution where you are robbed of your freedom, if only temporarily, and 

fed with knowledge. We need to look for a form of learning space with a wider range of 
experiences, as is found in the city and in the world of internet.”72 

 
Assim, uma parte importante daquilo que se constrói durante a experiência escolar 
não se passa apenas nas salas de aula, e mesmo estas tentam por vezes alcançar 
um outro domínio territorial. Assim, a learning street, é o desenvolvimento do corredor, 
que já não serve apenas como passagem ou para armazenamento, mas sim como 
prolongamento das salas de aula, como espaço de estar, de conviver e de aprender.  
 
Esta learning street pode ser mais linear (ver imagem 17) ou transformar-se num 
grande espaço flexível em que não se distinguem facilmente os limites entre espaço 
servido e espaço servidor (ver imagem 16). 
 
Para a crescente valorização e actualização face a estes novos paradigmas contribuiu 
significativamente a afirmação da sociedade de informação no espaço escolar. A 
portabilidade dos dispositivos de acesso directo à informação permite que a escolha 
dos locais seja orientada “por critérios conotados com a atractividade dos espaços e 
não com a “etiqueta” funcional que lhes foi previamente atribuída”. Assim, a learning 
street engloba espaços como cafetarias, refeitórios, salas de convívio, corredores, 
átrios e escadarias. Considera-se então que “o espaço escolar na sua globalidade 
seja (re) pensado como um dispositivo interactivo ao serviço do processo de 
transmissão e aquisição de conhecimentos e rentabilizado quanto à sua capacidade 
de apoiar as várias actividades realizadas”73. 
 
Estas ideias estão cada vez mais manifestamente expressas nos espaços de ensino e 
embora necessitem de algum grau de adaptação regional, como no caso Suíço, em 
que a legislação de segurança impede o uso dos espaços de circulação como 
espaços de estar oficializados74, em geral, começa-se a considerar de forma evidente 
a verdadeira importância da aprendizagem informal e dos espaços que lhe estão 
associados. 
 

“What is needed is an environment that stimulates and incites learning by asking 
questions, a climate that provokes exchange and confrontation, intellectually, culturally 

and politically.”75 
 
Compreende-se que a evolução que esta tipologia alcançou durante o século XX não 
foi, de certa forma, a manifestação arquitectónica necessária para acompanhar as 
teorias educacionais. Esta surgiu de forma mais demorada que a base teórica que lhe 
dá origem, mas surgiu também já de forma a incorporar diferentes tendências que ao 
longo do tempo se manifestaram. Assim, presume-se que actualmente uma escola 

                                                           
72 HERTZBERGER, H. – cit 62, p. 69 
73 VALSASSINA, T. – “Ambientes Formativos, Perspectivas Críticas” in Arqa nº89. Janeiro-Fevereiro 2011; p. 34 
74 ETH Zürich – cit 68, p. 31 
75 HERTZBERGER, H. – cit 62, p. 70 
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possa ser um espaço mais dinâmico e aberto a diferentes tipos de alunos, cujas 
necessidades encontram resposta na adaptabilidade e polivalência das instalações 
que frequentam. 
 
 
4.3.2 O caso português 

As escolas em Portugal podem dividir-se por três períodos distintos de construção, 
assim como referenciado pela ParquEscolar76. Em cada um deles se percebe que, 
apesar do recurso a soluções normalizadas, os projectos apresentam características 
tipo-morfológicas e qualidades arquitectónicas e construtivas distintas, constituindo 
um conjunto heterogéneo.  

O primeiro período, sensivelmente até 1939, engloba o conjunto dos primeiros liceus, 
planeados a partir da reforma de Passos Manuel (1836), portanto aqueles construídos 
durante a Primeira República e aqueles construídos no decorrer da intervenção da 
JAEES (Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário). 

É neste período que se constroem alguns dos liceus mais importantes do país, como 
os liceus Camões (1907-1909), Pedro Nunes (1908-1911) e Maria Amália Vaz de 
Carvalho (1913-1933) do arquitecto Ventura Terra e, no Porto, os liceus Alexandre 
Herculano (1914-1927) e Rodrigues de Freitas (1927-1933) do arquitecto José 
Marques da Silva.  

Estes vêm tipologicamente consolidar uma evolução formal do modelo escolar, 
caracterizado pela passagem de uma configuração compacta com pátios encerrados, 
muito ligada ao modelo conventual dos antigos colégios (caso do Liceu Passos 
Manuel, também alterado durante este período) para uma configuração à semelhança 
do Lycée francês, ocupando parcialmente e totalmente a extensão do quarteirão e 
definindo um ou mais pátios abertos (caso dos Liceus Camões e Pedro Nunes). 

Os programas funcionais adoptados neste período consideram, para além das salas 
de aula e gabinetes (actuais laboratórios), espaços desportivos, biblioteca e anfiteatro. 
A organização baseia-se num modelo de centralização do sector administrativo e 
biblioteca, enquanto os restantes espaços se encontram posicionados ao longo de 
alas, com os laboratórios nas áreas mais distantes ou até mesmo destacados do 
edifício.  

Construtivamente, caracterizam-se por serem edifícios robustos e com incorporação 
pontual de elementos inovadores como estruturas metálicas, com recurso ao aço em 
vigas e ao ferro fundido em colunas e pavimentos em betão, para sistemas 
construtivos mistos, compostos de paredes autoportantes combinadas com 
estruturas porticadas, lajes de betão armado e coberturas em terraço.  

 

                                                           
76 PARQUESCOLAR - Manual de Projecto: Arquitectura versão 2.1. Agosto 2009 



O segundo período, de 1940 a 1968, engloba as escolas construídas pelo Ministério 
das Obras Públicas através da nova JAEES, a JCETS-MOT (Junta de Construções 
para o Ensino Técnico e Secundário), de 1934. 

Durante este período foram elaborados dois planos de construção de edifícios para o 
ensino secundário, o que levou à construção de 29 liceus. O primeiro plano, de 1938 
propõe 13 projectos e o segundo plano, de 1958, os restantes 16. 

A maioria destes liceus foi construída a partir de planos elaborados pelos técnicos da 
JCETS-MOT de acordo com os programas funcionais propostos pela mesma que 
definiam para além dos espaços necessários, a sua organização espacial. Daí se 
compreende a relativa estandardização das suas características, à semelhança do 
acontecia também a nível global. São liceus instalados nas capitais distritais, 
ocupando a totalidade do quarteirão urbano, e que, em termos formais, apresentam 
configurações diversas, de base linear ou em pátio e definidas a partir da agregação 
de vários corpos com dois ou três pisos.  

São organizados a partir de um núcleo principal com um ou dois corpos compostos 
pelos espaços lectivos e serviços administrativos, estes últimos localizados perto da 
entrada para poderem ter acesso pelo exterior. Os espaços lectivos estão agrupados 
por ciclos em alas, com acessos independentes a partir da entrada principal. A 
biblioteca e as áreas de professores estão agrupadas e ocupam lugares centrais, 
associadas a outro corpo com dois pisos ocupado no piso térreo pelo refeitório e no 
piso superior pela área desportiva e sala da mocidade. O ginásio servia também para 
salão de festas, com acesso independente pelo exterior (um princípio de introdução 
da ideia de escola-comunitária, permitindo que sirva toda a comunidade). Os espaços 
dos alunos são, na sua maioria, espaços ao ar livre e de recreio – não existindo ainda 
sala de convívio (apenas introduzida na década de 60, associada ao salão de festas). 

É também nesta altura, no âmbito do decreto de lei nº36/356 de 19 de Junho de 
1947, que surge o plano de reforma do ensino técnico-profissional, levando à 
construção de escolas técnicas (para ensino agrícola, industrial e comercial), da 
autoria também dos projectistas da JCETS-MOTS. Estes são baseados em “ante-
projectos tipo” datados de 1948, 1950 e 1952, tentando facilitar a implementação 
das escolas, garantindo soluções económicas e adaptáveis às condições locais e 
morfológicas dos lotes. Até 1970 foram construídas 69 escolas, das quais 38 só na 
década de 60. 

Estes ante-projectos organizavam as escolas em três corpos distintos, o escolar, o 
desportivo e o oficinal, permitindo que estes se articulassem consoante as 
características do terreno. O corpo dito escolar as salas de aula e os serviços 
administrativos, organizado em altura (até 4 pisos), a partir de um corredor central com 
caixas de escada laterais e deixando que as salas ficassem expostas a Sul. Os 
restantes corpos eram mais baixos, 1 a 2 pisos e, no caso do desportivo igualava os 
dos liceus, e no caso do oficinal, encontrava-se afastado como os laboratórios mas a 
sua dimensão variava consoante os cursos ministrados. 
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Construtivamente, tanto os liceus como as escolas técnicas apresentavam sistemas 
mistos, baseados em paredes resistentes de alvenaria ordinária de pedra rebocada 
sobre as quais assentavam lajes de piso e caixas de escadas de betão armado. 
Nalguns casos as lajes são constituídas por vigotas de betão pré-esforçado e 
abobadilhas cerâmicas, apresentando vigas perpendiculares às paredes exteriores.  

As coberturas em telhado são de estrutura de madeira, sendo normal a linha ser uma 
viga invertida em betão onde também se ligava a laje da esteira. O corpo das oficinas 
é diferente, com uma estrutura de betão armado com sistema de cobertura inclinada 
em forma de shed, revestida com telha cerâmica ou com chapa ondulada de 
fibrocimento.  

Ao nível dos revestimentos, nos pisos das salas domina a madeira (soalho ou tacos) e 
nos corredores o mosaico hidráulico, também utilizado nos lambrins. As paredes têm 
massa de areia ou estuque. As caixilharias são de madeira ou elementos pré-
fabricados de betão armado com vidro simples.  

O terceiro período, posterior a 1968, engloba o conjunto de escolas da 
responsabilidade partilhada do Ministério da Educação através da Direcção Geral da 
Administração Escolar e do Ministério das Obras Públicas através da Direcção Geral 
de Construções Escolares. 

É desenvolvido um conjunto de “projectos-tipo” para liceus, escolas técnicas e 
escolas preparatórias, baseado em soluções pragmáticas para permitir rapidez e 
economia de execução, contrariando a experimentação espacial ou o 
desenvolvimento de novos modelos e definindo a imagem dos edifícios 
essencialmente através das estratégias construtivas.  

Estes projectos estruturam-se a partir de um conjunto de blocos (pavilhões) 
autónomos ligados por galerias exteriores cobertas. Existia uma flexibilidade de 
adaptação à morfologia do terreno, pela possibilidade de desnivelamento de algumas 
zonas do espaço interior e pela possibilidade de adaptação das galerias exteriores. 
Esta flexibilidade de adaptação ao terreno não é a mesma que mencionada nas 
tendências gerais por Simone, pois revela-se mais impositiva e menos orgânica, sem 
uma intenção clara de relacionamento do elemento natural com o elemento 
construído. 

