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“Se queremos reencontrar a liberdade de invenção dos antigos mestres e reagir contra as regras 

geométricas e inflexíveis dos seus sucessores é necessário trilhar, por reflexão, caminhos por onde os 

nossos antepassados seguiram por instinto, na época em que o respeito pela arte era uma tradição”. 

 Camill Sitte (in Carvalho 2003, p.27) 

“A verdadeira cidade, a cidade de outrora, era uma festa; a rua era um teatro permanente, onde cada 

um é ao mesmo tempo actor e espectador (…) A cidade é uma cidade de cultura onde a vida germina 

e prolifera (…) onde as ideias nascem e se desenvolvem. O meio urbano é favorável à criatividade e é 

também um espaço de socialização. Nas ruas as crianças e adolescentes viviam sobre o olhar dos 

mais velhos, não ficando entregues a si próprias; a fusão de gerações e a transmissão de 

conhecimentos ocorria naturalmente.”  

Paul Claval (in Carvalho 2003, p.62) 
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Resumo:  

O presente trabalho tem como tema central as temáticas do espaço intersticial urbano e dos “vazios 

urbanos”. Procura compreender de que maneira o desenho do vazio influencia o modo como o espaço 

é usado e apropriado pelos indivíduos. Focamo-nos na rua como lugar preferencial para a ocorrência 

da construção de forma social, através do relacionamento e confronto dos indivíduos entre si e entre 

estes e o espaço.  

A primeira parte da dissertação corresponde a um deambular pela teoria procurando responder a um 

conjunto de questões que têm a ver com as opções tomadas no projecto. Assim, analisámos a cidade 

através dos tempos com a sua diversidade de formas; o bairro entendido como um elemento central 

numa cidade humanizada; os vazios urbanos e o espaço intersticial procurando encontrar neles novas 

possibilidades de apropriação do espaço pelos indivíduos; o não-lugar de Marc Augé e o lugar 

heterotópico de Michel Foucault enquanto espaços que nos ajudam a pensar as cidades que queremos 

construir. 

É a partir da reflexão sobre estes aspectos teóricos que propomos um novo espaço construído na frente 

ribeirinha de Belém. Este espaço assenta na criação de ruas/novos espaços intersticiais, que se diluem 

com o edificado envolvente e que incitam ao uso e permanência do espaço público, sob o pressuposto 

de “refazer” uma frente inacabada.  

A proposta aborda o tema do vazio urbano, defendendo que existe de facto uma parcela de território 

considerada “expectante” junto à ruína do antigo Forte da Estrela, propondo para tal um desenho 
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urbano e usos que redefinam esse mesmo lugar como local de contaminação positiva da envolvente, 

através do edificado e programa proposto. 

Concluímos neste trabalho que a rua, espaço canal, deve ser defendida como elemento central no 

suporte da cidade e da sociedade. A rua de traçado irregular é aquela que se mostra em maior 

consonância com o uso do espaço público. Esta ideia tem subjacente a defesa de uma arquitectura que 

deve saber posicionar-se no lugar sem esquecer o propósito final, as pessoas, ficando a certeza que não 

só das suas decisões depende o uso e a vivencia do espaço público. 

Palavras - Chave: Interstícios, rua, lugar, cidade irregular, espaços vazios, espaço público 
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Abstract 

The main subject of this work is divided in two parts, the urban interstitial space and the “urban 

voids”. It seeks to understand how the void’s drawing influences how the space is used and 

appropriated by the individuals. We focused in the street like the preferential place for the existence of 

the construction in a social way, through the relationship and confrontation of the individuals between 

themselves and the space. 

The first part of the dissertation is related to a roam through the theory, seeking the answers to a set of 

questions that are related to the options taken during the project. This way, we analysed the city 

through the times with its diversity of forms; the neighbourhood understood like a central element in a 

humanized city; the urban voids and the interstitial space seeking in them new possibilities for the 

space appropriation by the individuals; the non-places of Marc Augé and the heterotopic place of 

Michel Foucault like spaces that helps us thinking the city we want to built. 

From the reflexion about these theoretical, we propose a new area built in Belém’s riverfront. This 

area is centred in the creation of streets/new interstitial spaces, under the presupposition of “rebuilt” a 

new unfinished front. 

The proposal addresses the urban void topic, defending that there is in fact a part of the territory 

considered “expectant” near by the old Forte da Estrela’s ruin, creating for that an urban planning and 

usages which can redefine that same place as a positive contamination spot for the surroundings, 

through the structures and the program proposed. 

With this work we conclude that the street, space channel, must be defended as a central element in the 

city and societies’ support. The street of irregular trace is the one that shows itself in bigger 

consonance with the public space’s use. This idea has underlying the defence of an architecture that 

must know how to position itself in the place without forgetting its final proposal, the people, 

remaining the sure that not only from its decisions it depends the usage and experiences of the public 

space. 

 

Key-Words: interstices, Street, place, irregular city, empty spaces, public space 
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Introdução 

O presente trabalho aborda a temática do espaço intersticial urbano enquanto lugar de uso, de 

permanência e importante elemento na organização da cidade.  

Este estudo surge inserido na proposta de trabalho sugerida ao 5ºano de mestrado integrado em 

Arquitectura, com o tema “construir no construído”, frente ribeirinha de Belém, em Lisboa. 

A problemática abordada, procura compreender e validar a forma como é apropriado o espaço 

intersticial urbano e a importância da forma do desenho da cidade, na manutenção das relações entre 

pessoas, factor tão característico da cidade de Lisboa, juntando-se a esta componente uma necessidade 

de reflexão pessoal acerca da postura a tomar e defender no futuro das nossas cidades, bem como uma 

enorme paixão pela cidade antiga, neste particular Lisboa, e pela forma como a arquitectura da mesma 

se dilui como as suas gentes, em particular nos bairros antigos.  

O objectivo central deste trabalho procura a validação das valências da cidade de traçado irregular, 

procurando responder à questão, “ é a forma irregular do espaço intersticial urbano, fomentadora de 

uma maior apropriação e uso em detrimento da cidade clássica, regular e cénica, ou por fim da 

cidade moderna, rígida e dispersa? “. 

O enquadramento espacial físico do nosso estudo corresponde a uma área delimitada a poente pelo 

novo museu dos coches, a nascente pela ruína do antigo forte da estrela, a norte pela rua da Junqueira, 

e a sul pela linha de caminho de ferro/linha de costa, rio Tejo, em Lisboa.   

A metodologia usada centrou-se no estudo de um conjunto de obras de referência cujos autores 

analisaram a construção e apropriação do espaço urbano, na observação e vivência pessoal da cidade 

de Lisboa, bem como numa constante “discussão” com os orientadores, especialistas ao nível 

sociológico e arquitectónico na matéria, na análise cartográfica e histórica sustentada em registos 

desenhados e fotográficos da zona afecta a projecto, procurando sempre moldar de forma gradual as 

decisões projectais com as linhas de leitura. Ao longo de todo o trabalho procurou-se pensar a cidade 

tendo em conta quer uma dimensão sincrónica quer diacrónica. Interessou-nos desde o início 

percebermos as diferentes formas que a cidade foi tendo através do tempo. 

O documento é estruturado segundo uma permanente associação de autores e tópicos ao espaço de 

estudo/ e envolvente, percorrendo um enquadramento desde a escala urbana, até à escala da rua. Na 

parte final do trabalho, no ponto 6, a “proposta urbana”, apresentaremos uma breve descrição do 

plano/edifícios propostos, sustentados posteriormente em elementos desenhados.  
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1. Cidade e a diversidade de formas  

1.1. Os tipos de cidades  

A forma da cidade é na grande maioria dos casos resultado da acumulação de inúmeros factores e 

mudanças que ocorrem ao longo de séculos, materializando-se estas camadas numa constante 

renovação troços (partes) e na preservação de outros - o património. 

O seu desenho é em suma o resultado de um processo ininterrupto que encontra nas diversas formas de 

pensamento uma procura pelo novo, pelo ideal ou em simples motivações funcionais e pragmáticas. 

Uma teoria que aborda de forma clara o desenho da cidade está patente na obra “A boa forma da 

cidade”, (Lynch, 2010) resumindo-a em “três teorias normativas”. 

A cidade cósmica, organizada através de uma mediação entre o Homem e os Deuses/forças celestiais, 

na procura constante de uma harmonia e estruturação mental, através da organização física na 

superfície terrestre. Grelhas rígidas, eixos ou orientações solares são alguns dos princípios seguidos 

em culturas antigas, como são exemplo as cidades antigas chinesas ou indianas, modelos que se 

prolongam ao longo do tempo com variações e adaptações, chegando a influenciar modelos mais 

recentes como o período clássico no Renascimento.  

Configuram-se assim como cidades nas quais o desenho do espaço intersticial urbano está anexo a um 

conjunto de crenças, mitos que visam influenciar o uso e a apropriação do mesmo por parte das 

pessoas, sendo conotado até, como uma matriz calculada que induz e condiciona comportamentos e 

forma de pensar. “O modelo cósmico sustenta o ideal de cidade cristalina: estável e hierárquica - um 

microcosmos mágico no qual cada parte está fundida num conjunto perfeitamente ordenado”. (Lynch, 

2010, p.81).  

A cidade máquina resulta do crescimento “por adição” de partes, substituíveis segundo o princípio da 

funcionalidade, composta por zonas autónomas que se relacionam apenas nas conexões, onde cada 

peça pode ser reposta ou alterada em função da necessidade do todo. Refere o autor que este modelo 

de cidade não deve ser associado somente à modernidade do “presente”, sendo esta designação muito 

anterior e observável em edificações de carácter temporário, efémero como acampamentos militares 

ou colónias nas quais a distribuição de terrenos, organização agilizada de distâncias e relações 

funcionais ou mesmo características defensivas são o reflexo da máquina, na sua essência e eficiência. 

É uma cidade de partes autónomas, indiferenciadas ligadas a uma grande máquina que, por contraste 

tem funções e movimentos claramente diferenciados.” (Lynch, 2010, p.85). 
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São disso exemplo o acampamento de trabalho egípcio de Kahun (c.1900 a.C.) e as cidades coloniais 

gregas, ou ainda o facto curioso em que algumas cidades medievais tenham tido na sua génese um 

plano regular, levando mesmo à proclamação das Leis das Índias, em 1573, lançando Espanha as 

directrizes para a edificação das novas cidades na América. 

As cidades Norte-americanas com os seus modelos em grelha, ou “la ville radieuse” de Le Corbusier 

são considerados exemplos de cidades máquina por este autor, ressaltando o caso particular da “ la 

ville Radieuse” onde a cidade ainda que pensada com base no ideal de forma bela (à semelhança do 

modelo cósmica) não deixa de ser na essência uma máquina, onde a agilização do transporte como 

conexão entre as partes é foco central. 

Por último o autor refere o modelo de “cidade como Organismo”, esta associada à ascensão da 

biologia no século XVIII e XIX segundo a qual a cidade se configura e delimita através da sua 

reorganização interna, e que em analogia à biologia detém um conjunto de partes distintas, 

perfeitamente diluídas com a envolvente, entrosadas. ” (…) Possui partes diferenciadas, mas estas 

partes não estão em contacto íntimo umas com as outras e podem não estar assim exactamente 

delimitada. Elas trabalham em conjunto e influenciam-se mutuamente recorrendo a métodos subtis”. 

(Lynch, 2010, p.90). Ebnezer Howard surge como um dos precursores destas mesmas formas 

“biológicas”, modelos e princípios que estiveram na base de cidades como Brasília e Chandigarh, onde 

as partes constituintes se mostram diferenciadas, (dormir, trabalho, lazer entre outros) porém baseadas 

numa cooperação sustentável. Esta concepção assenta nas palavras de Oscar Nyemayer, que afirma “ 

(…) as cidades devem reproduzir se e não crescer indeterminadamente. (In, “documentário, A vida é 

um Sopro”). Esta ideia prende-se com o princípio de que o organismo vivo tem um limite e uma 

dimensão definida (Lynch, 2010,p.90). 