No caso dos liceus, o projecto normalizado designado por base liceal, dividia o 
programa funcional em 4 blocos distintos: o bloco A - geral, normalmente de piso 
único, destinado às actividades sociais e administrativas (incluindo secretaria, 
biblioteca, sala de professores, etc.), o bloco B – para os laboratórios, de planta 
quadrangular encerrando um pátio interior descoberto, o bloco C - para as salas de 
aulas regulares e o bloco D – para a educação física. 

O projecto normalizado das escolas técnicas não diferia muito dos projectos de 
liceus, à excepção da existência de um bloco de oficinas. 



Só na década de 80 surge o chamado “3x3”, um novo modelo escolar, que apesar 
disso, mantém a arquitectura em pavilhões e as ligações entre estes feitos através de 
galerias exteriores. Difere do anterior, pois é essencialmente constituído por dois tipos 
blocos, um com dois pisos, de planta quadrangular e núcleo de escadas central 
iluminado por um lanternim – destinado a actividades administrativas e lectivas e um 
outro tipo, só de um piso, com planta rectangular destinado a refeitório, cozinha e sala 
de alunos.  

Construtivamente, este modelo caracteriza-se por uma construção modular de 
estrutura porticada em betão armado e paredes com dois panos de alvenaria de tijolo 
rebocados e pintados, assim como os elementos de betão. As coberturas são planas 
ou inclinadas, com o lanternim e revestidas a placas de fibrocimento. As caixilharias 
são em madeira ou alumínio com vidro simples.  

A actualidade das escolas 

Na sua maioria, as escolas construídas em Portugal, durante estes três períodos 
marcantes, não apresentam as tendências experimentais supra analisadas, 
nomeadamente as relacionadas com as qualidades intrínsecas do espaço escolar ou 
com as possibilidades da aprendizagem informal. Estas tornaram-se evidentes a nível 
global quando se começou finalmente a associar a definição de modelos educativos à 
definição tipológica da escola, o que em Portugal não aconteceu de forma evidente 
até ao período actual. A maioria das escolas que aqui se refere foi construída com 
base em directrizes muito explícitas, redigidas pelas entidades para tal criadas (como 
a JAEES ou a JCETS-MOTS), com preocupações maioritariamente de carácter 
económico. Assim, a relação custo-eficiência, a facilidade de implantação e as 
normas de segurança dominaram os projectos-tipo, levando a uma relativa 
estandardização e homogeneidade das propostas.  

Só muito recentemente se começaram a introduzir nas escolas de Portugal as ideias 
que valorizam o aprender sobre o educar, a aprendizagem informal na multiplicidade e 
diversidade de suportes físicos e a abertura das escolas à comunidade, coincidindo 
estas mudanças com a afirmação definitiva das novas tecnologias de informação. 

É sobretudo a necessidade de actualização face a estas novas ideias e novos 
paradigmas educacionais e ambientais, associada ao desgaste natural do ciclo de 
vida dos edifícios, que justifica o movimento de revitalização que actualmente se 
desenvolve. Assim, este surge em Portugal, sob a alçada da Parquescolar, principal 
empresa responsável pela modernização das escolas, através de um programa 
descrito como “um factor de desenvolvimento do País e de consolidação do sistema 
urbano, de acordo com o modelo territorial proposto no Programa Nacional de Politica 
de Ordenamento do Território (PNPOT), contribuindo quer para o aumento da sua 
atractividade quer para a redução das assimetrias regionais de desenvolvimento.”77 

                                                           
77 PARQUESCOLAR – Enquadramento Estratégico in «http://www.parque-escolar.pt/m-enquadramento-estrategico.php». 
Acesso em: 10-06-2011 

http://www.parque-escolar.pt/m-enquadramento-estrategico.php
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Este programa tem vindo a ser desenvolvido em todo o país, em fases distintas e com 
diversas fontes de financiamento, incluindo como principais objectivos a recuperação 
e modernização dos edifícios, a abertura à comunidade e a criação de um sistema de 
gestão mais eficiente. Prevê-se que até 2015 sejam alvo de intervenção 332 escolas. 

 
I. 18 Escola Secundária Soares dos Reis (Porto), após intervenção de modernização in PARQUESCOLAR 
- Manual de Projecto: Arquitectura versão 2.1. Agosto 2009 

 

Embora seja uma iniciativa positiva e vantajosa, alguns dos resultados obtidos têm 
sido alvo de inúmeras críticas, sobretudo pela questão económica, pois grande parte 
das intervenções de modernização encareceram os custos de manutenção das 
escolas, levando a que estes não sejam, muitas vezes, suportáveis. 

Assim, poderá concluir-se que este é um grande passo na evolução da tipologia 
escolar em Portugal, a par dos critérios globais, mas cujos perfis de actuação deverão 
continuar a ser desenvolvidos, de forma a rentabilizar melhor os recursos disponíveis e 
a equacionar com mais ponderação a relação custo-eficiência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 O desenho do espaço escolar nos processos de socialização – learning street  

“Meanwhile architects should concern themselves less with pedagogical aspects and 
more with the spatial conditions that could be supportive of these. It is in just this area 

that architecture is the ideal means of providing fundamental steps towards a spatial 
order with the school building’s accessible spaces articulated in such a way that the 

place capacity is raised to the maximum.”78 
 
  

Como referido supra uma das tendências actuais da arquitectura prende-se com a 
aprendizagem informal e o desenho de espaços que permitam que esta aconteça de 
forma natural e diversificada. Assim, a learning street que aqui abordaremos poderá 
ser definida da seguinte forma: 
 
- conjunto espacial que engloba as tradicionais áreas de circulação, adaptadas, neste 
caso, para poderem englobar diferentes espaços, sejam estes tendencialmente de 
estar, trabalhar ou apenas espaços de encontro entre estudantes 
 
Segundo Prakash Nair, esta deverá ser uma importante artéria da escola, ter 
dimensões generosas, boa iluminação natural e servir-se de nichos e/ou outros 
dispositivos que permitam o desenvolvimento de actividades. 
 
Assim, para ilustrar estas questões iremos proceder à demonstração de um caso 
práctico, a escola primária De Eilanden em Amesterdão. 
 
De Eilanden (2001-2002), Herman Hertzberger / Amesterdão, Holanda 
 

 

 
I. 19 Diagrama conceptual, entrada de luz in ETH 
Zürich - Schulhausbau. Der Stand der Dinge 
 

I. 20 Axonometria, espaço escolar a cinzento e 
habitação a branco in ibid 
 

 
 

Esta escola situa-se numa frente de água, nos dois primeiros pisos de um complexo 
que também inclui habitação. Os vazios horizontais e verticais existentes permitem 
que a luz chegue ao interior da escola, onde se situa a learning street e o lobby de 
entrada transversal. Esta rua interior tem dimensão variável, alargando-se para dar 
origem a pequenos nichos e de trabalho ou de entrada para as salas de aula e 
também para criar dois auditórios – um de maior dimensão, quase totalmente aberto e 
um mais pequeno debaixo do núcleo de circulação vertical, que serve também como 
espaço de convívio. 
 

                                                           
78 HERTZBERGER, H. – cit 62, pp. 45-46 
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I. 21 Planta parcial piso térreo, in ibid 
 

 
A diversidade de dispositivos permite organizar espaços distintos, mais abertos ou 
fechados, mais transparentes ou mais opacos.  
 
Em I.22 podemos observar o enquadramento do auditório grande e do auditório 
pequeno e a forma como estão directamente associados à learning street afirmando-
se como parte integrante desta. O modo como são desenhados permite-lhes ganhar 
alguma flexibilidade que se manifesta numa polivalência inerente podendo por 
exemplo, no caso do auditório grande, funcionar como espaço de convívio do dia-a-
dia ou espaço de workshop, dança e outras actividades. O pequeno auditório é o 
aproveitamento eficaz de um espaço com pé-direito mais baixo, cujo carácter intimista 
lhe confere possibilidades diversificadas. 
 
Os nichos laterais que acompanham as salas de aula são espaços de trabalho ou de 
convívio, cuja conjugação de equipamento fixo com equipamento móvel lhes permite 
a adaptação às necessidades e vontades do utilizador, sem que a área de passagem 
seja comprometida. Os momentos de transparência entre estes e as salas de aula 
oferecem uma relação mais próxima entre quem trabalha na sala de aula e quem está 
no exterior.  
 
Hertzberger procurou, de forma constante, em quase todos os seus projectos, criar 
este tipo de dispositivos, cuja essência fica valorizada pela importância que dá aos 

1 

2 

3 

4 

1_lobby 

2_learning street 

3_auditório grande 
(informal) 

4_auditório 
pequeno (informal) 



espaços de transição. Retirado de um dos seus livros temos a definição de 
soleira/espaço de transição: “area which provides the key to transition and connection 
between áreas with divergent territorial claims and, as a place in its own right, it 
constitutes, essentially, the spatial condition for the meeting and dialogue between 
areas of different orders.”79. Assim, compreendemos que, no caso desta escola e de 
muitos dos seus projectos, a expansão do território tradicional de cada unidade (aqui 
a sala de aula, noutros projectos a casa) leva a uma necessidade de repensar os 
espaços de transição, de modo a que sirvam como tal mas que ganhem um carácter 
mais possibilista que ultrapasse a interdependência funcional.   
 

 
I. 22 Vista do grande auditório informal para o lobby in ibid 
 
 

 
I. 23 Esquema conceptual genérico de Hertzberger, para o possível funcionamento de uma learning street 
e da sua relação com as salas de aula in HERTZBERGER, H. – Space and Learning 
 
 
 

 

 

                                                           
79 HERTZBERGER, H. – cit 62, p. 37 
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4.5 Síntese 

A Escola Náutica, embora tendencialmente profissional e específica, é uma escola 
cujo enquadramento se pretende de acordo com os paradigmas actuais. Assim, as 
suas necessidades especiais encontram lugar na tipologia escolar per se, cujas 
características ideais se analisou supra. 
 
Na aproximação à essência da escola encontram-se ideias e tendências cujo 
conteúdo é e tem vindo a ser constante alvo de debate mas cuja pertinência 
dificilmente será discutível. Encontram-se assim, como resultado de uma série de 
experiências e teorias, características formais cuja repercussão se estende muito mais 
além dos limites físicos do projecto, permitindo alcançar, de forma identificável, aquilo 
se procurou durante grande parte do século XX, ou seja, encontrar uma resposta 
material para a evolução dos paradigmas educacionais. Não é que primeiramente o 
modelo e a forma não se encontrassem relacionados, porque efectivamente o modelo 
do século anterior correspondia à ideia do que deveria ser uma escola e também à 
forma como se deveria ensinar e aprender, mas trata-se sim dos novos modelos que 
surgem durante o século XX e cuja respectiva resposta arquitectónica só 
recentemente foi mais ou menos consolidada.  

Desta forma, poderá assumir-se que a evolução que hoje se encontra, baseada nos 
conceitos de aprendizagem informal, abertura à comunidade e sustentabilidade 
ambiental, se deve à compreensão intrínseca daquilo que estes representam 
ideologicamente e à experiência formal da sua possível materialização.  

Tomando como exemplo a tipologia da Escola ao ar-livre, percebemos que esta já 
constituía, de certa forma, uma reflexão material sobre os conceitos de higiene e 
salubridade mas onde falha é na maneira como não se conseguia aproximar 
verdadeiramente do seu objectivo de relacionar mais intensamente o interior com o 
exterior, sobretudo porque este conceito não se prendia apenas com uma definição 
física de limites mas também com uma teorização sobre a forma de ensinar.  

Esta dificuldade constante em introduzir novos conceitos na tipologia escolar tem 
como uma das causas principais a existência de um tipo, um modelo instaurado 
durante muito tempo, e que, durante muito tempo, foi considerado ideal, enraizando-
se profundamente no acto de projecto. 

Deverá ainda acrescentar-se que, embora a pertinência da validade das teorizações 
feitas sobre este assunto, aqui sobretudo representadas pela obra de Hertzberger, 
não se poderá ignorar as mudanças recentes da sociedade, cuja imposição nos 
modelos escolares não poderia tardar. O crescente multiculturalismo das cidades 
que, evidentemente, impõe a presença de alunos com diferentes necessidades de 
aprendizagem e a generalização da sociedade de informação, assim como dos 
dispositivos a esta associados, foram factores marcantes cuja manifestação ajudou a 
definir os paradigmas dos modelos educacionais, assim como a sua formalização. 
Estes foram acontecimentos largamente difundidos com implicações muito directas 
no modo como as escolas eram vividas, forçando e acelerando o processo de 
alteração tipológica, situação evidente no caso português. 



Actualmente considera-se que estas são as ideias basilares para a definição da 
tipologia escolar, mas introduz-se ainda na sua génese um certo grau de flexibilidade 
e adaptabilidade, para que possam continuar a evoluir face a novas teorizações, 
novos cenários de utilização.  

A escola como durante muito tempo a conhecemos está agora transformada. 

 
I. 24 Sala de aula tradicional, Das Weisse Band (2010) de HANEKE, M. in «http://film-stills.livejournal.com» 
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5. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 
Escola Náutica de Alcântara 
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5.1 Introdução: Uma questão sobre uma questão 

Quando se coloca a questão essencial ao projecto, de como construir uma escola 
neste lugar tão especial, é relevante ter em conta que esta é uma questão sobre uma 
questão. Este lugar que o projecto toma como certo é um lugar que não existe e cuja 
representação se assume como especulativa. Este sítio já contém em si próprio uma 
outra questão, esta que se prende com o como transformar a frente ribeirinha de 
Alcântara. 
 
Assim, a natureza de avaliação que vai desde a análise inicial, ao desenho analítico, à 
construção de maquetas até à própria definição daquilo que irá constituir as 
características essenciais do projecto, está profundamente ligada a uma ideia para um 
sítio que já é, ela própria, proveniente de metodologias semelhantes.  
 
Poderá dizer-se que um projecto, como resposta a uma situação é sempre singular 
de quem interpreta essa questão, e aqui a dificuldade primeira prende-se na 
aceitação de uma série de premissas, que embora baseadas na realidade, se foram 
transformando: do plano do arquitecto Manuel Fernandes de Sá, cujos princípios nos 
foram indicados como base, ao trabalho de grupo, ao trabalho posterior individual e 
até ao projecto sobre o qual incide este relatório. De uma Alcântara em análise e cuja 
história nos remete para uma ponte e uma ribeira, a uma Alcântara actual que procura 
chamar-se Alcântara XXI, a um lugar para o qual se define um plano e no qual se 
definem projectos, temos uma Alcântara que não é verdadeiramente Alcântara como a 
conhecemos, e que por isso, quando se pensa nesta singularidade do lugar, nesta 
maravilhosa especificidade de encontro com o rio, que é mais mar do que rio, surge 
sempre um confronto, entre aquilo que existe e aquilo que ainda apenas foi proposto. 
 
Assumindo este confronto como essencial e estruturante do projecto, não fará talvez 
sentido cair numa análise rigorosa da actual situação de Alcântara, procedendo-se 
apenas a uma abordagem sucinta sobre os seus aspectos mais essenciais ao 
desenvolvimento do trabalho. 

Construir sobre o construído ganha talvez um certo quê de ironia quando se 
compreende que sobre este construído nada se esteja fisicamente a construir, e que 
as especulações que se fazem assentam naquilo que se poderia dizer construído mas 
na verdade em nada foi construído, levando a que o projecto acabe por assentar 
numa questão sobre uma questão. 

 

5.1.1 Alcântara como lugar 

Podemos dizer de Alcântara que esta é o lugar de uma ponte e de uma ribeira, uma 
sobre a outra. Esta é a imagem que a define desde há muito tempo, embora hoje não 
haja nem ponte nem ribeira. 

Hoje, a ponte estaria na junção das ruas de Alcântara e do Prior do Crato, 
perpendicular à linha férrea, a ribeira dos tempos modernos, marcando as cancelas 



da passagem de nível o vão central do arco da ponte80. Hoje, a ribeira está canalizada 
e constitui o chamado caneiro de Alcântara.  

É um lugar marcado pelo porto, cuja construção se iniciou em 1887, fazendo avançar 
para Sul a terra e recuando as águas, para aí se desenharem fábricas, armazéns e 
outras instalações portuárias. Esta área conquistada ao rio é aqui maior do que em 
toda a cidade de Lisboa, medindo mais de 900 metros, extraordinariamente 
importantes para a afirmação deste lugar como ponto comercial. Existe ainda hoje 
este porto, após constantes actualizações para fazer face aos paradigmas mundiais, 
constituindo uma importante fonte económica mas ocupando também uma grande 
área, cujo potencial de utilização para os habitantes da cidade de Lisboa se revela 
marcante. 

As fábricas aqui outrora instaladas, como A Napolitana e a Latoaria Nacional, deram 
origem a um importante pólo cultural e económico denominado Lx Factory, que 
actualmente se destaca positivamente como um exemplo de recuperação e 
revitalização, constituindo um elemento singular na cidade, quer pela sua dimensão 
quer pelo seu sucesso. 

A influência destas transformações estende-se à habitação e à cultura, com projectos 
diversos a ganharem forma - do complexo habitacional projectado por Frederico 
Valsassina em diversas fases (Conjunto Habitacional Alcântara-Rio) ao Museu do 
Oriente (JLCG, 2008) – têm sido muitas as tentativas de revitalizar este lugar.  

Anterior ao actual Plano de Urbanização definitivo, poderá mencionar-se o estudo 
urbanístico de Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus, cuja reinvenção do 
território se baseava num princípio de reabilitação das áreas obsoletas, conferindo um 
novo significado a antigos edifícios e reforçando a sua presença na paisagem urbana, 
cerzida por uma nova malha coerente que valorizava os elementos de ligação e os 
espaços ajardinados.  

Posteriormente elabora-se um novo plano (após aprovação prévia em executivo dos 
Termos de Referência, 2008), da autoria de Fernandes de Sá (ver 5.1.2) que acabou 
por ser a opção definitiva e que, ignorando alguns aspectos essenciais ao prévio 
estudo, vai focar-se na sustentabilidade dos sistemas físicos, de forma a permitir 
alguma consistência técnica às propostas futuras, mais-valia que o anterior não 
possuía. Vê também a sua área de intervenção alargada permitindo que as operações 
urbanísticas consigam consolidar este lugar, contextualizando-o num território mais 
vasto e resolvendo questões de acessibilidade fulcrais. 

Por ora, Alcântara permanece como lugar misto, não suficientemente coerente para 
ser uma nova centralidade, mas não obsoleto tal que seja ela própria um lugar 
obsoleto. De uma heterogeneidade populacional significativa, Alcântara será talvez um 
lugar de encontro (ou confronto?) entre diversas classes sociais, bem como gerações. 

 
 
                                                           
80 VIEIRA DA SILVA, A. – Dispersos VOL. III. Lisboa: Biblioteca de Estudos Olisiponenses, 1960; p. 41 
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5.1.2 Proposta urbana 

A área base sob a qual incide a nossa proposta urbana é aproximadamente aquela 
definida previamente no plano de Manuel Fernandes de Sá, e consiste numa larga 
faixa orientada norte-sul que abrange grande parte do vale de Alcântara, desde o 
extremo norte da Av. de Ceuta até ao Tejo (ver imagem 25). Contudo, a área de 
trabalho mais directa consiste na parte Sul desta faixa, abrangendo na sua maioria a 
frente ribeirinha e os pólos directamente associados. 

 
 
I.25 Área de incidência do plano urbano, planta de Manuel Fernandes de Sá in SÁ, MANUEL FERNANDES 
DE – Plano de Urbanização de Alcântara – Peças Desenhadas 

 



Para a proposta é fundamental a importação de alguns aspectos deste plano como 
aqueles relacionados com as questões da mobilidade, a paisagem e a estrutura 
ecológica e hidráulica urbana81, aqui considerados sob a ideia de constituir em 
Alcântara uma nova centralidade, articulando as suas particularidades físicas e sociais 
para a criação de um sistema coeso. 

Constituindo este plano uma análise fidedigna das condições actuais do lugar 
encontramos aqui algumas soluções engenhosas para as questões da ecologia e 
hidráulica urbana, que pela sua complexidade seriam bastante difíceis de 
compreender sem conhecimentos técnicos, e cujas características essenciais são 
aproveitadas para enquadrar a proposta. Introduzem-se ainda, novos aspectos 
essenciais que se prendem sobretudo com a alteração parcial do uso do solo para 
aqui criar novos hábitos e novas formas de habitar a frente ribeirinha de Alcântara. 
Leva-se também a alteração dos sistemas de mobilidade a um nível mais drástico, 
propondo novas possibilidades de acção. 

Posto isto, descrevem-se sucintamente os aspectos mais relevantes desta proposta: 

A propósito da primeira leitura conceptual que distingue duas escalas de acção (ver 
imagem 26), definem-se três vectores de intervenção, três ideias sobre as quais irá 
incidir a intervenção: mobilidade, ambiente e programa. Para cada um destes vectores 
definem-se estratégias específicas, considerando a área abaixo da linha férrea como 
pertencente ao domínio da cidade e portanto, a ser trabalhada tendo em conta a 
continuação e articulação com a frente ribeirinha de Lisboa e considerando a área 
definida pela rotunda junto ao actual Largo do Calvário (parte da proposta do plano de 
urbanização de Fernandes de Sá) e pelas ruas e núcleos vizinhos como uma área 
local, a ser trabalhada tendo em conta uma escala mais comunitária. 

 
I.26 – Esquema de leitura conceptual, da autora 
 

                                                           
81 SÁ, MANUEL FERNANDES DE – Plano de Urbanização de Alcântara VOL. I Relatório (Proposta), Julho 2010 
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I.27 – Diagrama dos vectores de intervenção, da autora 
 

O primeiro vector é aquele que se afirma com mais relevância pela quantidade de 
infra-estruturas presentes na área, propondo-se que Alcântara se afirme 
definitivamente como interface, através do desenho de uma série de ligações 
estratégicas, assim como a qualificação das existentes. Assim, redesenham-se os 
principais nós rodoviários, descentralizando-os relativamente à Av. de Ceuta para que 
se possa facilitar o escoamento do trânsito assim como a melhoria dos acessos 
rodoviários à frente ribeirinha. Cria-se também uma ligação subterrânea entre a linha 
de Cascais e a linha de Cintura Interna, transformando o percurso Alcântara - Cais do 
Sodré num sistema de mobilidade leve que mais facilmente permita o seu 
atravessamento o que contribui significativamente para a libertação desta área de 
infra-estruturas pesadas. Propõe-se ainda uma ligação fluvial entre Alcântara e 
Cacilhas, actual destino com maior número de passageiros, para acentuar este 
carácter intermodal e libertar o Cais do Sodré de algum tráfego.  