    

Fig 1.1.Imagem à esquerda representação da cidade Cósmica, ao centro a cidade Máquina, à direita a cidade como Organismo.  
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Retira-se destas exposições uma procura constante pela forma “ideal” de cidade, que só poderá existir 

ou ser concebida numa sociedade ideal, algo ainda longínquo ou mesmo impossível, dada a própria 

condição Humana, imperfeita. Tal facto não deve contudo ser inibidor na procura de uma cidade, 

reflexo de uma sociedade, tendencialmente melhor. A procura pela harmonia e pelo desenho “perfeito” 

é em cada “época” o reflexo dos ideais e necessidades da mesma, sendo possível retirar de entre as 

várias, particularidades formais que se reflectem no uso do espaço urbano  

A forma da cidade esteve sempre afecta a vontades “maiores”, atravessando o poder religioso, 

imperial, governativo ou mais recentemente o poder capitalista, negligenciando-se em muitos casos o 

que constitui na sua maioria a cidade, as “pessoas” e a habitação, ficando esta marcada ao longo da 

história por uma enorme disparidade de condições na forma como as mais distintas classes habitam a 

mesma,1 pelo que este mesmo trabalho propõe também uma abordagem ao tema da habitação, ideia de 

bairro e a manutenção das distintas classes e tipologias na zona de intervenção, Belém. 

O Desenho da cidade é assim como referido na obra “A Boa Forma da Cidade”, (Lynch, 2010) 

resultante da intersecção de três áreas distintas: O planeamento Urbano (associado ao poder e à 

economia) sendo esta área a mais desenvolvida, uma segunda, a teoria “funcional” e por último a 

teoria normativa. 

A primeira área é mais activa, encontrando-se ligada ao chamado poder de “decisão”, é uma teoria que 

contempla outros ramos como a politica e a economia. A teoria “funcional” tem como base estudo de 

questões ligadas estritamente à cidade, tais como, as suas origens, razões de desenvolvimento e 

crescimento, relações interpessoais, etc. Trata-se de uma análise que procura a singularidade de cada 

cidade, encarando-a como um organismo cujos órgãos cumprem funções distintas mas profundamente 

interligadas. Por último a teoria normativa trata de um conjunto de valores que devem estar 

subjacentes à ideia de cidade. È de ressaltar o facto de que em muitos casos as pessoas são tidas como 

o principio, mas nem sempre o fim dos interesses que prevalecem de facto na cidade.  

Seria assim desejável que estas três áreas convergissem e que ao agir na cidade fossem tomadas em 

conta procurando “pensar” conjuntamente o planeamento urbano, os aspectos funcionais e normativos. 

O que se tem passado habitualmente ao agir sobre a cidade é exactamente o contrário, ou seja a 

desarticulação entre estes três níveis. Esta realidade é palpável em parte na cidade de Lisboa, e em 

concreto no que se refere ao conjunto de prioridades e interesses que muitas vezes não se articulam, e 

                                                            
1
 Um exemplo desta mesma procura de reverter discrepâncias tão acentuadas, verificou se no caso das Operações SAAL1, na qual um 

conjunto de vontades revolucionárias em conjunto com o próprio povo conseguiu, amenizar algumas lacunas existentes, na falta de 

condições de Habitabilidade. 
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se atropelam. No caso concreto do nosso objecto de estudo a introdução da nova peça do Museu dos 

coches, que poderá ser questionada na sua escala e relação com uma envolvente próxima. 

Alguns aspectos particulares da forma Orgânica
2
 e cidade clássica serão de seguida comparados por se 

revelarem como realidades de ruptura entre si, sendo posteriormente aprofundado no capítulo III 

“Vazio e espaço Intersticial”, onde analisaremos a questão do confronto entre o uso do espaço vazio 

na cidade moderna e a cidade tradicional.  

1.2. Forma orgânica - Cidade Islâmica e a cidade medieval
3
 

A forma orgânica das cidades islâmicas e medievais é marcada por um crescimento lento, intuitivo e 

de traçado irregular resultante das “necessidades”de habitação e uso que surgiam e não em actos de 

planeamento conceptual da cidade e do seu “futuro”.  

A resposta às necessidades de funcionamento, a adaptação à topografia ou a própria forma de estar das 

comunidades que se voltam para o seu interior, como é o caso na habitação muçulmana, resultam num 

traçado intersticial sinuoso, que na sua maioria serve a circulação, e a função e não a permanência na 

rua como local de “contemplação”, com excepção dos locais de encontro associadas ao comércio e 

poder religioso ou administrativo (praças).  

 

Fig 1.2.Diagrama da cidade espontânea e irregular (à esquerda) em oposição à cidade racional e planeada (à direita), no qual é notória a 

proximidade na existência de espaços vazios de encontro, seja estes por razões de comércio, ou de enaltecimento de poder Religioso ou 

Governativo.  

 

 

 

                                                            
2Não confundir, forma orgânica com a referência atrás citada de “cidade orgânica”.  
3 Neste ponto será tomado como texto base do trabalho, a obra de Jorge Carvalho, Formas Urbanas (2003). 
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A Cidade Islâmica   

A cidade islâmica é marcada por conjunto de características específicas que a definem como cidade de 

extremos entre a vida privada e social, com variações entre o silêncio do retiro no interior das 

habitações e o ruído e frenesim dos pontos de encontro da população na sua vida Publica. É notória a 

replicação do traçado islâmico desde as suas cidades de origem até aos pontos mais remotos como a 

península ibérica ou o norte de África. Em alguns casos das cidades islâmicas verifica-se uma 

sobreposição e gradual diluição sobre o traçado romano, por estas apropriadas, com a supressão dos 

edifícios públicos para uso privado e a gradual diminuição do espaço público de encontro, como é 

visível na imagem em baixo.   

 

Fig 1.3. Apropriação gradual da cidade romana por parte da Cultura árabe (da esquerda para a direita). 

Apelidada de cidade Intimista é definida por ruas irregulares de traçado “labiríntico” que deixam 

transparecer pelos seus muros encerrados uma interioridade intrínseca à forma de estar e pensar de 

quem a habita. Alguns pátios interiores, esses já mais exuberantes que as fachadas exteriores mostram 

através da riqueza ornamental a posição social ocupada por cada clã, mantendo assim um “respeito” 

pelas demais classes numa clara ausência de ostentação material sobre indivíduos de classes mais 

baixas, ou seja, para a rua. Neste sentido a arquitectura da cidade é pontuada pela clara distinção entre 

o limite Publico/Privado, consumando-se a “fachada” como a muralha entre estes, ficando a rua 

maioritariamente como um espaço de conexão e acessos.    

A atmosfera serena e silenciosa das ruas tortuosas é pontualmente quebrada por mercados, locais de 

multidões, cor e cheiros intensos, variações sensoriais que vincam a identidade de um povo, que tem a 

rua como um espaço de usos e funções distintas. É considerada “um organismo natural e biológico”, 

(Carvalho, 2003, p.14).  
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Em Lisboa destacam-se o bairro da Mouraria e Alfama como vestígios relativamente “intactos” no 

sinuoso traçado islâmico4. A figura em baixo representada compara a apropriação por parte da 

sociedade islâmica com a sociedade medieval. 

 

Fig 1.4.A figura representa de forma esquemática a ocupação do traçado Romano (ao centro) por parte da cidade Islâmica (à esquerda) e da 

cidade Medieval (à direita). É verificável o contraste entre ambas as situações, sendo a primeira diluída com a formação dos por grupos 

étnicos ou tribos muçulmanas em quarteirões “reclusos” e no caso medieval verifica-se a fusão de blocos com vista a formação de 

fortificações feudais defendidas por torreões.  

A Cidade Medieval     

A cidade medieval partilha algumas características do traçado orgânico da cidade islâmica, ainda que a 

sua génese não seja a mesma. Este decorre não só do desenvolvimento da sociedade de produção 

agrária sustentada por terrenos agrícolas e por uma ocupação e humanização do solo, pertencente a 

senhores feudais que cediam o seu uso a outras classes baixas em troca de géneros e rendas. A cidade 

medieval é neste sistema o lugar de aglomerado maior, é elevada topograficamente a fim de exercer 

controlo e defesa sobre a envolvente mais próxima e sobre o seu próprio perímetro interno, 

defendendo a supremacia política e militar bem como armazenamento de colheitas e bens. A definição 

desta cintura (muralha) é em muito responsável pelo rendilhado urbano, uma vez que a construção se 

mostra densa no interior a fim de rentabilizar ao máximo o seu uso. A sua irregularidade deve-se em 

muito à sua implantação em terrenos elevados, normalmente tortuosos e à consequente necessidade de 

adaptação do edificado e acessos ao mesmo. A sua organização é gerada em torno do templo e do 

mercado. Ainda que marcada por um traçado sinuoso de espaço público comum, pautado por vazios 

irregulares e de surgimento espontâneo, largos, praças, e clusters a cidade medieval detém em si um 

invejável sentido de harmonia no seu todo, inatingível em qualquer outra forma de planificação dita 

racional, talvez a interiorização de uma directriz de natureza orgânica, autónoma.  

 “…a existência de uma cultura colectiva (uma técnica, um saber fazer, uma estética) homogénea e 

generalizada.” (Carvalho, 2003, p.18). 

                                                            
4
Bairros que serão posteriormente abordados neste trabalho. 
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Os únicos elementos disponíveis a esse período, no campo da planificação ou regulamentação são 

referentes às condições de higiene, serviços e segurança, reforçando o autor Jorge Carvalho ser de 

certo modo intrigante uma vez que a falta de condições de higiene venha a ser uma das causas que está 

na base das reformas intensas que se seguiram a este período.  

As cidades medievais atravessam vários períodos de edificação, pelo que até ao ano 1000 seriam 

maioritariamente aldeias que pontuavam o território, com o desenvolvimento do comércio inter-

regional, verificando se mais tarde um ocupar de antigas cidades romanas. Já a partir do séc. XIII/XIV 

estas já obedecem a planos tendencialmente ortogonais, as cidades novas nas quais o terreno permitia. 

Em Portugal os vestígios da época medieval são em maior numero que os vestígios muçulmanos, não 

só pela durabilidade da matéria construtiva (pedra), uma vez que a arquitectura Islâmica tem na terra a 

sua principal matéria-prima. Outra razão será a fraca “investida” desta cultura por todo País, cujos 

vestígios maiores se encontram a Sul.  

 No caso de Lisboa, com a conquista em 1147 aos Mouros a cidade medieval desenvolve-se dentro dos 

perímetros das muralhas já existentes Mouras, zonas envolventes ao Castelo de S. Jorge sendo também 

neste período alargada com a “cerca nova”, a muralha Fernandina.  

1.3. A “queda” da cidade irregular e o retorno da Forma Clássica – Renascimento  

O conjunto de razões que sustentam as alterações profundas no traçado das cidades que hoje 

conhecemos em comparação com as “formas” irregulares atrás mencionadas é inquestionável, 

principalmente no que se refere à tentativa de solucionar questões de salubridade e higiene. Porém a 

forma como foram conduzidas as alterações formais nos traçados antigos, culminam numa 

consequente perda de harmonia e riqueza do “modelo” Orgânico, espontâneo, sendo esta a principal 

crítica ao novo modelo que se seguiu.  

Impulsionado pelos défices nas cidades de traçado orgânico, no séc. XV dá-se na Europa um crescente 

no pensamento intelectual, onde o urbanismo surge como parte integrante dos novos ideais. È no 

período Barroco mais concretamente no séc. XVII que o tema da melhoria das condições de cidade 

passa da reflexão intelectual à prática, com as demolições de vastas áreas e consequente uniformização 

da arquitectura em torno de espaços intersticiais amplos e de dimensões monumentais.  

Mais tarde já no séc. XIX e XX estas incursões de mudança continuam, sendo muito conhecidas as 

intervenções de Haussmann em Paris, em 1853 (conhecido como modelo de cidade Burguesa) 

reforçadas pela emergente revolução industrial que se vem sobrepor às já débeis condições de vida na 

cidade, e consequentemente uma necessidade de “libertação” destas mesmas cidades.  
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Surgem posições discordantes com as politicas de demolição e novos planos ditos “racionais” e 

necessárias. A “teoria anti-haussamanniana” surge com Camillo Sitte em 1889, defendendo esta as 

virtudes do traçado irregular. Destaca a “perda” de instinto ou intuição no traçado desenhado, comum 

aos antepassados orgânicos (no clássico demasiado racional), a ausência dos espaços 

intimistas/fechados ou de dimensionamento “apertado” tão necessárias à componente cénica, artística 

e mística da cidade irregular, (perda de atmosferas irregulares e intimistas), assim como a proliferação 

de edifícios similares na forma, de fachadas e janelas estandardizadas que não poderiam gerar riqueza 

e vibração similar ao passado, numa clara alusão à incomparável harmonia do traçado irregular. 

Importa porém referir a concordância de Camillo Sitte com os ganhos ao nível da salubridade e 

higiene, questionando-se o autor se tal melhoria só é possível através de uma alteração tão radical no 

que considera ser uma arquitectura “bela”.  

Baseada nesta sua posição o mesmo autor vem mais tarde propor a introdução de espaçamento e 

densas áreas verdes irregulares, sendo os seus princípios reconhecidos como estando na base das 

propostas da “Cidade-Jardim”, acabam por surgir posteriormente. 

A Forma Clássica        

A referência feita à cidade ortogonal, clássica, é enquadrada em duas fases distintas, a mais antiga é 

aquela que se refere ao traçado Greco-Romano, traçado já utilizado por civilizações antigas como a 

Egípcia ou Mesopotâmica, sendo esta a génese do desenho clássico, mais tarde retomado no período 

do Renascimento, aquela que importa aqui comparar.  

As suas características são contrárias ao traçado irregular, sendo estas planificadas e racionais, 

existindo uma clara intenção de organização maior, a cidade pensada no seu todo. A “formula” 

aplicada em pouco difere das cidades antigas. O quarteirão regular, inserido na malha rígida 

constituída por ruas de maior ou menor dimensão e pontuada por vazios praças, largos e edifícios 

imponentes, definem a par das fachadas regularizadas a monumentalidade da cidade, são traços 

comuns que procuram uma cidade utópica, baseada em cálculos matemáticos, regras de ouro e no 

desenho circular, em estrela ou quadrangular da mesma. São fundamentais para as concepções 

clássicas de Vitrúvio o conhecimento deixado pelos Gregos (em particular Hipódamo e Platão) do 

“saber” fazer cidades. (Carvalho, 2003, pgs.36-37). 

É neste período clássico antigo, que surgem as primeiras preocupações higienistas e de salubridade. 

Exemplos disso são os enfiamentos de ruas dispostos aos ventos dominantes e a engenhosa rede de 

águas e esgotos, perdendo-se estes ganhos no período da Idade Média, como foi referido 

anteriormente.  
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Fig 1.5. Exemplos das várias formulações de traçados “ideais” Clássicos, renascentistas. 

O período Barroco é uma época de intensa vitalidade social no que se refere à reflexão sobre as 

condições na qualidade de vida em concreto do habitar, e na construção de uma sociedade 

tendencialmente mais justa.  

Em pleno processo de industrialização são notórias as discrepâncias entre as zonas das classes mais 

ricas e a degradação da envolvente próxima onde fábricas e trabalhadores se “amontoavam” sendo 

neste contexto que surgem os ideais iluministas, na procura de diminuir as desigualdades existentes 

entre as classes sociais, procurando-se ao mesmo tempo a monumentalidade.  

Estas ideologias, encontram o seu expoente máximo no séc. XIX e XX, com as várias demolições 

levadas a curso pela Europa. Ainda que sejam reconhecidas qualidades por exemplo nos novos planos 

de Cerdá para Barcelona e Haussman para Paris, a verdade é que estes ficam truncados de solução 

equilibrada para as classes operárias e para tudo que está ligado à indústria, fábricas e transportes, uma 
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vez que estas investidas sobre o desenho da cidade, e o “expulsar” das classes pobres para a periferia, 

procuravam somente evitar tensões com as classes burguesa, facto que se altera gradualmente pelo 

progressivo ganho de poder de compra das classes mais baixas. Carvalho (2003, p.22-24). 

Estes princípios associados a melhores condições de habitabilidade são também seguidos em Lisboa 

embora estejam aqui em particular associados ao terramoto de 1755, e ligeiramente “atrasados” em 

relação á realidade europeia. Em Portugal são várias as incursões que se verificam já no séc.XX como 

os planos de Coimbra, Évora, Setúbal Castelo Branco, entre outros.  

 

Fig 1.6. Lisboa antes e depois do terramoto e intervenção Barroca na Baixa. 

1.4 O confronto entre a cidade moderna e a cidade tradicional 

O reverso ou o carácter inverso entre a cidade tradicional e a cidade moderna, surge referenciada por 

(Baptista, 2007)5 ao referir que estes dois tipos de cidades se podem ler na perspectiva da teoria de 

Gestalt, pela inversão de imagens através a preto e branco. Assim se considerarmos o preto na cidade 

moderna como massa e o branco como vazio estaremos a obter o resultado inverso da cidade 

                                                            
5
 Na nota introdutória ao tema, “vazios Urbanos”patente na revista Arq./a. Refere este mesmo autor com base em Rowe & Koetter (1993). 
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tradicional ou seja, uma predominância de preto (massa) em relação ao branco (vazio) predominante 

na cidade moderna. Este “exercício” é esclarecedor da procura por aumentar ao máximo o espaço livre 

no solo e a consequente concentração em altura, na cidade moderna, como explicitado nas seguintes 

imagens, premissas responsáveis pela progressiva diminuição do “uso” do espaço público, pela 

dispersão do edificado, domínio da máquina e falta de sentido de enclausura, tema tão referido por 

(Alexander, 1977).  

 

Fig 1.7. Imagem da cidade de Parma, na qual se pode observar, a predominância da massa em relação ao espaço vazio, composto por 

elementos como praças, ruas ou zonas de “enclausura”. 

 

Fig 1.8. Imagem Ville Radieuse de Le Courbusier, na qual se pode observar, a predominância do vazio em relação ao edificado marcado pela 

distância entre partes, solo vazado e enormes vias de circulação automóvel. 
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A ruptura da cidade tradicional está directamente ligada à “saturação”, ao crescimento urbano 

desmedido e desqualificado que a indústria efectivou, com a agravante de como se de um ciclo se 

tratasse, voltaram a ocorrer alguns problemas de salubridade e higiene verificados no período 

medieval, agravando as condições de vida dos seus habitantes mais desfavorecidos - os operários. São 

estas quebras que vão levar a uma nova procura e viragem no ideal urbano, através das primeiras 

incursões Modernas.  

O movimento moderno 6 surge assim como resposta ao caos urbano causada pelo período industrial. 

Surgem propostas distintas como a cidade jardim de Ebnezer Howard, sustentadas no modelo 

orgânico/biológico, a cidade dispersa de Frank Lloyd Wright ou a cidade futurista de Le 

Courbusier, propostas que procuram solucionar de formas diferente questões organizativas, de 

distribuição de funções e consequentes ligações entre as várias partes/fuções do tecido urbano, 

recusando ou alterando o carácter de elementos fulcrais e estruturantes do espaço público, como a 

praça e a rua.7  

 Em suma a escolha por analisar neste capítulo formas de cidade tão díspares no seu desenho tem 

como finalidade compreender os seus aspectos positivos e aqueles que se revelam mais problemáticos, 

tentando extrair uma solução sensata que se pretende intuitiva em relação às necessidades do local da 

nossa intervenção no projecto, na qual é possível observar um cruzamento de vários elementos ou 

linguagens que se enquadram nos tipos de cidades abordados anteriormente.  

Assim esta primeira análise procura analisar um território que atravessou os vários períodos desde um 

período medieval, um desenho clássico na rua da Junqueira, chegando até ao período industrial com a 

antiga central Tejo, e recentemente a uma linguagem contemporânea com o novo museu dos coches.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
6
 Não confundir com a cidade máquina, referida no inicio, pois a cidade máquina também outras formas de cidade. 

7
Temas que serão aprofundados posteriormente neste trabalho.  
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2. O bairro como entidade central da cidade  

2.1. Elementos constituintes da forma urbana  

Neste ponto do trabalho partimos dos elementos constituintes da forma urbana (vias, cruzamentos, 

pontos marcantes, limites e bairros) desenvolvidos por kevin Lynch (2009), procurando-os na cidade 

de Lisboa, com um enfoque mais incisivo sobre a nossa área de intervenção: a frente Ribeirinha de 

Belém, limitada a poente pelo novo museu dos coches, a norte pela rua da junqueira, a nascente o 

antigo forte da estrela (ruína), e a sul pela linha de caminho de ferro/museu da electricidade, como 

explica a seguinte imagem em baixo.  

 

Fig 1.9. Planta da área de intervenção, Belém, Lisboa. 

Vias 

As vias são na cidade os elementos de conexão e estruturação do tecido urbano, conferindo-lhe sentido 

de unidade. A articulação entre as demais vias como são as ruas, vias Férreas ou Pontes segundo um 

sistema hierarquizado definem o que se poderá considerar uma “malha”, um sistema de espaços canal 

 Novo Museu dos Coches 

Inicio da Rua da Junqueira  

Museu da Electricidade   
Linha de caminho de Ferro  

Ruína do antigo forte da Estrela  

Estação fluvial de Belém   

Biblioteca de Belém    

N   
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que se configura como um sistema similar ao sistema circulatório humano (“artérias, 

veias e capilares”) sem o qual os diferentes órgãos/zonas funcionam, de hierarquias distintas. 

A rua apresenta-se como elemento público de maior relevância na cidade, sendo o lugar privilegiado 

para a construção de relações entre indivíduos, carregando muitas vezes em si uma forte componente 

de lugar, associando-se esta a acontecimentos históricos, rotinas, pessoas, tudo o que a pode sustentar 

enquanto lugar. A organização mental da cidade por parte dos indivíduos assenta em grande medida 

no armazenar de informação em patamares hierárquicos e simbologias associadas a imagens e sítios. A 

actividade comercial associada a uma rua é um dos factores que pode sustentar a sua identidade, que 

muitas vezes reside até em actividades já extintas essa mesma associação, como é o caso da rua do 

“ouro”, “prata” ou dos “fanqueiros” na baixa de Lisboa, configura-se como exemplar no que se refere 

às suas antigas actividades, a do ouro, da prata e do comércio de fazendas brancas de algodão 

respectivamente. 

Um outro caso, a antiga função que precede a existência de uma rua, como são as antigas ribeiras hoje 

inexistentes ou encanadas, que dão lugar a ruas que transportam em si a “carga” de outrora, como é 

exemplo a rua do “rio seco” antiga ribeira que convergia ao Tejo. A “rua direita do alecrim” que deve 

o seu nome ao facto de ser direccionada perpendicularmente ao rio Tejo, ou no particular da zona de 

intervenção, a rua da Junqueira que deixa antever o palácio de Belém e ao fundo o Mosteiro dos 

Jerónimos num sentido claro de associação ao que era de facto uma rua nobre, ladeada por Palácios e 

pelo trânsito de coches, eléctricos e pessoas, no novo “crescimento” da cidade de Lisboa para este 

território, após a construção da ponte de Alcântara. A sua importância enquanto lugar deve em muito a 

sua proximidade ao rio, ao palácio de Belém, à antiga alfândega e à cordoaria Nacional, sendo um dos 

seus a limite sul a praia (hoje zona de aterro, e consequente “vazio”, área intervencionada/ estudada no 

presente trabalho).  

 

Fig 1.10. Ponte da Junqueira e Foz do Rio Seco.  
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A Via-férrea que está presente no nosso território em análise apresenta-se não só como elemento 

ligação de parte da frente rio, mas também como uma importante fronteira, assumindo um papel 

preponderante (não planeado) no “estancar” da cidade na sua progressão até à linha de costa (rio), 

podendo ser este mesmo elemento o maior responsável pela manutenção do vazio entre o rio e a frente 

edificada, o que se revela positivo na relação que o rio mantém naquele ponto com a cidade. 

 

Fig 1.11. Construção da via Lisboa Cascais, já com a linha a fazer a separação ao centro. 

 

Fig 1.12. Fotografia da zona de intervenção (no cimo passagem pedonal), é possível observar a via pedonal, via-férrea, via automóvel e ao 

fundo uma 3ª via, a passagem da ponte sobre o Tejo.  

Cruzamentos 

Estes elementos são resultantes da convergência e intersecção de vias revelando-se como locais de 

paragem, contemplação, ou tão só pontos de viragem na direcção. São frequentemente associados a 
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elementos marcantes, sejam estes edifícios, vias de maior importância ou até um ponto de comércio 

específico, como é conhecido o cruzamento de Alcântara, pelos vários pontos de restauração. No 

campo relacional são de extrema importância, uma vez que a convergência de vias origina a 

convergência de fluxos de pessoas, revelando ter na cidade de Lisboa um particular sentido pelas 

relações geradas, associando-se ao que no senso comum se conhece como “a esquina”, sendo neste 

“dobrar” de sentidos e direcções que assenta tal concepção, sendo conotado como uma zona de 

domínio visual abrangente a várias direcções, o que por vezes se revela decisivo no momento de 

escolher o local onde “estar”.  