Estas ligações, ao serem conjugadas com a linha metropolitana (já prevista 
actualmente) são essenciais para Alcântara como novo pólo de urbanidade e para a 
relação cidade - frente ribeirinha, ideias subjacentes a todo o trabalho. 

Tenta-se também proceder à valorização da actividade portuária e melhoria das suas 
condições de funcionamento, procedendo-se ao redesenho do sistema de 
escoamento de mercadorias, passando este a funcionar de forma subterrânea na 
área ribeirinha, emergindo no topo da Av. da Ceuta para posteriormente se ligar a Sul 
pela Ponte 25 de Abril e a Norte pelo Eixo Norte-Sul/Auto-estrada do Norte, 
substituindo assim o actual trajecto que passa pela Av. da Índia até Algés para depois 
se direccionar para Norte. 

Este redesenho associado às alterações na forma do porto permite que seja mais fácil 
a convivência entre as diversas funções da área, assim como o funcionamento 
individual de cada uma.  

A alteração do sistema férreo e o redesenho do porto permitem alterar a leitura 
conceptual da área (ver imagem 28), conseguindo que as duas áreas à escala da 
cidade se relacionem de forma mais evidente, permitindo trabalhá-las em conjunto. 



 
I.28 Novo esquema de leitura conceptual, da autora 
 

O segundo vector é aquele que se relaciona com as questões físicas do lugar, e que 
segue também mais directamente o Plano de Urbanização, pela complexidade das 
questões supra mencionada. Assim, quando se procede à criação de espaços 
verdes, ponderam-se para além dos factores evidentes de usufruto pela população, a 
sua função de manutenção ecológica. Há uma tentativa notória de introduzir estes 
espaços nas diversas unidades de projecto, assim como nos núcleos urbanos 
consolidados, aproveitando logradouros e vazios. Estes espaços são conjugados 
com o corredor verde que se estende ao longo da Av. de Ceuta e que é aqui 
prolongado até ao rio. 

O terceiro vector, que nos introduz Alcântara como espaço colectivo, é aquele que se 
prende com a transformação e criação de novos hábitos na frente ribeirinha, 
introduzindo tipologias residenciais, laborais e educacionais (ver imagem 29), 
associadas a uma qualificação do território público e do percurso ribeirinho, 
associando-lhe pólos de interesse. Procede-se ao incremento e criação de áreas de 
lazer e desporto, assim como lugares de interesse cultural, para dinamizar a área, 
organizando de forma coerente, as dinâmicas de habitantes, visitantes, trabalhadores 
e city-users. 

 
I.29 Gráfico – programa proposto, percentagens por sector, da autora 
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Assim, na conjugação destes princípios define-se uma proposta dividida em várias 
unidades de projecto, nas quais é evidente a tentativa de revitalização da área, de 
forma suportada e coerente. 

Posteriormente estas unidades de projecto foram desenvolvidas pelos autores do 
plano, sendo que a UP 3 (habitacional) constitui o trabalho de primeiro semestre da 
autora e a UP 4 (escola náutica) constitui a unidade de projecto correspondente a 
este documento. 

 

5.2 Uma nova escola náutica - a escola enquanto instituição 

5.2.1 Localização e inserção urbana 

 
 
I.30 Ortofotomapa da área – localização da escola in «http://maps.google.com» 
 
Pela sua tipologia especial, a localização da escola foi pensada de modo a 
proporcionar uma relação optimizada com o elemento de estudo. Assim, ao localizar-
se entre o Tejo e a doca de Santo Amaro, permite o acesso a ambos, assim como 
cria situações de potencial interesse educativo para os alunos, na relação visual que 
cria com as actividades marítimas, a Sul no rio e a Este na doca. 
 
A sua inserção no culminar da doca permite organizar um percurso em torno dos seus 
elementos principais e manter a leitura da doca em continuidade. Cria-se ainda um 
novo alçado, para quem faz o percurso ribeirinho a Norte/Este ou para quem aqui se 
dirige desde a nova estação/interface. Organiza ainda, a oeste, um espaço de entrada 
principal cuja função espacial é também a de colmatar o desenho da actual praça de 
concertos, cuja inadequação se prende sobretudo com a sua escala. A sul, faz 
avançar sobre o braço da doca um elemento longitudinal que ajuda a dinamizar o 
percurso ribeirinho Sul, que se torna contínuo através da ligação ao outro braço da 
doca (com recurso a uma ponte móvel), fazendo também a integração da Gare 
Marítima de Alcântara neste percurso. Mais a Oeste, existe ainda um parque de 
estacionamento (subterrâneo e ao nível térreo) que não está actualmente em 
funcionamento, embora esteja fisicamente funcional – assim, a Escola toma como 
parcialmente seu este elemento, permitindo que alunos e professores usufruam deste 
espaço, situado a uma walking-distance relativamente cómoda, evitando assim a 



criação de um novo espaço de estacionamento e promovendo a valorização dos 
recursos existentes. 

 

5.2.2 Modelo e programática 

Voltando a utilizar o diagrama de leitura conceptual compreendemos que a escola se 
situa na área tendencialmente vista como à escala da cidade, o que se reflecte 
sobretudo no seu programa principal – a náutica. O modelo de ensino aqui proposto 
poderá ser enquadrado até numa escala regional, assumindo-se no entanto como um 
claro benefício a nível local pelo programa adicional que inclui e pela possível 
autonomização de alguns núcleos face à componente de ensino, permitindo que não 
só a cidade de Lisboa mas também a comunidade de Alcântara tire partido deste 
equipamento. 
 
Lecciona-se um programa escolar, de tipo profissional não militar, de equivalência ao 
12ºano, podendo os alunos posteriormente ingressar no ensino superior ou fazerem 
também aqui alguns cursos de grau IV, especialização tecnológica. Assim, a escola 
vem de certa forma substituir a antiga EPMC, e dar resposta às necessidades da 
FOR-MAR, que pela sua actual dimensão não tem capacidade para leccionar, em 
Lisboa, muitos dos cursos que inicialmente pretendia. Actualmente o único 
estabelecimento existente, com funções que poderiam corresponder às desta escola 
é o Instituto de Tecnologias Náuticas, mas pretende-se que estes se complementem 
de forma coerente, ajustando os cursos leccionados às suas características 
essenciais e à procura que têm (ver imagem 31). 
 
Este programa baseia-se essencialmente em quatro tipos de aprendizagem: teórica, 
prática, experiencial e informal. A primeira constitui a base para aquisição de 
conhecimentos gerais, de áreas específicas e complementares. A segunda permite 
aos alunos experimentar os conhecimentos teóricos e adquirir novos conhecimentos 
através do aprender a fazer, seja em oficinas de trabalho colectivo, em laboratórios ou 
na piscina. A terceira é aquela que se prende com o contacto mais directo com o 
meio de trabalho, através da embarcação escola (ou estágios especializados), onde 
poderão por em prática os conhecimentos adquiridos em situações aproximadas à 
realidade do meio de trabalho. Por fim, a aprendizagem informal é aquela que decorre 
do contacto entre alunos extra aulas, que decorre do viver na escola e que tem por 
domínio essencial a learning street.  
 
Em relação ao programa complementar, podemos dizer que é essencialmente 
composto por elementos generalizados de apoio escolar – cantina, biblioteca, 
auditório, piscina (usualmente ginásio em escolas tipo) e núcleo de formação 
continuada. Não se pretende criar nenhum espaço experimental nem inovar neste 
domínio, mas sim dar continuidade a uma forma especial de abordagem destes 
espaços, como referido no capítulo 4. Assim, estes funcionam de forma integrada no 
âmbito escolar e apresentam também a possibilidade de funcionar fora deste âmbito, 
autonomamente. (ver 5.2.3).  
 
A convivência entre estes dois programas e entre estes dois domínios (cidade e 
comunidade) permite que se criem dinâmicas diversificadas entre utilizadores de 
características distintas e a escola, enquanto instituição ganha talvez um significado 
de centro, de lugar social que nos apresenta inúmeras possibilidades e vantagens 
sociais, culturais e económicas. 
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I.31 Diagrama de escolas, tipo e cursos que leccionam, da autora 
 

 
5.2.3 Conteúdos e organização 

Aprofundando as questões da programática e sem ainda avançar no domínio da sua 
manifestação espacial podemos considerar que a escola se organiza em núcleos 
essenciais: cultural, administrativo - funcionários, social – alunos, núcleo de aulas e 
núcleo náutico.  
 
O núcleo cultural é aquele composto pelo auditório e biblioteca, associados à área de 
aprendizagem continuada (de apoio à comunidade). Esta última poderá facilmente 
funcionar em paralelo com a actividade escolar dita normal, permitindo que, se assim 
desejado, haja um grau de encontro mais familiar entre aqueles que ali estudam a 
tempo inteiro e aqueles que apenas frequentam este espaço para aprender em modo 
pós-laboral ou sob a forma de workshops. Tentou-se que em termos de conteúdo 



este espaço fosse diferente das áreas semelhantes existentes nas escolas, 
comummente denominadas de CNO82 (Centro Novas Oportunidades), permitindo que 
não só funcionem como tal, mas que estejam também abertos a pequenas acções 
de aprendizagem que não culminem necessariamente na aquisição de um grau 
académico. Assim, permite-se o geral funcionamento mas também o aprender como 
ocupação de tempo livre, de forma, diria, mais descontraída.  
 
A biblioteca deverá funcionar, em primeiro lugar, para os alunos, e só então para os 
visitantes, sendo que a sua forma de gestão terá de ser especial para permitir que o 
acesso ao espaço seja funcional para ambos. Evita-se aqui, entrar em detalhes sobre 
aspectos mais técnicos (requisição de livros, ocupação de espaços de estudo, etc.) 
mas tenta-se demonstrar um possível esquema de gestão e funcionamento eficaz 
para a escola no esquema I.32. O auditório, como é tradicionalmente um espaço de 
uso não continuado não está incluído neste esquema, correspondendo a sua 
utilização às necessidades eventuais, sejam públicas ou privadas. 
 
O núcleo náutico apresenta características semelhantes, sendo que o seu uso poderá 
ser mais alargado no tempo, permitindo alternar as aulas práticas aqui decorridas com 
o funcionamento como piscina pública. Inclui ainda uma sala específica para 
aprendizagem náutica que será maioritariamente pública. 
 
Os restantes núcleos funcionam de forma mais privada e sem grandes necessidades 
especiais, à excepção do núcleo de alunos que inclui a cantina, cujo funcionamento 
será público83. Este elemento está facilmente acessível a todos por se apresentar 
numa zona privilegiada, com esplanada exterior, integrada no percurso ribeirinho.  
 