O cruzamento de maior relevância no território onde se insere o presente trabalho é resultado da 

convergência de importantes vias da rua da Junqueira, calçada da Ajuda (de sentido perpendicular ao 

rio), Praça Afonso Albuquerque e a Rua de Belém, culminado com actividade comercial/fluxos que 

confere à “esquina” maior identidade. Ainda que estes factos sejam estruturadores deste mesmo “nó” é 

ainda importante referir a associação à esquina do museu nacional dos coches e ao facto particular por 

ser um dos poucos cruzamentos de Lisboa associado a uma “pessoa” em particular, o policia de 

trânsito, reforçando-se, a ideia atrás defendida em que os relacionamentos entre indivíduos ocorrem 

mais frequentemente em esquinas (aqui o forte impacto que o “controlo” e percepção visual de várias 

vias tem), é possível verificar a construção de uma forma particular de relacionamento entre este 

indivíduo, os transeuntes, habitantes e automobilistas. Figura esta tratada por “Paixão” seu ultimo 

nome, revelando o grau de pertença que tem ao lugar e às pessoas.  

 

Fig 1.13. A figura seguinte mostra o cruzamento na esquina do Museu dos coches, local de intensa circulação, pedonal, automóvel e que 

pontua a mudança de várias vias e sentidos.  
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Pontos Marcantes 

Por elementos marcantes entendem-se os elementos físicos construídos pelo Homem ou de origem 

natural que adquirem o papel de referencial, não sendo a dimensão dos mesmos a única condição 

preponderante no destaque em relação a envolvente. Assim uma Igreja, uma rua ou uma porta em 

particular podem competir como elementos marcantes de um lugar, sendo muitos elementos códigos, 

afectos a um grupo restrito de pessoas, onde a singularidade se manifesta como o facto mais decisivo 

neste destaque. 

Associar uma zona a um elemento particular é uma das formas de localização mais comuns entre 

pessoas, a simples cor de uma fachada, a particularidade de uma janela ou mesmo uma ponte com as 

dimensões da ponte 25 de Abril são elementos marcantes na cidade, marcantes em diferentes escalas 

mas que seguem o mesmo princípio. Estes são de maior relevância na compreensão da cidade, 

desempenhado um papel fundamental na localização e orientação a quem percorre a cidade e na sua 

imagem. 

A memória concentra no topo da sua hierarquia pequenos referenciais que são afectos a uma área 

concreta, tornando-se claro que uma “simples” árvore centenária ou desenho de escada pública tem 

um impacto semelhante a um edifício imponente na relação “elemento – lugar”. 

Existem de facto elementos visuais que se impõe pela sua dimensão, como são as cúpulas, pontes, ou 

edifícios que se destacam na linha do horizonte da cidade. 

A uma escala de conhecimento bairrista um elemento marcante adquire o carácter de exclusividade 

perante os Habitantes de um mesmo Bairro, são assim frequentes expressões, “ fica junto ao beco da 

antiga mercearia do João”, ou “ quando chegar a um Largo vai reparar que os beirais da Igreja 

quase se tocam com duas Habitações”, podemos assim concluir que a complexidade no conhecimento 

dos elementos de uma cidade dita um melhor conhecimento da mesma, tendo-se procurado através da 

forma irregular da proposta de intervenção da área urbana, também aumentar a diversidade de 

elementos e significâncias aos lugares. A imagem em baixo mostra como são distintos os elementos 

marcantes na cidade, a primeira imagem referencia um elemento marcante, “os beirais que parecem 

tocar-se” junto á igreja de Santo Estêvão em Alfama, a segunda imagem mostra uma sucessão de 

elementos marcantes na paisagem que diferem entre o mais próximo e o mais longínquo 3km, sendo 

possível posicioná-los em distintas zonas da cidade. 
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Fig 1.14. Imagem à esquerda elemento singular no Bairro de Alfama. Fig 1.15. imagem à direita sobreposição de elementos marcantes na 

zona de Belém, Praça do Império, Museu da Electricidade e ponte 25 de Abril.  

Limites 

A ideia de limite na cidade configura-se como o conjunto de interrupções físicas mais ou menos 

transponíveis ou “barreiras virtuais” somente por mudança de “realidade” funcional ou física, que tem 

na maioria dos casos um carácter organizador e delimitador de áreas diferenciadas. Podem impor-se 

naturalmente como é o caso dos rios, linha de costa ou áreas florestais (ex: Monsanto, este uma 

barreira natural, plantada). Em meio Urbano apresentam-se sob a forma de muros ou muralhas, 

bairros, edifícios singulares, vias ou espaços verdes.  

Em Lisboa, o limite imposto pelo rio apresenta-se como sendo o mais visível, são porém as rupturas 

de bairros antigos com as malhas mais recentes aquelas que actuam mais intensamente ao nível da 

vivência da rua, como é caso da encosta do castelo que desce até à rua da Madalena, marcada por uma 

ruptura de traçados de épocas distintas, com o desenho dos bairros sinuosos da Mouraria e Alfama em 

“choque” com a malha Pombalina, esta ultima marcada por uma intensa actividade diária por todo o 

frenesim cultural e comercial, contrastante com uma maior serenidade dos bairros antigos contíguos.  

 

Fig 1.16. Noção de limite, em cima os bairros de traçado sinuoso (encosta do castelo), em baixo a malha rígida da baixa, lisboeta. 
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A noção de limite Físico é em Lisboa como em qualquer outra cidade uma forma de organização 

mental de várias zonas. Bairros, zonas industriais, comércio ou mesmo freguesias.  

A relação entre forma e limite é um tema analisado por Georges Simmel (in Carmo, 2006, p.10), 

defendendo que a definição de limite é aquela que melhor incorpora a ideia de forma. Para Simmel o 

espaço é algo que não se sustenta por si só, está dependente do que o autor considera as acções de 

reciprocidade que sustentam o mesmo espaço, sendo estas desenvolvidas em contextos limitados, 

apontando quatro condições para que de verifique a definição dos mesmos limites. A exclusividade do 

espaço, que se configura como uma entidade particular, e a sua consequente divisão que visa a sua 

autonomização. Surge depois a fixação, sendo esta o conjunto de objectivos ou objectos comuns que 

sustentam uma plataforma sobre a qual se fomenta a “reunião” por exemplo através de interesses, por 

fim a questão da proximidade que segundo este mesmo autor, poderá contribuir para a reunião ou 

separação, como são entidades de vizinhança ou trabalho comum.  

Bairro  

O bairro é uma área de predominância habitacional, que ocupam a grande maioria do território 

citadino demarcando-se pelo conjunto de características comuns e particularizações, sejam estas ao 

nível da sua organização, linguagem formal ou mesmo dos comportamentos “tipo”, associados a quem 

os habita, emergindo aqui o conceito de identidade do bairro ou de comunidade, sendo estes 

importantes locais de estudo na compreensão entre outras coisas de como a forma física e o vazio 

construído influenciam a vivencia e comportamentos de quem os habita.   

A sua relevância na cidade está relacionada com a afectação com a envolvente mas também por neles 

residirem um conjunto de aspectos do maior interesse sociológico, resultado de comunidades, raças ou 

classes isoladas ou diluídas. Lynch sustenta que no inicio do séc. XX as “áreas-bairro” (conceito 

abordado por Aldo Rossi), são vistas como “uma unidade de análise social, isolada pelos pioneiros da 

sociologia urbana.” (Lynch, 2010, p.232). 

2.2. Análise do bairro como lugar 

“O Lugar, no sentido especificado de Norberg-Schulz, é a manifestação concreta do Habitar do 

homem, cuja identidade pertence aos lugares. O lugar é parte integrante da existência, é feito de um 

conjunto de elementos totalmente qualitativos, ligados à experiencia subjectiva”. (Farinha, 2008 

p.126). A concepção de cidade estruturada em pequenas comunidades ou entidades Bairro é defendida 

por alguns autores, ultrapassada segundo outros. Partindo das divergências quanto à importância dos 

bairros da cidade hoje, procuraremos expor algumas posições divergentes. 
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O olhar sobre o Bairro na cidade enquanto entidade central encontra consenso em alguns autores, 

existindo porém opiniões que defendem que essa mesma concepção está ultrapassada.  

Uma das posições é a de François Ascher e Francis Godard, expressa no texto “Ainda há bairros na 

cidade” (Sá, 2012, pgs.6-7), segundo a qual a ideia de bairro está na sua essência “ultrapassada”. Esta 

mesma teoria defende que a concepção do bairro afecta ao período industrial se perdeu, em 

consequência da alteração da sociedade, devido à introdução de novas redes de transporte ou novos 

meios de comunicação virtuais (TIC), elementos que originam uma “mobilidade externa e interna”, 

diminuindo em grande medida a ideia de comunidade fechada, voltada para o seu interior.  

 Os autores apontam a perda de relações de proximidade, convívio, interacção ou mesmo de 

conhecimento entre indivíduos do bairro como a prova do seu decair e da não renovação dos ciclos e 

tradições no interior do mesmo. Hoje a relação não advém do local de trabalho comum (ex: fábricas) 

ou mesmo de o simples crescer em conjunto na mesma escola por parte das crianças, que serão mais 

tarde os adultos desse mesmo Lugar. A critica feita aponta que muitas das pessoas que habitam alguns 

bairros não tem hoje relação com a envolvente, conceito de vizinhança, vivendo-se o exterior da casa 

virtualmente ou em outros lugares. 

Esta posição expressa por Ascher e Godard pretende contradizer a posição de Jacques Donzelot (2009) 

como é também expresso no referido texto, que sustenta que a reorganização urbana presente é fruto 

de um novo mundo globalizado (não negando a existência de alterações fruto das novas premissas) 

que gerou dois tipos de bairros, através da alteração da base em torno do qual estes se sustentavam (a 

indústria), os “gate cumunities” (aqueles que vingaram) e as Zonas Urbanas Sensíveis (Zus), o que 

conhecemos por entidades como Condomínio Fechado (“gueto rico”) e “Guetos Pobres,” 

respectivamente, ambos isolados da envolvente por razões distintas, posição referida 

“descontextualizada” numa sociedade marcada por novos elemento de conexão física e virtual.  

Uma outra visão é a de autores “arquitectos”, que tende para a imagem do bairro como elemento 

central na cidade, com grande autonomia e estruturador da mesma. 

Para fundamentar a sua posição o autor Aldo Rossi (2001) recorre na sua obra “Arquitectura da 

Cidade”, a vários autores com teorias distintas sobre a temática do bairro. Enquanto lugar este 

elemento é detentor de um “conteúdo social e por uma função própria” (Rossi, 2001, p.88), ou seja a 

ideia de lugar surge associada a cada bairro na sua identidade própria, sendo apenas alguns aspectos 

físicos e comportamentais generalizáveis. O interesse do seu estudo neste ponto concreto está afecto 

ao estudo das “áreas - residência”, não só do ponto de vista Urbano e relação com a envolvente como 

também foi muito visada em estudos sociais (Rossi, 2001, p.93) pelo interesse antropológico e 



 

 

23 

 

sociológico que representam na compreensão do seu funcionamento enquanto “órgão”, extraindo-se 

dai elementos fundamentais ao pensamento da arquitectura. Sustentando-se nas posições de vários 

autores: a ideia de cidade dividida por partes correlacionadas entre si defendida por Schumacher, a 

abordagem de Park e Burgess defendendo o “zonning”, segundo o qual a cidade é organizada por anéis 

concêntricos desde o seu núcleo central em sucessões de bairros sem relação com a envolvente desde 

as classes mais pobres para o centro até às classes mais ricas para o exterior (teoria baseada no estudo 

da cidade de Chicago), e por fim Aldo Rossi recorre à teoria de Hassinger, aquela que se mostra mais 

consensual, na qual a cidade não se divide somente em partes ou zonas funcionais mas sim uma 

“divisão por partes e por formas, por características; estas características são a síntese de funções e 

de valores”. (Rossi, 2001, pg.93). 

Defende esta teoria, que no geral a organização da cidade é feita a partir de um centro onde se inserem 

as actividades terciárias, compondo núcleos fortes e concentrados do qual irradiam eixos que 

convergem para a periferia, mediado entre estas mesmas actividades e habitação, sendo segundo o 

autor a relação entre zonas feita por uma actividade terciária complexa e peculiar.  

Esta é a teoria que se aproxima mais da realidade da cidade de Lisboa, marcada por um centro 

definido onde se concentram várias actividades, sendo este mesmo centro “esvaziado” no período 

nocturno com os fluxos a convergir em direcção a áreas periféricas, bairros habitacionais.   

Por último foi analisada a posição de outro autor de referência que aborda a questão do bairro, Kevin 

Lynch (2010), defendendo este a sua importância na cidade, enquanto elemento crucial na questão da 

organização da componente territorial e política. A sua visão incide na análise do quotidiano de Bairro 

como área perfeitamente delimitada da envolvente, assente na importância do bairro no controlo da 

cidade, isto é, o reconhecer de algumas características de auto-suficiência ao nível político, social e na 

sua micro-economia, indispensáveis para a subsistência da cidade. 

A questão da “dimensão da cidade” encontra no bairro particular consenso, explicita o autor a 

importância da dimensão na procura de “proximidade” entre habitantes e consequentemente uma 

maior vitalidade no surgir de “forma social”. Estas premissas são conseguidas em parte através da 

clareza formal, a homogeneidade na linguagem de fachadas, ruas ou mesmo de espaços público 

adequando-se em escala e grau de necessidade, facto que permite o seu uso e manutenção e a não 

proliferação de zonas devolutas. Todas estas questões físicas têm reflexo no conhecimento do bairro e 

seus Habitantes. 

O bairro enquanto lugar é aqui apresentado como forma de sustentação da proposta urbana, uma vez 

que esta assenta na manutenção de parte da habitação, e substituição de outra parte, assim como a 
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introdução de elementos (equipamentos) que em conjugação com o rasgar de novas ruas propõe a 

revitalização de uma zona/bairro, defendo-se a posição que o bairro é um elemento central na cidade.  

Bairros de Lisboa 

A identidade da cidade de Lisboa assenta em grande parte na imagem de cidade de bairros. Procurar-

se-á de forma sucinta expor a análise de dois casos bairros de carácter distinto. O Bairro da Bica por 

(Cordeiro e Firmino da Costa in Gilberto Velho, 1999, p.58-79) e a Matriz H do Bairro de Chelas por, 

(Farina in Cordeiro e Vidal, 2008, p.113-128). 

 “ A bica ” 

A bica é um exemplo paradigmático da ascensão de um bairro a “Status de Lugar” popular. A sua 

fraca visibilidade em comparação com aqueles que são hoje seus “concorrentes”, deve-se não só ao 

facto de ser um bairro atravessado por um elevador, facto que leva ao percorrer da colina por parte de 

quem passa no transporte e não a pé, e também ao facto de ser um bairro pequeno de fraca exposição. 

Destaca-se uma coesão social e cultural, e embora o seu desenho seja agora casas empobrecidas 

(seiscentistas). È muitas vezes comparada e à imagem de Alfama, “labirínticas feitas de becos, 

escadinhas, vielas e pátios”;“Redes apertadas de solidariedade e entreajuda centradas em relações de 

vizinhança”. (Cordeiro e Costa in Gilberto Velho, 1999, p.69). 

 A sua ascensão a imagem de bairro típico Lisboeta, dá-se após a entrada nas marchas populares nos 

anos 50, que vence durante alguns anos, sendo o “aguadeiro” imagem associada ao mesmo pela 

ausência de referências como as varinas ou fadistas ou marinheiros, potenciando-se um lugar e suas 

vivencias através da exposição nas festas da cidade.  

 “ Matriz H ”, Chelas 

Um outro olhar sobre o bairro está patente no artigo referente ao à Matriz H do bairro de Chelas. Este 

caso de estudo procurou “evidenciar as relações que se verificam entre a morfologia do espaço e as 

práticas de vida quotidiana, dos habitantes de um Bairro social” Farinha (2008, pg113). O bairro 

social é assim um lugar com carácter distintivo e singular resultado do encontro entre a arquitectónica 

e as necessidades específicas das culturas que o habitam. 

O referido Bairro da Flamenga (matriz H), surge com a função de realojar população pobre, 

associando-se este ao estigma do “Guetto”. A intenção primordial do projecto foi o transporte dos 

princípios vivenciais dos bairros tipos de Lisboa, principalmente ao nível do espaço público, 

promovendo as “relações sociais ligadas à rua”, bem como relações de vizinhança, através do desenho 
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do espaço público alargado, assim como o uso de galerias e passagens aéreas que interligam os vários 

blocos, procurando fazer chegar a vida de rua aos pisos superiores. 

A procura de mediação entre uma linguagem moderna (até com soluções experimentais) e as 

influências dos bairros tradicionais de Lisboa (vilas e pátios) onde os laços sociais são tão densos, 

revelou ter algum sucesso no uso por parte dos residentes e na criação de uma interioridade muito 

particular, porém no que se refere à sua relação com o exterior (envolvente), este não se consumou 

com pretendido, não se encontrando segundo a autora integrado na cidade. 

O bairro vive de uma interioridade definida por características próprias de mulheres em varandas e 

galerias, crianças que brincam na rua e o uso das galerias por parte de grupos de homens que estão no 

café. Existe um enorme controlo de dentro para fora. Os acessos ao bairro são característicos das 

cidades modernas fomentadores do uso do automóvel, longínquos dos centros não existe um uso por 

parte de peões ou bicicletas pela falta de condições para o mesmo, aumentando assim o estigma e 

isolamento a estes lugares.  
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3. Vazio e espaço Intersticial  

3.1. Vazio como forma conceptual na história da arquitectura  

(…) Podemos, generalizando, igualmente, afirmar que aquilo a que chamamos espaço é também 

forma negativa ou molde das formas que os nossos olhos apreendem (…) as formas animam o espaço 

e dele vivem, mas não deverá nunca esquecer-se que num conceito mais real, o mesmo espaço 

constitui igualmente forma, até porque aquilo que chamamos espaço é constituído por matéria e não 

apenas as formas que nele existem e ocupam, como os nossos olhos deixam supor.” (Távora, 2006, 

p.12). 

É com as propostas da Garden City e Broadacre, propostas distintas que se efectiva de facto a 

mudança da cidade dita tradicional para a cidade moderna, estas ideologias são o inicio de uma ruptura 

que se viria a formar mais tarde, no movimento moderno “puro”, onde o vazio se posiciona com 

elemento estruturante e conceptual da história da arquitectura, como defende Baptista (2007), onde “la 

Ville Radieuse e os princípios da Carta de antes se mostram preponderantes.  

A Garden City, modelo de Ebenezer Howard, propõe a introdução do vazio como forma de 

espaçamento entre a Cidade-mãe e aglomerados periféricos mais pequenos, formando no seu conjunto 

um sistema urbano marcado pela aproximação entre o campo e a cidade. O vazio rural ou cintura 

verde é proposto como forma de impedir o crescimento e ligação edificada da cidade central com as 

pequenas cidades em seu redor. Este sistema seria materializado por um desenho concêntrico, os 

aglomerados ocupados por um número de habitantes pré-definido com um eficiente sistema de 

transportes e vias, no qual o comboio se apresenta como elemento decisivo, através de uma linha inter-

municipal circundante entre as cidades “satélite” e a cidade-mãe.  

As propostas deste precursor são absorvidas e adaptadas a várias escalas, sendo este o princípio dos 

bairros de moradias com jardins e zonas desafogadas afastados do centro, um exemplo em micro 

escala destas influências, com a reserva no que se refere à sua quase independência do “centro” 

(trabalho, comércio serviços, lazer), uma vez que na ideia base este é um dos princípios de 

sustentação. 

Esta proposta encontra os seus princípios adaptados e seguidos em várias direcções, como está patente 

na obra de Jorge Carvalho, destacando-se aqui um destes princípios, pela relação mais próxima ao 

tema estudado. “A articulação do regular com o irregular. Confronta o formalismo dos traçados 

clássicos, em reticulas que favorecem o trânsito (a regular), com soluções de respeito pela 

individualidade do sítio e de valorização do contraste e da surpresa, característico do espaço 

medieval (o irregular”). (Carvalho, 2003, p.79). 
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 Fig 1.17. Esquema de Ebenezer Howard para a cidade Jardim (esquerda). Fig 1.18 Vista aérea da primeira cidade Jardim, Letchworth 

(direita). 

Uma outra “visão” é a Broadacre City, de Frank LLoyd Wright, segundo a qual a cidade se constitui 

como entidade contínua no território, isto é, desenvolve-se pela dispersão de edificadas rodeadas por 

uma área de terreno rural, (fonte de subsistência) procurando na natureza e no “espaçamento” uma 

forma de libertação da cidade insalubre.  

Os custos de infra-estruturação e o elevadíssimo uso de área de solo são factos que permitem explicar 

as razões desta proposta não ter proliferado em larga escala. O vazio adquire aqui carácter de “Jardim” 

mesmo quando este é solo cultivado ou floresta. Para F.L.W o uso de “edifícios altos” é 

esporadicamente aceitável, desde que a sua altura seja controlada e que estes estejam inseridos 

isoladamente no plano verde, sendo este o único arquitecto do modernismo que defende o aglutinar de 

funções, plenamente integradas numa só área verde composta por escola, habitação, mercados, 

trabalho, serviços e equipamentos, conectadas através de vias rápidas estendidas em todo o território. 

Em comum estas duas propostas têm a procura pelo retorno à natureza e o uso de uma ideia de vazio 

“verde” como elemento delimitador e inibidor da alta densidade populacional. O que se verifica no 

presente é um aumento de aglomerados ou elementos isolados, dispersos, devido à possibilidade cada 

vez maior de mobilidade por parte dos indivíduos, permitindo deslocações do centro urbano “ao fim 

do dia” para as zonas de habitação, que carecem na sua maioria de sustentação por serem somente um 

local da “pernoita”.  

É com Le Courbusier, e a introdução dos princípios da Carta de Atenas que a cidade elevada e 

concentrada em blocos e solo liberto prolífera, que surge o vazio surge como integrante da forma 

arquitectónica, matéria conceptual. 



 

 

28 

 

Estas concepções baseiam-se em princípios louváveis, como é a procura da melhoria das condições do 

habitar, através da introdução de um amplo espaço natural ao nível do solo, luminosidade e ar puro, 

conseguidas supostamente através do espaçamento entre edifícios e a sua elevação do solo, princípios 

que se verificaram com algumas lacunas em grande medida pelas variações e deturpações efectivadas.  

Jorge Carvalho apresenta um conjunto de críticas aos princípios da Carta de Atenas ao afirmar “(…) o 

desrespeito pela cidade existente; zonamento, com a consequente separação funcional; densidades 

excessivas, tendo alimentado a especulação; abandono das ruas e das praças (…) “ (2003, p.94). 

Concluindo este e outros autores que em verdade o modelo moderno é o principal responsável pela 

destruição da rua, elemento essencial da vida urbana 8 .  

Um dos problemas mais evidentes desta nova concepção prende-se com a criação de um “vazio sem 

escala Humana. O excesso de espaço livre não fomenta a proximidade e o confronto mas sim a 

dispersão, contrariando princípios básicos no relacionamento como o acto de andar a pé, o “ o traçado 

antigo era moldado pelo caminhar a pé”, permitia uma organização do espaço com pactuante com a 

escala humana.  

Para além da criação desse espaço sem escala humana, aconteceu em muitos projectos a não 

concretização de inúmeras infra-estruturas e equipamentos de apoio que permitiriam de facto um 

funcionamento mais saudável deste micro comunidade. Assim como a perda de noção de 

“vizinhança”, que passa a restringir-se apenas a uma ou duas portas do prédio (ainda que fisicamente 

as pessoas estejam muito próximas, “empilhadas”) em relações marcadas pela efemeridade, 

contrastando com a noção muito mais alargada de proximidade entre indivíduos na cidade antiga pela 

“forte” vivência da rua. 

3.1.1. O declínio dos princípios Modernos  

É com Le Corbusier, orquestrador maior do movimento moderno que se enunciam o conjunto de 

reflexões de uma nova sociedade. A máquina é aqui associada às melhorias da vida em meio urbano. 