O pátio interior, pela sua dimensão generosa e relação privilegiada com a água 
permite também constituir um núcleo que poderá ser alugado extra-actividade escolar 
(tal como os espaços referidos supra), como já acontece em alguns estabelecimentos 
de ensino portugueses84. 
 

 
I.32 Diagrama de possível funcionamento, da autora 

                                                           
82 

Portaria nº 370/2008, de 21 de Maio de 2008 - CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS NOVAS 
OPORTUNIDADES  
83

 Tomando como referência possível a cantina da Faculdade de Arquitectura do Porto 
84 

PARQUESCOLAR – Espaços nas Escolas in <http://espacosnasescolas.parque-escolar.pt >. Acesso em: 29-01-2012 

http://www.catalogo.anq.gov.pt/Documentacao/Documents/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Portaria%20370_2008_Centros%20RVCC.pdf
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5.3 A escola e o seu suporte espacial 

5.3.1 Breve caracterização 

5.3.1.1 Uma questão de limites 

 
Embora haja actualmente uma tendência para a dissolução dos limites dos edifícios 
escolares, a tipologia deve manter-se íntegra e equacionar ponderadamente esta 
questão, de modo a que se mantenha a privacidade necessária ao funcionamento 
correcto do sistema de aprendizagem. 
 
Assim, e considerando os requisitos especiais dos equipamentos localizados na 
frente ribeirinha (como os casos de estudo analisados no capítulo terceiro), tentou-se 
que esta escola fosse, pouco tradicional em termos da sua delimitação física mas que 
respeitasse a necessidade de alguma privacidade. Como escola num lugar tão 
especial, não tem obviamente uma barreira física no seu entorno (como um muro ou 
uma cerca), como tantas vezes acontece nos estabelecimentos deste tipo, 
relacionando-se de forma mais directa com a envolvente. 
 
Então, esta eleva-se do chão quarenta centímetros para criar e demarcar alguns 
espaços no seu exterior. Assim, a Sul, este pavimento ligeiramente elevado estende-
se para além do edificado, marcando junto ao bar/cantina uma área de permanência - 
uma esplanada sobre o rio – e delimitando em frente ao núcleo de salas um pequeno 
muro que funciona também como banco para sentar ou deitar, e permite afastar o 
percurso ribeirinho do domínio das salas (oficinais em baixo e teóricas em cima) e 
oferecer alguma privacidade aos utilizadores.  
 
A Oeste, na entrada principal, este desnível é vencido através de uma rampa delicada 
no terreno afastada da fachada, de modo a que quem contorne a esquina Norte não 
seja confrontado imediatamente com o acesso, permitindo criar algum afastamento 
visual e permitindo ganhar espaço exterior, que embora não seja privado apresenta 
características de um domínio diferente daquele que é o espaço colectivo total público 
da frente ribeirinha. Este momento de entrada torna-se algo mais especial, culminando 
ainda numa galeria coberta exterior, que funciona como momento de transição final 
para o interior.  
 
A Norte a fachada apresenta-se relativamente simples, com uma pequena entrada 
(mais directa e que deverá funcionar apenas para funcionários ou em casos 
singulares) e cujo inicio (ou fim) a Este é rematado de forma mais singular, através da 
criação de um espaço público também acessível por uma ligeira rampa, situado já em 
cima do rio e coberto por uma pala. Este é o grande espaço de transição e espera 
para o núcleo do auditório e biblioteca.  
 
A Este a fachada é virada para o rio e não é acessível do exterior, criando e 
desenhando o pátio dos alunos, cuja ligação essencial é com a doca. 
 
O que se tentou fazer foi através destas situações demarcar alguns limites sem que 
estes fossem duros ou impositivos. Mas, por exemplo, na cantina, o que acontece é 
que esta esplanada dá acesso directo ao percurso ribeirinho, numa forma de permitir 
alguma liberdade aos alunos e também o seu funcionamento como espaço público. 
Embora isto aconteça de forma controlada, e embora se possa confiar na existência 
de alguns pontos de vigilância ao longo da escola, existe aqui um factor importante 



que se deverá ter em conta – a vigilância natural. Aquela que não decorre de um 
controle oficial e provém sim de uma experiência natural no habitar do espaço, neste 
caso, um espaço tão propício a tal, pelas suas características de informalidade e 
transparência. Assim, este é um elemento diferenciado dos demais, que embora 
possa ser fisicamente encerrado do resto da escola, propõe um contacto directo com 
o exterior e permite uma diversidade maior de utilizadores em simultâneo, confiando-
se a segurança de ambos nas características espaciais da escola. 
 
Esta questão de definição dos limites públicos e privados é complexa numa tipologia 
deste tipo, mas teve-se em conta o tipo de ensino e as características do lugar onde 
se encontra, tentando-se formalizar uma certa autonomização de espaços mas 
também e sobretudo uma dinâmica especial na forma como se desenrolam as 
actividades. 
 

 
I.33 Axonometria de limites exteriores, da autora 
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5.3.1.2 Desenho e organização 

«An architectural program is a list of required utilities; it indicates their relations, but 
suggests neither their combination nor their proportion»85 

 
Um programa que é criado por nós, de acordo com alguma pesquisa mas sobretudo 
com um interesse singular nas questões e aspectos que motivam o trabalho, tem a 
facilidade de poder ser escrito e reescrito quantas vezes assim se desejar. Mas e, 
citando Kahn86, qualquer programa, independentemente de quem o escreve, tem de 
ser reescrito, não talvez reescrito ignorando necessidades elementares, mas reescrito 
através de uma interpretação do mesmo.  
 
Assim, e embora este trabalho e esta escola tenham uma dimensão institucional 
significativa pela sua especificidade, a interpretação que é feita do programa, embora 
lógica, parte também da organização, alteração, redesenho e reinterpretação de uma 
ideia. Esta ideia é a de um abraço a um território, a de um agarrar um espaço que se 
volta para a água. É a ideia de um percurso ao longo de um caminho que se inverte, 
de uma doca na qual se vê um rio e de um pátio do qual se vê a doca.  
 
 

 
 

I.34 Esquisso inicial de inserção, relação com a doca e envolvente, da autora 
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GUADET, J. – Elements et Theorie de L’architecture. Paris : Librairie De La Construction Moderne, 1909 

86
 KAHN, L. – Conversations with students. E.U.A: Princeton Architectural Press, 1999; p.41  



Este abraço a um espaço dá origem a uma escola que toma como sua a forma um H 
irregular, aproximando-se a banda de entrada (perpendicular ao rio) de Oeste para 
criar a Este um espaço de grandes dimensões – o pátio. Ao entrar divide-se para 
Norte os núcleos administrativos, de auditório e biblioteca e a Sul o núcleo de alunos. 
O átrio é um espaço amplo com duplo pé-direito e com um grande vão para o pátio e 
a doca a Este, manifestando a ideia inicial. A Norte temos uma escada com alguma 
presença mas de desenho relativamente simples, e a Sul temos uma escada de maior 
dimensão e com maior relação com o espaço que a rodeia, criando vistas para o piso 
superior através de um vazio e para o terraço através de um vão. Organiza-se junto a 
esta, de um lado a cantina, e do outro um espaço de estar de grande dimensão. É 
também possível ver-se esta zona através de um vão de esquina que pontua a galeria 
exterior de entrada permitindo um cruzamento no olhar, desde o momento 
imediatamente anterior à entrada, passando pelo movimento dos estudantes até 
culminar, por fim, no rio que aparece num grande vão junto às escadas.  
 
Assim, a riqueza de situações e diversidade de pontos de vista demarca a importância 
que é dada a este momento. Este é um momento do projecto, que constitui uma das 
suas singularidades. Através deste átrio define-se logo de inicio uma ideia de 
composição que sobrevive pela repetição e pela excepção. 
 
Esta entrada é parte integrante de um sistema unificador (que tem aqui o seu 
expoente mais excepcional), com correspondência directa com a learning street de 
Hertzberger, que aqui chamamos apenas a rua. Esta é uma transformação do espaço 
de circulação tradicional, que pela sua dimensão e características permite ser um dos 
elementos mais importantes da escola.  
 
Esta rua é especialmente trabalhada na banda Sul, que compõe o espaço tradicional 
dos alunos, servindo-lhe de suporte e como seu prolongamento. É nesta banda que 
se localizam todas as salas de aula e laboratórios, assim como o bar/cantina e outras 
áreas de estudantes (loja, associação de estudantes, etc.). Esta banda, que começa 
com um elemento de excepção, mais baixo e que engloba o grande espaço social 
mencionado supra, estende-se de forma repetitiva até ao rio a Este para aí criar o 
núcleo da piscina que é novamente diferenciado e acentuado pela sua importância. É 
aqui se localiza a grande sala de náutica através da qual se pode aceder directamente 
à embarcação escola e à plataforma de atracagem. É uma tentativa evidente de virar 
este espaço não só para o rio mas sobretudo para a doca, numa forma de confrontar 
os alunos com o seu elemento de estudo, como já referido supra, numa tentativa de 
introduzir os conceitos educativos na estrutura da escola,” tornando-a um ambiente 
activo de aprendizagem87”. Este último elemento, associado ao núcleo biblioteca e 
auditório constituem os limites da escola a Este, pontuando o culminar da doca e 
inicio do pátio. 

                                                           
87 TAYLOR, A. – “Ambientes Formativos, Perspectivas Críticas” in Arqa nº89. Janeiro-Fevereiro 2011; p. 27 
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I.35 Axonometria de núcleos programáticos, da autora 
 
 

 
I.36 Os núcleos autonomizáveis, da autora 

 



5.3.2 Aprendizagem: formal e informal 

Como analisado no capítulo quarto deste documento, podemos dividir a escola em 
dois tipos de aprendizagem, a formal e a informal. Aqui, neste projecto, a 
aprendizagem formal, divide-se nos três tipos mencionados em 5.2.2, cuja 
manifestação espacial apresenta características distintas. Assim, as unidades base 
espaciais de aprendizagem são as salas teóricas e as salas laboratoriais. As salas 
teóricas encontram-se no segundo piso, viradas a sul e são unidades articuladas com 
um formato em L, permitindo criar um pequeno espaço de transição para a rua, com a 
qual comunicam através de um envidraçado. Cria-se assim um nicho utilizável (à 
semelhança do caso de estudo analisado em 4.3), que permite funcionar tanto para o 
domínio da sala de aula como para o domínio exterior. A articulação da sala permite 
que a zona de entrada seja utilizada para colocar casacos e mochilas ou como zona 
de trabalho diferenciada. A sua estrutura geral de organização não é móvel, ou seja, 
não permite directamente que duas salas se transformem em uma só, mas a estrutura 
do edifício está pensada para que tal possa vir a acontecer (ver 5.3.4.2 - flexibilidade 
e adaptabilidade). As salas laboratoriais encontram-se voltadas a norte, em ambos os 
pisos, assentando umas sobre as outras, separadas por pequenos nichos, exteriores, 
que iluminam a rua e garantem o acesso ao pátio. Estas são pensadas para grupos 
de trabalho mais pequenos, e deverão corresponder a uma matéria específica. Assim, 
cada um dos laboratórios inclui mesas de trabalho e deverá integrar algumas 
máquinas e/ou simuladores, permitindo organizar os espaços de forma mais rentável, 
de acordo com as necessidades actuais, não tendo que se integrar equipamento do 
mesmo tipo em cada um deles. A sala mais a Este é a grande sala laboratorial de 
náutica que poderá permitir o uso de equipamento de maiores dimensões e também 
aceder às aulas no exterior, as experienciais. É uma sala ampla, com apenas um vão 
e uma clarabóia. Aqui, sairá talvez fora do domínio racional, mas pareceu-me sempre 
que deveria ser um espaço diferente, que embora se pudesse privilegiar aqui a 
transparência, esta deveria ser contida, e este é um espaço húmido e um espaço 
aberto para a água de uma forma muito directa, e por isso tem um significado 
diferente dos outros “laboratórios”. 
 