“la Ville Radieuse” é o reflexo desta mesma procura de normalização e produção “industrializada” da 

máquina de habitar, e na procura da cidade higienista e funcional. As suas visões vão de encontro ao 

que se conhece como congressos dos CIAM9 iniciados em 1928. Neste trabalho destaca-se o de 1933 

pela sua especial incidência na temática do urbanismo, sendo do mesmo que se vem a extrair 

importantes princípios que viriam dez anos mais tarde a estruturar a carta de Atenas tais como: a 

definição do que é o património histórico na cidade e a necessidade da sua preservação, o uso de 

monumentos deve respeitar o seu perfil histórico e artístico, a criação de áreas, núcleos históricos 

                                                            
8
 Tema que analisaremos seguidamente de uma forma mais aprofundada.  

9
 Congressos internacionais de Arquitectura Moderna 
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estanques à evolução da cidade moderna, separação da cidade em três áreas principais, habitação, 

trabalho e lazer, aproximação à natureza, aumento da densidade através dos edifícios em altura e 

consequente libertação do solo para funções e instalações úteis a todos os habitantes, entre outros. É 

mais tarde com Courbusier que acabam por se definir os 5 pontos da arquitectura moderna, a este em 

muito associados: 

Uso de Piloties, libertação do solo, destinando-se ao uso público e circulação automóvel; 2. Terraço 

Jardim, coberturas verdes Habitáveis; 3. Planta livre, maior versatilidade interna de espaços; 4. 

Fachada livre, tendencialmente envidraçada; 5. Janelas em linha, “fenêtre en longuer” aumento da 

luminosidade e da vista ao exterior.   

O contributo dos CIAM e TEAM X10 no que se refere à reflexão global sobre o Urbanismo e a 

arquitectura é de facto inegável, sendo através deste grupo que este tema é abordado pela ultima vez 

de forma incisiva e explicita como expõe Thom Mayne (…) “creio que a ultima vez que o tópico do 

Urbanismo foi verdadeiramente articulado de modo coerente foi nos anos 60, com os últimos 

CIAM.(…) Penso que o TEAM X foi o ultimo programa coerente, no sentido de dar uma perspectiva 

social, politica, cultural urbanística ou mesmo ecológica. (Mayne, 2007, p.110). 

Baptista (2007), faz referência às visões que indiciam vontade de ruptura com o modelo modernista. 

Entre elas as propostas dos superstudio, defendendo o vazio e o cheio como sendo soluções plausíveis 

no seu extremo, surgindo a esta associado o termo, “Supersurface” (1972), termo que designaria uma 

superfície horizontal que cobriria toda a superfície terrestre, pressupondo que neste plano iriam habitar 

civilizações nómadas, lúdicas e tecnologicamente sustentadas.  

 

Fig 1.19. SuperSurface-life (1972) Superstudio. 

                                                            
10

 Conjunto de arquitectos que se reuniram após o fim dos CIAM com intuído de rever suas ideias e conceitos.  
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Um outro caso referido é o dos Archizoom e a sua proposta de anulação do vazio público através da 

proposta “Non stop city”, ideologia que defende uma cidade voltada para a vivência interiorizada 

marcada por uma densa massa, como se o “Habitar” se equiparasse a um parque de concentração 

humana coberto, voltado para a sua interioridade.  

 

Fig 1.20. Imagem, “Non Stop City”.  

Estas visões Utópicas e futuristas contribuíram apenas para realçar a ideia de insatisfação e saturação 

no rumo da arquitectura de então, desempenhando um importante papel na reflexão sobre o tema. 

3.2. Vazios Urbanos: à procura de uma definição 

“Onde não existe nada tudo é possível. Onde existe arquitectura nada (mais) é possível”  

Koolhas (in Baptista, 2007, p.10) 

A análise deste tema partirá das várias posições de distintos autores, assentes no tema da trienal de 

arquitectura de Lisboa, “Vazios Urbanos”, surgindo neste estudo por se considerar adequada em parte 

à proposta inicial de trabalho, refazer a frente ribeirinha de Belém, pressupondo se assim a existência 

de algumas zonas de solo expectantes por resolução. Neste caso resultado do avanço da cidade sobre o 

rio (aterro), e da industrialização com a linha de comboio e a demolição de antigas edificações como a 

Alfandega Velha.  

Cristina Maneguello define Vazios Urbanos como áreas ociosas, vazias, de todo tamanho que 

reflectem não só a ausência de uso e forma social como o consequente desaproveitamento de matéria 

(recursos) construída, fomentadoras de “distúrbios no espaço” (Maneguello, 2009, p.130). 
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 A autora faz particular referência a uma ideia comum a vários outros autores, na qual se defende o uso 

do vazio como ”palco de operações”, destinando-se a usos efémeros, palco de sucessivas apropriações 

relacionadas na maioria dos casos com manifestações artísticas, flexibilizando a apropriação, 

fomentando a vitalidade da envolvente. 11 

Cristina Maneguello sustenta ainda a sua reflexão no papel que o esquecimento e memória 

desempenham neste processo. Surgindo a memória após o esquecimento, são muitas vezes gerados 

(por elementos como a fotografia) sentimentos de nostalgia, incentivadores à revitalização. “ (…) Dois 

conceitos fundamentais da reflexão historiográfica - a memória e o esquecimento – nos oferecem uma 

possibilidade de espelhar uma relação espaço urbano - vazio urbano. Memória - esquecimento. A 

memória não é oposto de esquecimento, ou a sua correcção. Para conseguir lembrar é preciso 

esquecer.” (Maneguello, 2009, p.131). Facto correlacionado com a ideia levantada por Ignási Sóla-

Molares (2002), quando este refere a importância do registo fotográfico em todo este processo de 

reflexão sobre o território e o seu passado função/ocupação. 

Em Lisboa e na sua periferia existem exemplos de bairros que sustentavam a sua identidade na 

actividade fabril ou comercial próxima. Com o declínio de fábricas da indústria cerâmica, vidraceira, 

metalurgias ou Industrias Químicas, verifica-se por um lado o abandono do património edificado 

permanecendo vivo na memória da comunidade que ali habita, sendo comum a evocação dos “outros 

tempos” por parte de indivíduos desses mesmos lugares. É comum a estreita ligação entre um 

bairro/cidade e a actividade laboral que o/a sustentava. “ (…) O Barreiro confundia-se a CUF e a 

CUF com o Barreiro. Só nestas Instalações trabalharam cerca de 6.000 trabalhadores, os quais 

tinham habitações em bairros construídos propositadamente para eles pela empresa. (…)”12.    

A abordagem de Mark Wigley defende uma perspectiva um pouco distinta - a de que o vazio é o único 

meio de operatividade na cidade e que tal implica um ponto de vista que vá mais além da “simples” 

resolução e ocupação, sendo que a principal dificuldade é produzir vazios ”qualificados”. “ (…) É 

realmente difícil fazer o nada, produzir o vazio (…)” (Wigley, 2007, p.74). Esta visão incide na 

questão do vazio urbano na perspectiva da intervenção débil que gera vazios desqualificados, onde o 

vazio é deixado como residual e não estruturante do edificado. 

Uma outra posição é a do arquitecto Nuno Grande (2007) coincidente com as demais posições que 

defendem o vazio como local de possibilidades no âmbito revitalização social e na transformação do 

                                                            
11

A antiga fábrica de fiação em Lisboa, hoje o espaço “Lx Factory” em Alcântara, comporta várias actividades fixas e mutáveis, garantindo 

uma constante vitalidade no espaço e sua envolvente.  

 
12

 Retirado do Blog. http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/05/cuf-companhia-uniao-fabril.html  

http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/05/cuf-companhia-uniao-fabril.html
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quotidiano, seguindo a reflexão de Ignasi de sola-Morales que no congresso UIA em 1996 surge com 

o termo “terrain Vague”13 , Nuno Grande defende que este tipo de lugar surge como “ (…) potencial 

de renovação, a partir do qual a cidade pode renascer.” (…) ”Interessam-nos o vazio Urbano a partir 

de uma lógica de superação dos vazios sociais e culturais”. (Grande 2007, p.115). 

Esta concepção de “terrain Vague”surge baseada nos vários levantamentos fotográficos da cidade 

antecedentes à II Guerra Mundial e mais tarde no pós-guerra, revelando ser uma importante ferramenta 

na leitura e conhecimento da cidade e do seu processo de “mutação” ao longo do tempo. O registo 

material por parte da fotografia das várias fases de um mesmo lugar desperta a reflexão e sentimentos 

de afecto em relação ao passado (memória). Geradora de sentimentos de nostalgia ou de inquietude, a 

fotografia permite a consciencialização mais incisiva do processo que muitas vezes só é descrito em 

palavras ou descrições verbais.  

3.2.1. Causas da emergência dos Vazios Urbanos 

A pós-industrialização e a mudança de paradigmas de produção, armazenamento e transporte, o 

crescimento das cidades para a periferia, as massivas destruições geradas pela II guerra, o valor dos 

terrenos e o “esquecimento” são algumas das causas que originam espaços “fracturais” no tecido 

urbano.  

São vários os exemplos da proliferação de espaços intersticiais na cidade que surgem devido a uma 

diversidade de situações: atravessamento de viadutos ou linhas de caminho de ferro, espaçamento de 

bairros periféricos em relação à cidade (valor do solo), más politicas de integração de espaços 

edificados devolutos por perda de função ou degradação e ausência de reabilitação por causas 

diversas. Em particular estão as grandes áreas afectas à indústria e respectivos transportes de carga, 

deixando “esquecidos” armazéns, fábricas, portos e antigas linhas ferroviárias, que consequentemente 

acabam por contagiar a sua envolvente próxima. Um exemplo deste facto é o declínio dos bairros 

habitacionais dos trabalhadores fabris e respectivos equipamentos de comércio e serviços.  

3.3. Vazios urbanos: proposta de uma tipologia 

Partindo da análise do documento, “os espaçamentos ilegítimos ou a condição suburbana do Vazio”, 

da autoria de Cristina Cavaco (2007), e das conclusões retiradas pela posição de vários autores 

procurou-se de forma sucinta enumerar alguns tipos de Vazios Urbanos. 

 

                                                            
13

 Conceito que mais tarde Ignasi de Sola-Morales vai desenvolver na sua obra Territórios (2002). 
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Vazios resultantes da degradação ou obsolescência de edifícios e Espaços Públicos 

São caracterizados por degradação e ausência de função, originadora de espaços devolutos. São locais 

de potencial revitalização, expectantes por solução, associados à decadência da indústria, comércio, 

habitação e serviços em determinadas zonas da cidade, são pontos de reflexão, esquecidos até que 

actue a memória ou o interesse. 

Vazios infra-estruturais 

Caracterizam-se por vazios “preenchidos” por matéria não vivencial criando vazios na maioria dos 

casos desqualificados, “espaços de ninguém”, tais como pontes, linhas de comboio ou as vias 

rápidas/viadutos, que acabam por deixar muitas vezes o território esventrado, em ruptura, sem ligação 

física, criando “ilhas”, delimitadas por estes elementos.  

Vazios expectantes 

São aqueles que melhor se enquadram no termo “terrain vague”. Configuram-se como espaços de 

grandes dimensões, são espaços que aguardam por solução encontrando-se no limiar da ausência de 

função e grande potencial, tem um carácter “provisório”. Não é clara a sua definição permanecendo 

por norma algum tempo em impasse, razão que não se prende com a sua falta de utilidade, mas muitas 

vezes com conflitos de interesses e ausência de oportunidade económica ou de consenso para a sua 

resolução.  

Vazio de cedência ou Interdição 

Espaços de desafogo, são concepções claramente modernas pelo espaçamento de vazios “inúteis”, 

naturais, assentes em princípios higiénicos. Como explica Cavaco, são decididos com a condição 

“non-edificandi”. 

Vazio verde   

Parques ou jardins urbanos são um produto da modernidade, numa clara procura pela higienização, 

melhoria das condições de ambiente e lazer na cidade. Evocam o culto da natureza acessível a todas as 

classes e não somente às classes altas, até ai as detentoras em quintas e jardins.  

Vazio interior colectivo 

Configura-se através do poder do capitalismo que procura uma solução intermédia entre o espaço rua, 

comércio e sol, e a protecção contra os factores climatéricos em ambientes fechados, envidraçados e 

controlados, como são os “centros comerciais”. 
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3.4. Arquitectura, vazios urbanos e memória  

Um dos bons exemplos em que o vazio e a memória se cruzam é enunciado por Baptista (2007). 

O caso onde o vazio é introduzido como matéria arquitectónica está patente na proposta do arquitecto 

Álvaro Siza Vieira em Berlim Kreuzberg, no edifício “Bonjour Tristesse” no qual a opção pelo não 

preenchimento da área total do respectivo quarteirão e a “construção” dos espaçamentos revela uma 

intenção deliberada na procura de invocar o respeito pela “memória” da história da cidade, pela sua 

destruição por acção bélica. Este é um exemplo onde o vazio é usado como forma de assinalar o 

passado, afirmando o autor que assim se realça uma atmosfera carregada de significações políticas, 

sociais e culturais fazendo uma mediação entre o passado e o futuro, base de qualquer evolução 

saudável na Cidade.    

A conclusão de que o vazio Urbano pode “passar de problema a solução” na manutenção e 

sustentabilidade da cidade é vista pelos demais intervenientes como uma boa premissa, devendo a 

intervenção do arquitecto debruçar-se na resolução de problemas num sentido mais alargado da cidade 

em estratégias que não resolvam somente um vazio expectante por solução, mas sim a afectação que 

essa mesma solução tem na envolvente, através da “contaminação” positiva. 

Lisboa contém em si inúmeros vazios sejam estes edifícios fechados, terrenos sem definição clara de 

função, ou vazios deixados pelo “vazamento” de um antigo edifício ou estrutura. Exemplo da má 

condução do processo Urbano e do que é um vazio “expectante” é o espaço da antiga Feira popular 

encerrada no ano de 2001, permanecendo até à data sem resolução física, assim como estagnada 

permanece a questão social afecta às antigas actividades de lazer que sustentavam este mesmo espaço. 
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3.4.1. Lisboa e os vazios urbanos: vazios na zona de intervenção, Belém  

Uma das razões do nosso interesse por este tema tem a ver com o facto do espaço de intervenção deste 

projecto conter “zonas” de vazios urbanos. A frente ribeirinha de Belém, assente precisamente na 

redefinição dos limites após o “aterro” e atravessamento da linha de caminho de ferro, gerando-se um 

espaço vazio verde, bastante usado e um outro vazio verde, junto á ruína do Forte da Estrela, este com 

menor uso devido a um conjunto de factores que a intervenção urbana tenta colmatar.   

 

Fig 1.21. Zona de intervenção, Forte da Estrela. 

 

Fig 1.22. Zona de intervenção, Forte da Estrela. 
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Fig 1.23. Zona de intervenção ano de 1969.  

 

 

 

Fig 1.24. Zona de intervenção, areal junto à junqueira.  

 

O conjunto de imagens em cima apresentado, permite compreender de que forma o território em 

estudo se alterou, após o aterro, explicitado em baixo nas cartografias apresentadas.  
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Cartografias antigas da zona de intervenção urbana, Belém, Lisboa.  

 

Fig 1.25 Carta da zona de intervenção. Atlas da Carta Topográfica de Lisboa – 1856-1858Antiga linha de Costa.  

 

 

 

 

Fig 1.26. Zona de intervenção localização das antigas fortificações e aterro. 
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Fig 1.27. Zona de intervenção após o aterro. Levantamento da Planta de Lisboa: 1904-1911. 

 

Fig 1.28. Zona de intervenção, fotografia aérea.  

Zonas de vazio urbano, zona de intervenção urbana.  

1. A primeira zona que se pode encarar como vazio urbano corresponde à zona avermelhada 

(imagem em baixo), junto ao antigo forte da estrela onde se encontrava o edifício da 

alfândega, no limite da antiga linha de costa. Existindo aqui um espaço verde a opção tomada 

foi a de densificar parte com a ocupação com um edifício multiusos que procura gerar fluxos e 

travar/ diluir os coches com o traçado antigo contíguo.  
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2. A segunda zona de “vazio” é aquela que se situa entre o museu da electricidade e a estação 

fluvial de Belém (zona amarelada na imagem em baixo), sendo considerado um vazio verde 

estritamente necessário ao lugar, pelo seu carácter excepcional na frente ribeirinha de Lisboa, 

a opção foi a de uma intervenção contida, através de uma estrutura leve, (instalação/ 

equipamento em bambu) relacionado com as peças que se posicionam junto ao edifício 

multiusos preservando o vazio verde, o museu ai existente e conectando o plano até ao rio de 

forma “leve”.  

 

 

Fig 1.29. Imagem da zona de intervenção, vazios urbanos. 

A possibilidade de criação de estruturas efémeras de carácter temporário no espaço, sejam instalações, 

estruturas habitadas móveis, ou mesmo o palco para manifestação artísticas como musica, teatro ou 

exposições, surgem cada vez mais como hipótese para suprimir o “vazio” físico e social no tecido 

urbano, podendo afectar positivamente não só a área próxima como a própria cidade. 
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3.4.2. “Apropriação do espaço” e vazios urbanos: a fábrica de Braço de Prata 

Localizada na zona oriental da cidade de Lisboa a fábrica braço de prata tem na sua génese a função de 

unidade fabril na produção de armamento militar, tendo sido uma importante actividade fabril marcada 

pelo seu apogeu durante a produção de armamento para a guerra do Ultramar e para exportação para a 

Alemanha. Este mesmo lugar inicia funções em 1908 e encerrando 1990.  

O espaço temporal a que se poderemos chamar “expectante”, visto ser a fase de abandono, estende-se 

até ao ano 2007, período em que a livraria “Eterno Retorno” (situada até ai no Bairro Alto), projecto 

do Professor Nuno Nabais encontra na fábrica (“após ocupação”) uma oportunidade de continuidade, 

com um acrescentar de valências Artísticas. 

(…)”Com alguns dos meus alunos fizemos um pequeno Woodstock de sete dias, com sardinhas 

assadas e arranjamos a fábrica, cinquenta alunos a fazer limpeza e pinturas”(…)14 

A intenção de desmistificar o livro usando um local informal para a sua exposição e venda, com o 

acréscimo de concertos, exposições revela ser fomentadora e atractiva pelo que se firmou cada vez 

mais ao longo do tempo. 

O plano urbanização do mesmo espaço, através da intervenção do arquitecto Renzo Piano vem 

levantar questões pertinentes no uso, apropriação e na função futura de um espaço até ai devoluto, e 

neste ponto importa clarificar que o uso cultural e o respectivo espaço permanecerão, uma vez que a 

intervenção se propõe na envolvente revelando que a ocupação de muitos espaços antes da sua 

legalização tem adquirido valor moral acima da lei pelo benefício que trazem. São espaços ocupados 

que “andam à frente da lei”, são espaços de vanguarda.  

Embora distinto na “forma” este exemplo surge neste estudo pelo seu interesse maior na criação de um 

conceito que através da arte e de espaços de trabalho ínsita ao uso e faz “renascer” uma zona em 

esquecimento da cidade, sendo este o efeito que se pretende com um dos edifícios definidos no 

programa, de forte componente artística, laboral, onde um programa de actividades variáveis poderá 

fomentar o uso e permanência do território em estudo.  

 

 

 

 

                                                            
14

 In, Revista arquitectura 21#3 
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4. Interstícios: humanização do espaço intersticial urbano 

4.1. O que é o espaço intersticial?  

“ A forma arquitectónica resulta do encontro entre a massa e o espaço “. Ching (in Guerreiro 2008, 

p.15).  

O conceito de espaço intersticial urbano surge em analogia com o termo usado na biologia para 

designar o espaçamento entre moléculas e órgãos, correspondendo na cidade ao espaço vazio 

resultante da dispersão do edificado. Esta terminologia é por norma usada para designar traçados “de 

crescimento progressivo, espontâneo, que tem uma aparência irregular e aparentemente caótica”, 

(Guerreiro 2008, p.13). Guerreiro expõe de forma muito clara a noção de interstícios urbanos, partindo 

da obra em parte da obra “A pattern Language”, de Alexander (1977), incidindo nos conceitos de 

“espaço positivo” e “espaço negativo”, nestes explícitos. 

 

 

Fig 1.30. Imagem comparativa entre a estrutura organizativa celular de uma ervilheira e da cidade orgânica de Martina Franca, Itália, sendo 

notória a proximidade entre a estrutura dos espaços Intersticiais, entre ambas. 

Segundo (Alexander, 1977, p.516-521), entende-se como “espaço positivo” aquele em que a forma 

vazia se mostra com a mesma importância da massa construída envolvente, de tal modo que o espaço 

vazio positivo completa e é completado pela forma edificada. O “espaço negativo” é, em oposição, um 

espaço residual e fomentador de “desuso”, que não “acrescenta” nada à forma edificada. Como 
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referido anteriormente (na cidade moderna) a dispersão da forma edificada origina uma sucessão de 

espaços que não reúnem condições de atractividade ao uso, onde por norma ocorre a maior parte da 

construção de fenómenos de interesse sociológico, pelo facto de nele existir uma riqueza relacional 

mais intensa.  

 

Fig 1.31. Imagem comparativa da organização entre a forma e os consequentes espaços vazios resultantes, negativos à esquerda, positivos à 

direita. 

A sustentação desta teoria baseia-se segundo Alexander (1977) em dois factores decisivos: o grau de 

convexidade e de enclausura do espaço vazio, como ilustra a imagem em baixo. 

 

Fig 1.32. Espaços convexos e não convexos na imagem em cima esquerda e direita respectivamente, e espaços enclausurados e não 

enclausurados na figura em baixo, esquerda e direita respectivamente. 

O desenho da forma urbana tem um papel decisivo no uso do espaço público. As cidades de traçado 

irregular são por norma as que mais espaços “enclausurados” tem, revelando-se mais atractivas à 

apropriação e uso do espaço público, pelo sentimento de acolhimento ou de “abrigo” gerados.  
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A convexidade de um espaço é determinante para que este se mostre positivo. È convexo se a união de 

todos os pontos, ocorrer dentro do seu perímetro. Uma geometria em forma de “L” é por norma 

geradora de um espaço exterior negativo, contrariamente a formas como um quadrado, rectângulo, 

circulo ou mesmo uma forma irregular desde que respeite o facto atrás referido - as linhas que une os 

infinitos pontos do edificado limítrofe estejam contidas no perímetro interno. 

Conclui-se assim que a cidade orgânica irregular na qual os espaços vazios têm uma função específica 

crescendo em função de necessidades concretas, proporciona uma maior continuidade no traçado 

urbano, evitando os já referidos vazios urbanos ou espaços sobrantes, “negativos”, “a natureza 

positiva de um espaço é necessária para preservar a unidade do sistema”, (Alexander in Guerreiro 

2008, p.261).  

Em Lisboa, Alfama e a Mouraria, são o reflexo do acumular de anos de história e de circunstâncias 

precisas como a “cintagem” da muralha, estes definem-se por um conjunto de elementos: ruas, praças, 

pracetas, largos, becos de função singular, que tecem a complexa rede de usos, relações entre pessoas, 

de pessoas e a rua, e a relação entre edificado e a rua. Este sistema detém um conjunto de espaços que 

são fruto da espontaneidade.  

Afirma Gehl, “si la cidade es el lugar de encuentro por excelncia, más que cualquier outra cosa, la 

ciudad es su espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los 

automotores, ni en los espacios privados que no les pertenecerem. La cantidad y la calidad del 

espacio público peatonal determinan la calidad urbanística de una ciudad” (2006, p.7). 

A apropriação e uso do espaço, encontra no desenho da arquitectura um papel preponderante, se por 

um lado devemos adaptar a arquitectura ao presente, não devemos descurar em nada a sapiência e os 

bons exemplos de “forma social” intensa que a cidade dita tradicional sustenta. 

4.2. O que sustenta então a vida entre os edifícios? 

“ las buenas cidades para se estar em la calle tienem fachadas irregulares y toda una variedade de 

apoyos en los espacios exteriores.“ (Gehl, 2006, p.167).  

Esta citação do autor sintetiza o conjunto de requisitos relativos ao uso do espaço urbano, ruas 

irregulares e uma ampla variedade de espaços exteriores. A cidade de Lisboa detém nos seus traçados 

mais antigos um conjunto de pormenorizações de fachadas, beirais, varandas, galerias, arcos, 

escadarias, bancos e nichos, elementos verdes originadores de sombra, que poderiam por si só ser 

analisados como razões que prendem as pessoas à rua, é possível numa curta área encontrar locais de 

carácter distinto onde permanecer.   
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O conjunto de actividades exteriores é antes de mais o resultado de um primeiro requisito, uma 

necessidade intrínseca à maioria dos seres Humanos, que pressupõe “contacto” com outras pessoas. 

Gehl (2006), expõe que estes são de carácter passivo como ver ou ouvir, de baixa intensidade 

(encontros casuais) ou até de grande intensidade como aqueles que decorrem regularmente entre os 

núcleos de amigos e vizinhos. 