Também como espaços de trabalho e espaços de potencial aprendizagem prática 
temos, no piso térreo, as grandes oficinas e a sala de desenho. Esta última deverá 
funcionar sobretudo para aulas enquanto as oficinas, não obstante este mesmo 
possível uso, deverão funcionar de forma permanente para os alunos, sobretudo para 
trabalho extra. 
 
O que é relevante neste sistema é a possibilidade de diversas formas de aprender, 
mudar o mobiliário, trabalhar em grupos grandes, em grupos pequenos, em salas 
cheias ou em salas vazias. Desde o inicio do projecto que existiu a ideia de desenhar 
espaços distintos com diferentes opções e metodologias de trabalho.  
 

 
 
I.37 Plantas esquemáticas das unidades de aprendizagem – 1: sala de aula tipo / 2 – sala laboratorial / 3 
– sala oficinal, da autora 
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«The meeting place is the quintessential flexible space. It must allow for the needs of a 
range of different users, and in many cases the types and scale of activities vary 

greatly. »88 
 
A aprendizagem informal tem como domínio a rua, mas também o pátio. É um modo 
de se habitar a escola e também uma forma de conexão com a aprendizagem formal 
nas suas diversas formas. É através dos espaços de encontro e dos espaços de 
trabalho que se estendem de forma evidente por toda a escola que se criam inúmeros 
lugares para estar, onde se potencia o encontro e/ou o refúgio. É através dos vãos 
que comunicam com o rio, que comunicam com o pátio, dos duplos pés-direitos que 
ligam espaços a níveis distintos, que se potencia uma certa casualidade de 
comunicação.  
 
Esta rua é um sistema vivo que une todos os espaços do projecto, correspondendo-
lhes de forma mais ou menos directa, e sempre num sentido de procurar a 
diversidade e a dinâmica, de oferecer múltiplas possibilidades de apropriação do 
espaço. A Nordeste no piso térreo, por exemplo, transforma-se no foyer do auditório e 
observa o pátio e o rio, enquanto em cima, nesta mesma zona, se encerra 
ligeiramente para pertencer a um domínio mais privado. Em toda a banda Sul 
comunica com alguns grandes espaços de convívio, ao mesmo tempo que encerra e 
define diferentes áreas organizativas. É com o desenho desta rua que se consegue 
compor o projecto e organizá-lo nas suas respectivas partes.  
 
Quando a associamos ao pátio e ao terraço, à qual está obviamente ligada, temos um 
conjunto de espaços, exteriores e interiores, cujo propósito primário é transformar o 
modo como se encara esta escola, contrariando a tendência de que os espaços de 
circulação são apenas isso, e que por questões económicas deverão ser reduzidos. É 
uma tentativa franca de interpretar de forma coerente as tendências actuais da 
tipologia e os ideais de Hertzberger.  
 

 

 
I.38 Cortes esquemáticos da rua (assinalada a amarelo) – alguns pontos de interesse, de cruzamento de 
vistas e relação interior-exterior, da autora 

                                                           
88 KRONENBURG, R. – Flexible. Architecture that Responds To Change. UK: Laurence King Publishing, 2007; p.115 



 
 

 
 
I.39 Axonometria diagramática da rua – demarcação de vistas essenciais, pontos de acessos e lugares 
de encontro especiais, da autora 
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5.3.3 Flexibilidade e adaptabilidade 

5.3.3.1 Conceito 
 
«Architecture that is designed for adaptation recognizes that the future is not finite, that 

change is inevitable, but that a framework is an important element in allowing that 
change to happen.»89 

 
Considerando que este projecto se compõe através de uma ideia de repetição e de 
excepção, é essencial referir e conferir significado a esta expressão afirmando que 
esta composição se processa, de forma indubitavelmente relacionada com o 
programa, num sentido de conter o factor tempo. 
 
Relendo Portas90, na sua cidade como arquitectura encontramos uma distinção entre 
duas tendências arquitectónicas, uma que se compõe de sistemas indeterminados, 
flexíveis e evolutivos, e outra que essencialmente “necessita de crer na permanência 
de dadas funções que surgem privilegiadas como fontes de forma, isto é, como o 
material simbólico estruturante e director de outras zonas com maior indeterminação 
funcional, maior neutralidade formal.”91  
 
Esta segunda tendência foi essencial para o desenvolvimento da proposta, não talvez 
de forma linear, pois tenta-se aqui que ainda exista alguma tensão contraditória nos 
momentos assumidamente de repetição, mas no sentido em que leva a que proposta 
se organize em torno de um sistema especial – esta rua interior – cujo carácter 
tendencialmente permanente organiza as funções repetitivas mas também as funções 
privilegiadas como material simbólico, estas cuja duração deverá ser prolongada. 
 
Tenta-se aqui, então, encontrar um meio-termo formal, evitando o exagerado 
expressionismo dos espaços permanentes e a exagerada neutralidade dos espaços 
mais flexíveis.  
 
Não se procura criar espaços tão funcionalmente flexíveis cuja materialidade permita a 
sua mobilidade ou mutabilidade a cada momento que se possa suceder a outro. 
Pretende-se, sim, que estes espaços sejam inerentemente adaptáveis ao futuro e 
prevejam no seu desenho outras possibilidades de uso. E, em relação aos espaços 
cuja duração e significado se prevê permanente no tempo, também alguns destes 
poderão ser palco de actividades diversas. Podemos recordar Tschumi e dizer que a 
arquitectura será tanto do que se passa num espaço como do espaço em si92. 
Assim, o edifício pretende-se urbano, pretende-se que possa permanecer na 
memória da cidade e no tempo, recorrendo para tal a dispositivos que favoreçam a 
alteração física de alguns espaços e à criação de outros cujo significado e qualidade 
inerente lhes possa garantir uma longa duração (ainda que diferentes coisas possam 
acontecer no seu interior). 
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5.3.3.2 Estratégia 
 
Uma primeira definição e/ou distinção que terá de ser feita para sumarizar a estratégia 
adoptada para a flexibilidade e adaptabilidade do edifício ao longo do tempo é a 
diferenciação entre o exterior e o interior. 
 
O exterior corresponde às fachadas urbanas, que delimitam e demarcam as principais 
movimentações em torno do edifício. Estas fachadas são determinantemente 
permanentes, e um cuidadoso desenho da sua materialidade e vãos permite que 
estas permaneçam mais ou menos intactas. Os momentos que se consideram 
especiais e cujo espaço corresponde a funções mais duradouras são destaques na 
leitura contínua destas fachadas. Assim, a Norte temos o núcleo biblioteca e auditório 
e a Sul a cantina e a área de náutica – todos estes se assumem como volumes 
destacados na métrica geral e de alguma importância. 
 
O interior corresponde às fachadas orientadas para o pátio e dispõe de características 
ligeiramente distintas. O espaço é desenhado para permitir alguma possibilidade de 
crescimento sem que isso interfira na leitura urbana do edifício. Os laboratórios são 
espaçados por pequenos pátios que facilitam uma possível extensão do espaço e os 
vãos interiores, embora semelhantes entre si apresentam um carácter diferenciado 
dos exteriores, podendo também adaptarem-se, de futuro, a outras necessidades. A 
própria materialidade é aqui mais contida, redimensionando-se a demarcação base 
em pedra, conferindo uma nova leitura a este espaço e também maior facilidade de 
alteração. 
 
Posta esta distinção, deverá mencionar-se o funcionamento geral dos espaços. O 
projecto segue uma métrica estrutural rigorosa e é todo ele, como já mencionado, 
percorrido por uma rua interior. Esta última, para além das possibilidades supra 
referidas, serve ainda o propósito de organizar estruturalmente o espaço (ver imagem 
40). Assim, as suas paredes e pavimento são sobredimensionados para permitir a 
incorporação de infra-estruturas e alteração das mesmas face a um cenário de 
mudança. Incorpora também os elementos funcionais básicos do edifício – casas de 
banho e escadas secundárias – permitindo a total libertação dos restantes espaços 
destas funções, geralmente essenciais a qualquer uso que o edifício possa vir a ter. 
Estas áreas são dispostas como uma espécie de boxes e cumprem também a função 
de estreitar o espaço da rua, criando alguns momentos de tensão (para passagem, 
entrada, bloqueio visual). Assim, temos uma divisão estrutural que organiza, por um 
lado, os grandes espaços utilizáveis e por outro a grande rua que é simultaneamente 
um dos espaços mais simbólicos e uma grande área técnica.  

 
Desta forma, consegue-se construir um sistema claro e coerente, em que as diversas 
partes operam em sucessivos graus de importância e adaptabilidade, mantendo a sua 
integridade formal e funcional. 
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I.40 Esquisso da rua e dos espaços adjacentes – sobredimensionamento, infra-estruturação, da autora 

 
 

5.4 Síntese 

Como referido inicialmente neste capítulo, o trabalho tem a dificuldade acrescida de 
surgir num contexto algo especulado. Este influencia grandemente a construção do 
projecto na forma como afecta a ideia inicial. Esta não surge idealisticamente da 
interpretação de um lugar real mas sim de um lugar que já foi interpretado 
previamente. O facto associado de ser uma tipologia tão singular torna complexa a 
abordagem que é feita ao projecto, sobretudo na procura (ou no encontro) de 
referências, de imagens, de conceitos. Assim, o que se tentou fazer, de forma muito 
sucinta, foi encontrar um modo de abordagem que conseguisse ultrapassar estas 
dificuldades e dar inicio a um processo de pensamento e de análise crítica, cujo 
domínio especulativo fosse regido por alguma sensatez. 

O edifício tipologia singular num contexto imaginado tornou-se um edifício urbano, um 
edifício cujo programa seria mais abrangente e o seu desenho mas flexível. Um 
edifício que conseguisse criar aqui um lugar integrado no próprio lugar. Neste 
aspecto, todas as questões de função, de adequação, de adaptação, de significado 
e até as questões formais, ganham alguma densidade e coerência. 

É através deste mote, o de urbanidade, que se começam realmente a encontrar 
respostas em sítios tão distintos, que se começam a encontrar paralelos e referenciais 
e que se começam a definir aqueles que viriam a ser os aspectos essenciais ao 
projecto. É com este significado que se consegue começar a simplificar uma(s) 
ideia(s) de base e a confrontá-la com os aspectos mais técnicos. 

Assim, esta proposta apresenta-se aqui analisada sob as duas grandes dimensões – 
enquanto instituição e enquanto suporte espacial desta. A primeira dimensão é de 
certa forma essencial para que a segunda se consiga manifestar, e para isso, foi 
necessária uma investigação algo extensa sobre os domínios do programa e da 
tipologia, assim como o enquadramento destes no papel da escola – instituição 
enquanto equipamento. Penso que a proposta em si consegue dar continuidade a 
essa investigação e consegue ser um suporte eficiente para esta instituição, 



conseguindo ainda alguma distância relativamente ao seu funcionamento base, 
conferindo-lhe novas possibilidades e actualizando-a para um tempo que já não 
passa apenas pela contemporaneidade mas que se pretende estender para o futuro, 
uma “qualidade que permanece no tempo”93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
93 

ZUMTHOR, P. (2007) in Jornal dos Arquitectos nº229. Outubro-Dezembro 2007. ISSN-0870-1504; p. 42 
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As frentes de água têm sido palco de sucessivas alterações e redefinições, servindo 
diferentes propósitos ao longo do tempo com diferentes manifestações a nível 
cultural, social e económico. Hoje encontramo-nos num momento em que as 
perspectivas de abordagem a estes lugares caminham sobretudo para a criação de 
novas formas de habitar enquadradas por uma vertente sustentável. Assim, a 
estratégia de transformação da área tenta ter em conta estes aspectos, focando o 
papel essencial do elemento construído, sobretudo aquele de carácter público, na 
caracterização da frente de água. 
 
Quando se procede, portanto, à análise das características dos edifícios públicos da 
actualidade, tendo em conta a sua importância na sociedade e a sua capacidade 
essencial de organização do espaço colectivo e da vida urbana das cidades, 
podemos distinguir, desde logo, vários cenários de actuação. Estes abrangem, desde 
a definição estratégica de um quadro de equipamentos à organização dos seus perfis 
de funcionamento e morfologia de suporte. Estas características, desconsiderando 
raras excepções, manifestam-se de forma mais acentuada quando se confrontam 
com a singularidade do espaço das frentes ribeirinhas, de carácter tendencialmente 
colectivo.  
 
Assim, considera-se importante que este elemento construído público – o 
equipamento – ganhe uma vocação urbana, manifestando possibilidades de ser uma 
mais-valia essencial ao lugar e apresentando-se como agregador colectivo: de 
pessoas, de cultura e de ideias. Como tal, e agora denotando de forma muito 
evidente esta questão geográfica, a sua adaptabilidade a cenários futuros de 
utilização, será um aspecto importante a considerar, evitando a obsolescência 
funcional/estrutural que tem vindo a pontuar as frentes de água e favorecendo o seu 
uso continuado no tempo, mantendo-se inalteradas as suas qualidades. 
 
Na demonstração de casos práticos, entende-se também como essencial a definição 
de uma escala de actuação e de significação das programáticas e objectivos gerais 
das propostas, para que elas se insiram coerentemente no seu contexto, encontrando 
um sentido mais comunitário ou mais regional e adequando os recursos utilizados aos 
efectivos benefícios que possam proporcionar. Esta é uma questão importante no 
sentido em que actualmente se procura, de modo geral e sobretudo, no domínio dos 
equipamentos, a abertura dos programas e a extensão da sua natureza principal. 
 
Aproximando estas considerações à natureza do edifício proposto, a escola náutica, 
deparamo-nos com um cenário que requer que a interpretação das qualidades do 
lugar e desta vocação do elemento construído seja articulada com as características 
(espaciais, físicas e construtivas) que lhe permitem constituir-se enquanto instituição, 
sem comprometer a sua integridade tipológica. 
 
Para tal foram essenciais as teorizações de Hertzberger, que enquanto 
desenvolvimento e análise de situações práticas já verificadas, apresentam resultados 
aproximados aos que aqui se procuram, sem um carácter dir-se-ia tão especulativo. 
Assim, a definição e organização das programáticas necessárias, tal como a sua 
estruturação em distintos níveis de privacidade, valorizando a escola e a sua natureza 
tipológica mas também a escola enquanto equipamento per se, permite construir uma 
proposta que dá sentido às hipóteses anunciadas. 
 
Também a tentativa evidente de incorporar formas e mecanismos adequados ao 
modelo educacional que actualmente se procura tem grande significado para a 
proposta, sobretudo quando estes são articulados com os restantes aspectos de 



forma ponderada. Assim, ao considerarmos a importância da aprendizagem informal 
face aos paradigmas da sociedade contemporânea e sobretudo face à difusão dos 
meios tecnológicos, consegue-se encontrar uma forma que dá resposta à 
necessidade de definição de uma multiplicidade de espaços favorecedores deste tipo 
de aprendizagem. Quanto estes são valorizados por uma certa polivalência ou 
capacidade de adaptação ganham um significado maior do que aquele inicialmente 
pensado. 
 
Se, durante muito tempo, não se conseguiu encontrar um modelo que 
correspondesse adequadamente às ideias educativas, a generalização destes 
dispositivos que incluem desde a learning street e os espaços sob o seu domínio até 
à organização dos elementos de apoio à escola (biblioteca, como exemplo) permite 
que já não se necessite de um modelo tão físico, como os antigos projectos-tipo, e 
que se possam integrar as novas teorias educacionais em propostas mais 
diversificadas.  
 
Como consideração extra, e a propósito da relação de semelhança que se 
estabelece entre os conteúdos dos diferentes temas abordados, deverá acrescentar-
se que, embora com receio de que seja uma questão metodológica, se encontram 
denominadores comuns essenciais através das diversas escalas atravessadas. O 
enquadramento da escola enquanto equipamento no sentido mais lato, e do 
equipamento enquanto elemento essencial constitutivo de uma frente ribeirinha, leva a 
que se estabeleçam como estruturantes de cada tema (ou neste caso cada escala de 
análise e intervenção) praticamente os mesmos aspectos, já aqui mencionados 
(adaptabilidade, relações de programa, ajuste de escala). Isto decorrerá talvez da 
estruturação do trabalho e da sintetização que se efectua em relação ao que é 
essencial abordar em cada tema, sublinhando e favorecendo ideias que vão 
sucessivamente ajudar a construir a argumentação e a proposta global, mas, quer-se 
acreditar também na possibilidade da existência real de uma complementaridade 
evidente que permite organizar com os mesmo processos e ideias, forma, função e 
significado do edifício, da instituição e da sua envolvente. 

 
 
Por fim, em síntese, poderá dizer-se que, depois de explicitadas estas questões, se 
consegue pensar e entender a Escola Náutica aqui proposta como um elemento de 
progressiva importância na forma como pode reorganizar este lugar, e sobretudo no 
modo como se organiza neste mesmo lugar, articulando de forma clara as suas 
diversas valências e potenciando os acontecimentos em seu redor.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Palavras: 25.466 
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ANEXOS 

A1 – PEÇAS DESENHADAS 

A2 – PROCESSO DE TRABALHO SELECCIONADO 

A3 - PEÇAS DESENHADAS 

 

  



 

  



ANEXO 1 – PEÇAS DESENHADAS 

  



LISTA DE PEÇAS DESENHADAS: 

PAINEL 1: PROJECTO URBANO – PAINEL DE ANÁLISE 
- Esquema de evolução do porto de Lisboa e sua actual situação 
- Esquema de evolução histórica de Alcântara 
- Esquema de unidades morfológicas de Alcântara 
- Esquema comparativo entre situação actual da área de intervenção e o plano de Manuel 
Fernandes de Sá 
 
PAINEL 2: PROJECTO URBANO – PROPOSTA 
- Imagens – lugares de referência 
- Esquema de abordagem conceptual 
- Fotomontagem conceptual 
- Esquema de unidades morfológicas propostas 
- Plantas de síntese de estratégias 
- Cortes tipo 
 
PAINEL 3: PROJECTO URBANO – PROPOSTA 
- Planta da proposta 
 
PAINEL 4: PROJECTO URBANO - DESENVOLVIMENTO 
- Planta do nível térreo 
- Diagrama de programática 
 
PAINEL 5: PROJECTO URBANO – DESENVOLVIMENTO 
- Planta (cota 8.70)  
 
PAINEL 6: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Axonometria geral 
- Esquemas 

 
PAINEL 7: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Planta piso térreo  
 
PAINEL 8: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Planta primeiro piso  
 
PAINEL 9: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Planta cobertura 
 
PAINEL 10: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Cortes longitudinais 
 
PAINEL 11: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Cortes transversais 
 
PAINEL 12: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Alçados 
 
PAINEL 13: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Alçados  
 
PAINEL 14: EDIFÍCIO DA ESCOLA NÁUTICA 
- Pormenorização construtiva  
 





SÉC. XIX SÉC. XX ACTUAL

doca de recreio do parque das nações

terminal de contentores de xabregas

novo terminal de cruzeiros

doca de alcântara

doca de santo amaro

doca de belém

LISBOA COMO CIDADE PORTUÁRIA
/ evolução do porto de lisboa

ALCÂNTARA
/ evolução histórica

QUINTAS E
TERRENOS

AGRÍCOLAS
INDÚSTRIAS

UNIDADES
FABRIS E

MANUFATUREIRAS

GRANDES
INFRA-

ESTRUTURAS
REVITALIZAÇÃO

URBANA

pequenos 
aglomerados 
habitacionais

grandes 
aglomerados 
habitacionais

grandes 
aglomerados 
habitacionais

aglomerados 
habitacionais 
qualificados

PLANO DE
 URBANIZAÇÃO DE 

ALCÂNTARA

- OPERÁRIOS
- DESALOJADOS DO 
TERRAMOTO

TERRAMOTO PORTO DE LISBOA LINHA FÉRREA AV. CEUTA PONTE 25 DE ABRIL
1755 1877-1887 1877-1891 1962-1966

CANEIRO
1940-19601941

era do carvão era do petróleo era da informação

/ unidades morfológicas existentes

TIPO A
habitação com 1 
ou 2 pisos ligada à 
ponte de alcântara 
(séc. XVIII)

TIPO B
habitação colectiva 
de 3 ou 4 pisos (séc. 
XX)

TIPO C
habitação de mais 
ou menos 6 pisos 
com serviços e 
comércio no piso 
térreo (séc. XXI)

TIPO D
área de edifícios 
notáveis de 
diferentes épocas 
(séc. XVII - séc. 
XIX)

TIPO D
área indus-
trial reconvertida - 
grandes armazéns e 
fábricas (séc. XIX)

TIPO E
armazéns associados à 
actividade portuária
(séc. XX)

A

B C

D

E

F

ANÁLISE CRÍTICA / PROCEDIMENTO
/ comparação entre situação actual e plano de urbanização

 MOBILIDADE

cruzamento rua prior do crato com av. ceuta e eixo de acesso à ponte 25 de Abril

-nó mal estruturado e permanentemente congestionado
-proposta de criação de uma rotunda para facilitar o escoamento do trânsito mas com corte do acesso à ponte, que 
se mantém apenas para transportes colectivos;

cruzamento av. índia e av. brasília com av. ceuta / linha ferroviária cascais-cais do sodré

-o “nó de alcântara” dificulta atravessamentos pedonais e não permite que se desenvolva um sistema de mobilidade 
pedonal adequado;
-linha ferroviária sem ligação com a linha de cintura interna canalizando todos os fluxos para o centro da cidade; 
-resolução do escoamento de trânsito mas uma vez mais com infra-estruturas pesadas; a linha ferroviária existe e 
apesar da criação do troço de ligação à linha de cintura, esta continua a ser uma barreira na ligação cidade-porto

 SISTEMA VERDE E ESPAÇOS COLECTIVOS

jardim / rotunda de inversão de sentido na área portuária

-área com valor potencial para ser um espaço público de eleição junto ao rio mas está ocupada com elementos de 
apoio ao trânsito automóvel;

área desportiva do Alvito e ligação a Monsanto

-potencial de conexão das actividades na frente ribeirinha com Monsanto
-sistema de espaços verdes relacionado com a estrutura ecológica e não integra uma estratégia de usufruto da 
cidade

 EDIFICADO

estado geral do edificado

-zona de edifícios classificados como em mau estado ou em ruína;

edificado sub-valorizado / devoluto

-edifícios com potencial para serem equipamentos de interesse público e que neste momento se encontra sem fun-
ção ou com função desadequada;
-grande parte dos edifícios marcados com valor patrimonial continuam sem qualquer função atribuída ou estratégia 
visível de utilização;

HIGH LINE BUENOS AIRES
FLOR

PARIS DE 
HAUSMANN

WEISSENHOF BARCELONA 
WATERFRONT++ ++

intervenções significativas / lugares de referência

ABORDAGEM CONCEPTUAL

ESCALA DA CIDADE

ESCALA DA CIDADE

RIO

BARREIRA (LINHA FÉRREA)

ESCALA DE BAIRRO

ESCALA DA CIDADE 
UNIFICADA
RIO

ESCALA DE BAIRRO

ESTRATÉGIA URBANA
/ plantas esquemáticas de estratégias - mobilidade, sistema ambiental e programática

/ unidades morfológicas propostas

TIPO A
habitação em U 
orientada para o 
rio, comércio e 
serviços no piso 
térreo

TIPO B
nova forma 
urbana - conjunto 
hibrído

TIPO C
pequenos eq-
uipamentos de 
complemento 
à doca (lazer, 
restauração)

TIPO D
bandas habitacionais 
paralelas

TIPO D
quarteirão tradicional

TIPO E
elementos de excepção 
da malha ubana

concept collage

proposta urbana

vias tráfego intenso

vias tráfego médio

linha férrea subterrânea

percurso cicloviário

ferrovia ligeira

edificado

logradouros

jardins

áreas de maior densidade arbórea

edifício hibrído
escritórios
habitação
comércio
equipamentos
apl

corte tipo av. 24 de julho corte tipo av. de ceuta

futura linha de metropolitano

CANEIRO COMBOIO MERCADORIASCOMBOIO

1

3

4

5

6

7

1  - ESCOLA NÁUTICA DE ALCÂNTARA
2  - GARE MARÍTIMA
3 - UNIDADE HABITACIONAL
4 - COMPLEXO HIBRÍDO

2

proposta urbana 
esquemas de desenvolvimento do porto e 

análise de Alcântara

UMA NOVA ESCOLA NÁUTICA

equipamentos em frentes ribeirinhas proposta urbana 
esquemas e imagens representativos da abordagem 

ao lugar e esquemas de estratégias  

proposta urbana 
planta da proposta escala 1:1000

legenda:

5 - NOVA ESTAÇÃO INTERMODAL
6 - MUSEU DO ORIENTE
7 - LX  FACTORY1orientador: arqº joão lúcio lopes

co-orientador:  antónio lobato santos

ANA RITA MENDONÇA FOLGADO | 6498
FAUTL 2011/2012grupo de trabalho: maria martins, francisco silva, 

catarina teixeira e  marilena 2 3N
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UMA NOVA ESCOLA NÁUTICA

orientador: arqº joão lúcio lopes
co-orientador:  antónio lobato santos

ANA RITA MENDONÇA FOLGADO | 6498

equipamentos em frentes ribeirinhas

proposta urbana / escala 1:600
planta piso térreo e alçado do rio

PRAÇA DE CONCERTOS

ESCOLA NÁUTICA

ESTACIONAMENTO GARE MARÍTIMA DE ALCÂNTARAUNIDADE HABITACIONALLX FACTORY

FAUTL 2011/2012

esquisso conceptual  - o abraço à doca

N



proposta escola
axonometria  programática geral

esquemas 

PISCINA

GABINETE
I.S.
LAB. DE NÁUTICA

BALNEÁRIOS

SALA DESENHO

OFICINA TRABALHO
LABORATÓRIO

CANTINA
BIBLIOTECA - I.S.
BIBLIOTECA - ARQUIVO
ÁTRIO DE ENTRADA

AUDITÓRIO

NÚCLEO DE APRENDIZAGEM PROLONGADA
SALA DE PROFESSORES
SECRETARIA

TERRAÇO

SALA TEÓRICA NÁUTICA

SALA TEÓRICA

TERRAÇO

BIBLIOTECA - SALA DE APRESENTAÇÃO
BIBLIOTECA - SALA DE TRABALHO

GABINETE DE PROFESSOR

ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DE APOIO
POSTO MÉDICO
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UMA NOVA ESCOLA NÁUTICA

orientador: arqº joão lúcio lopes
co-orientador:  antónio lobato santos

ANA RITA MENDONÇA FOLGADO | 6498

equipamentos em frentes ribeirinhas

FAUTL 2011/2012

programáticas  autonomizáveis

axonometria de núcleos programáticos

 limites exteriores

NÚCLEO DE ALUNOS

NÚCLEO ADMINISTRATIVO
E PROFESSORES

NÚCLEO DE AULAS

NÚCLEO DE NÁUTICA

BIBLIOTECA

AUDITÓRIO

NÚCLEO DE APRENDIZAGEM PROLONGADA

2810  m2

1540  m2

1405 m2

1668  m2

890  m2

560  m2

370  m2

plataforma elevada (40cm) em betão poroso

saibro

plataforma elevada (40cm) em betão poroso
zona relvada

pavimento em pedra

maquetes iniciais de estudo da volumetria  
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equipamentos em frentes ribeirinhas

FAUTL 2011/2012

1. sala de professores
2. sala de reunião
3. gabinete
4. arquivo
5. sala principal da secretaria
6. sala de aula / workshop adultos
7. sala de professores
8. espaço de entrada
9. auditório
10. arrumos
11. cabine projecção
12. cabine / cabine tradução
13. arquivo da biblioteca
14. i.s. mobilidade reduzida
15. i.s. feminina
16. i.s. masculina
17. i.s. mobilidade reduzida
18. i.s. feminina
19. i.s. masculina
20. i.s. feminina
21. i.s. masculina

22. área de serviço
23. câmara fria
24. despensa
25. área de lavagem
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 legenda de espaços:

proposta escola escala 1:200
planta piso térreo

esquisso inicial - estudo da relação com a doca

N



proposta escola escala 1:200
alçados

07

UMA NOVA ESCOLA NÁUTICA

orientador: arqº joão lúcio lopes
co-orientador:  antónio lobato santos

ANA RITA MENDONÇA FOLGADO | 6498

equipamentos em frentes ribeirinhas

FAUTL 2011/2012

alçado norte - exterior do pátio

alçado norte - interior do pátio

alçado sul - exterior do pátio

re
fe

rê
nc

ia
s e

ss
en

ci
ai

s: 

FAUP / Álvaro Siza Politécnico de Setúbal / Álvaro Siza Pavilhão de Portugal / Álvaro Siza

pátio como elemento de conexão - o pátio sistema estruturante - a rua vocação urbana - o lugartipologia, programa e morfologia - relações / escala

Caso exemplar 1 - Fundação Champalimaud Caso exemplar 2 - Novo Terminal de Cruzeiros
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 legenda de espaços:

esquisso inicial - estudo da relação com a doca e envolvente

N
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alçado sul - interior do pátio

alçado este

alçado oeste
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vista sobre o pátio // relação com a doca

o pátio

a ideia de um pátio em relação intíma com a água, que 
permita distintos modos de apropriação; a materialidade 
e o desenho formal da biblioteca ajudam a conferir escala 
e a porporcionar os cenários para a vida quotidiana dos 

alunos.

plataforma elevada (40cm) em betão poroso

bancadas em pedra (lioz abancado)

pavimento em lajetas de betão 

pavimento tipo aquastone (agregado de resina e  gravilha)

pátio das três árvores - carvalho / quercus

esquema de materialidade e configuração
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vista sobre a zona de estudantes  (cantina, terraço e átrio) // relação com percurso ribeirinho

 a rua
a “learning street” assume-se como um conjunto de espaços 
que se relacionam entre si e com o exterior (tanto com 
o percurso ribeirinho como com o pátio), organizando 
momentos de encontro entre os estudantes e momentos 
de confronto com as actividades características  do lugar, 
permitindo uma experiência da vida escolar mais rica e 

diversificada.

ESPAÇO DA RUA

ELEMENTOS DE APOIO

ACESSOS VERTICAIS

1 - vista interior do átrio dos estudantes

esquema piso térreo

terraço

vistas para o pátio

esquema piso térreo

vista através do
átrio para o pátio

vista através do
átrio para o rio

vistas para o rio

vistas para a doca

1

esquema piso superior

esquema de materialidade e configuração



proposta escola escala 1:20
corte construtivo
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equipamentos em frentes ribeirinhas

13orientador: arqº joão lúcio lopes
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esquisso inicial - estudo da luz e aspectos construtivos



ANEXO 2 – PROCESSO DE TRABALHO SELECCIONADO 
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ANEXO 3 – MAQUETES DE ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 





Maquete final plano urbano (semestre I 5ºano) /esc: 1-500

Materiais: cartão canson, cartão prensado, cartolina e acetato



Maquete estudo inicial /esc: 1-1000

anexo 3-2Materiais: k-line, cartão prensado
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Maquetes estudo iniciais, organização geral, rótulas /esc: 1-500

anexo 3-4Materiais: cartão maqueta, roofmate, cartão canelado, cartão prensado



Maquete de estudo de organização, núcleos autónomos /esc: 1-500

Materiais: esferovite, roofmate, k-line, cartão maqueta anexo 3-5



Materiais: cartão prensado pintado com spray preto anexo 3-6

Maquete estudo geral /esc: 1-200



anexo 3-7

Maquete rápida de estudo da biblioteca /esc: 1-200

Materiais: cartão canelado



anexo 3-8Materiais: k-line, esferovite

Maquete para estudo de luz na biblioteca / esc: 1-50 



anexo 3-9

Fotomontagens de estudo de luz na biblioteca /esc: 1-50

Materiais: k-line, esferovite

14h00 16h30



anexo 3-10Materiais: cartão canson, cartão prensado, esferovite

Maquete para estudo de organização geral e desenho de limites / esc: 1-200
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anexo 3-12

Maquete final / esc: 1-200

Materiais: cartão canson, esferovite, cartolina
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