Poderemos assim considerar que o segundo “requisito” para o uso do espaço público está afecto à 

atractividade do mesmo. Uma rua onde existem “actividades” para fazer, bancos e sombra para estar, 

comércio ou pessoas debruçadas em janelas em contacto com a rua, jardins, lugares ou bolsas que 

medeiam entre o interior e o exterior da habitação, actividades comerciais ou serviços são espaços que 

acabam por não ser ocupados. 

A rua Garret em Lisboa concentra ainda uma ideia subjacente a estes princípios, comércio, actividades 

de rua, habitação, serviços, espaços “internos” dos quarteirões focados no lazer e por fim fachadas 

ricas em pormenorizações, ainda que o contacto se mostre mais impessoal, casual, pois ali se cruzam 

pessoas dos mais variados pontos do mundo. Contrastante a este facto são as ruas de Alfama, onde o 

contacto é de carácter intenso entre famílias e vizinhos. Diferentes exemplos de rua que partilham 

entre si o facto de abarcarem a forma social.  

Este tema é abordado por (Gehl 2006, p.17), segundo vários parâmetros que se procurarão sintetizar 

em seguida. Segundo o autor, o conjunto de actividades que acontecem no espaço público agrupam-se 

segundo: necessárias, opcionais e sociais.  

Actividades necessárias são aquelas que decorrem das actividades incontornáveis como deslocar-se 

para o trabalho, comprar alimentos ou mesmo aquelas que decorrem da actividade profissional no 

próprio espaço público (ex: recolha do lixo). Estas actividades são de cariz “obrigatório” 

independentes de factores de conforto/desconforto ambiental ou predisposição pessoal para as fazer.  

No que se refere ao uso e ocupação do espaço urbano de forma opcional decorre de uma acto 

voluntário, isto é, engloba um conjunto de actividades como passear, deambular, observar, ler, pensar, 

entre muitas outras, desempenhando o desenho físico do espaço urbano a par com o estado das 

condições ambientais, factores apelativos ao decorrer das mesmas.  

Por último, aquele que se refere às actividades sociais no espaço público, dependente da interacção 

entre pessoas, podendo gerar-se através de membros de uma mesma família, vizinhos, amigos ou 

mesmo em encontros entre desconhecidos. Destaca-se aqui as conversas, jogos de crianças e adultos 

ou actividades como manifestações festivas, religiosas ou reivindicativas como exemplos de formas 

uso do espaço Urbano. 
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4.3. Espaço intersticial: integração e segregação 

A cidade antiga define-se maioritariamente pela circulação pedonal e pela sua elevada compactação, 

assumindo-se como um lugar de “integração” por excelência. As ruas ladeadas por comerciantes e 

artesãos, o confronto entre pessoas ricas e pobres que percorrem o mesmo espaço, mesmo que 

partilhem apenas uma proximidade física, acabam por efectivar uma vida de rua intensa e 

diversificada. 

 

Fig 1.33. Praça de Siena (desenho e fotografia), resultado de várias incursões no tempo, consumando-se num conjunto e qualidades espaciais 

fomentadoras do uso, da vida entre edifícios.  

“ la vida de una plaza publica se desarrolla espontaneamente en torno bordes. Si éstos fallan, tal 

espacio nunca adquirirá vida.” (Alexander 1980, p.534).  

O conjunto de actividades que se desenrolam nos limites do espaço público urbano se distribuídos e 

diversificados por toda cidade aumentam as probabilidades de garante de uso da rua por toda a cidade, 

aumentando o uso e o conjunto de trocas aumentam factores como a segurança do edificado que 

envolve a rua e as próprias pessoas que desta usufruem. Uma cidade que concentra funções por zonas 

é uma cidade menos vivida a pé, onde o percurso entre os vários pontos é “vivido” no automóvel, onde 

até a simples observação da envolvente é deturpada. Assegurar uma intensa vivência de uma praça ou 

rua é conseguida através do assegurar bolsas de actividade nas suas fachadas, como mostram os 

esquemas em baixo. 15 

                                                            
15 Foi este o princípio seguido na presente proposta de intervenção em Belém.   

 

 



 

 

47 

 

 

Fig 1.34. Esquemas de Chisthofer alexander, nos quais são representadas as bolsas de actividade a o efeito consequente que a sua 

distribuição tem na circulação pedonal na Praça. 

No lado oposto está a cidade moderna que na maioria dos casos “segrega” através da sua estrutura 

funcionalista, que divide as várias funções como a habitação, espaços verdes e zonas de trabalho 

conectadas por vias onde o automóvel assume um papel central, afastando-se do acto de caminhar e 

confrontar. 

Neste “tipo de cidade” ou troços de cidade as relações comunitárias são mais escassas, culminado em 

sistemas sociais mais pobres e monótonos. Embora a cidade moderna, como já anteriormente 

explicado tenha como base revolucionária os estudos médicos que defendiam uma melhoria 

fisiológica, correspondendo à melhoria de questões como a salubridade (sol, a luz e a ventilação), 

opiniões como as de Gehl (2006), defendem que são negligenciados aspectos psicológicos e de 

sociabilidade, fruto da falta de relação do edifício com a rua, e do pouco interesse pelos espaços 

públicos, que com a sua vasta escala são preconizadores da dispersão de pessoas.  

 

Fig 1.35. Imagem ilustrativa da cidade moderna, dispersa, com zonas mono funcionais distantes e espaços públicos sem uso. 
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A negação da rua e da praça por parte do movimento moderno são o primeiro factor relevante para a 

desertificação do espaço público.  

A altura dos edifícios, referida por Alison e Peter Smithson, (in Frampton 2008, p.331), defensores da 

baixa altura, alta densidade e (Gehl, 2006, p.110) é um dos factores mais relevante na perda de 

relação das pessoas com a rua. A perda de contacto ao solo verificada a partir do 6ºpiso (no extremo), 

impossibilita por exemplo a vigia de crianças, conversas com vizinhos ou transeuntes, na rua, 

culminando num distanciar à mesma. Refere (Alexander, 1977, p.125) que os edifícios altos são 

barreiras, são fruto da especulação imobiliária de bancos e proprietários do solo, não são mais baratos, 

nem ajudam a criar espaços abertos, destroem a paisagem urbana, a vida social e promovem o crime, 

dificultam a vida das crianças, diminuem o ar, a luz e a vista, podendo causar danos reais na mente e 

sentimentos das pessoas, defendendo que os edifícios nunca devem ter mais de 4 pisos. 

A sobreposição de um elevado número de fogos origina ainda uma fraca relação entre os mesmos e 

seus habitantes, que vivem a escassos metros dos seus vizinhos e não têm por vezes qualquer tipo de 

relação com os mesmos. Uma relação “frente a frente” ou “o vizinho do lado”, não se consumam 

através de um acesso de escada, mas sim através da rua.  

                                               

Fig 1.36. Esquema explicativo de Gehl, sobre a relação entre o número de pisos e a progressiva perda de contacto ao solo. 
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Outro facto associado ao período moderno é o uso do automóvel, Sennett (in Cabral 2005, p.3) afirma 

que “o homem moderno perdeu a oportunidade da experimentação, que as ruas lhe ofereciam por 

trocar o simples caminhar pela correria dos automóveis”.  

Um dos factores mais contestado na cidade, pela sua proliferação excessiva, é o uso do automóvel. A 

dicotomia entre o automóvel na cidade moderna e a circulação lenta da cidade antiga feita a pé, 

tracção animal ou mais tarde com eléctricos, torna-se relevante pela questão da velocidade, sendo que 

esta tem influência directa na forma como se usa o espaço público, quando era comum o atravessar da 

rua a pé por entre um coche, cavalos, eléctricos, ou por entre os escassos automóveis já não o é. 

Segundo Gehl (2006) a acção concertada entre vias pedonais, bicicletas, transportes públicos e 

automóvel, terá como efeito uma menor segregação no espaço. Copenhaga é a par de Amesterdão um 

dos maiores exemplos da integração e uso de ciclo-vias conjugadas com automóveis, politicas que se 

desejam contagiantes.    

Segundo este mesmo autor, a cidade de Veneza é palco de um fenómeno particular, originado pela sua 

singular forma de circulação, uma vez que a circulação é feita de barco ou a pé nas suas laterais, 

resulta que esta seja uma cidade onde os atrasos sejam constantes, não pela distância a percorrer mas 

sim devido às constantes paragens para cumprimentar ou falar, com as várias pessoas com quem se 

estabelecem relações, fruto das rotinas diárias desse mesmo percurso a pé.  

A proposta urbana, procura através do rompimento de travessas e relações entre as “partes”, 

interstícios e edifícios aumentar as possíveis relações entre quem habita e percorre o local. 

O uso de soluções mistas no espaço da rua poderá amenizar ainda a questão da segurança, através de 

zonas de circulação lenta, podendo convier peões e automóveis de forma mais segura, flexibilizando-

se os limites para ambos, no presente dominados pela máquina. O esquema em baixo explica como é 

mais intenso o uso da rua por peões quanto menor é o tráfego automóvel.  
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Fig 1.37. Representação esquemática da influencia que o maior ou menos tráfego automóvel tem sobre o conjunto de relacionamentos entre 

os moradores de duas “frentes” de rua. 

4.3.1. Entre o público e o privado 

“ (…) A apropriação da rua por parte dos seus vizinhos transformava um espaço publico em um 

espaço semiprivado (…)”. (Pujadas in Cordeiro e Vidal, 2008, p.145).  

O conjunto de requisitos necessários ao conjunto de actividades que se desenrolam no espaço não se 

prende somente no conjunto de interesses ou motivações comuns de quem usa o espaço. O desenho 

físico, a pormenorização e a relação limítrofe entre o público e privado, a “fachada”, revela-se 

preponderante na atractividade da rua.  

Neste ponto, refere Carvalho (2003, p.61) que os modelos modernos, vem “sugerir” uma nova relação 

entre o publico e o privado, na qual o espaço exterior deixa de ser frontal, passando a ser lateral, 

surgindo uma nova relação entre espaços ao nível da rua, que percutiram a ideia de semi-privado. 

Defendendo contudo este autor, a fraca “aderência” no uso das estas novas zonas, de transição.  
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Fig 1.38. Uma solução que faça a mediação entre o público e o privado, com simples elementos como uma escada pública de acesso a uma 

habitação privada, ou uma permeabilidade visual de espaços privados, aumenta as possibilidades de densificação da teia de relacionamentos. 

Para clarificar esta discussão à volta da diferença entre público/privado Alexander (1970) na sua obra 

“Comunidad y privacidad” construiu seis tipologias organizativas desta dualidade: 

1. Urbano – Publico: lugares e serviços de propriedade pública, ruas, caminhos ou parques 

cívicos. 

2. Urbano semipúblico: são áreas - espaço de utilidade pública, controladas pelo governo e 

institucionalizadas, teatros, hospitais, tribunais, escolas ou meios de transporte. 

3. Grupal - Publico: são lugares de confluência de serviços públicos em propriedades privadas, 

caixa de correio, acessos a equipas de incêndio, recolha de lixo entre outros. 

4. Grupal privado: são zonas secundárias controladas por uma administração comum que actua 

ao interesse privado ou publico para o benefício dos inquilinos ou outros ocupantes do 

edifício, são estes recepções, circulação e serviços, jardins comuns, lavandarias entre outros. 

5. Familiar privado: são os espaços controlados por uma família no interior da sua habitação, 

destinados a comida, actividades sociais, higiene e manutenção. 

6. Individual privado: é o “quarto próprio, o ultimo lugar de privacidade, “o santuário” onde um 

indivíduo se pode alienar da sua família. 

 

Este estudo inscreve-se no ponto 1, contudo ao nível de projecto são efectivados princípios de relação 

intersticial nos gradientes de privacidade não só ao nível da rua, como nos restantes edifícios 

propostos. 



 

 

52 

 

Para além desta tipologia encontramos na obra Alexander (1977) “A pattern Language” alguns 

elementos preponderantes na conexão, diluição ou separação entre o público e o privado. 

 A Janela 

Este elemento particular é sem dúvida o mais relevante na relação interior exterior. Contemplar a rua, 

relacionar-se com esta é através do simples olhar é para muitas culturas algo incontornável. As Janelas 

são elementos onde é possível estar sentado, debruçar-se sobre a rua, expor mais ou menos o interior 

da habitação, observar a rua e conversar. Este elemento supera a mera necessidade de ventilação e 

iluminação. 

Em Lisboa é comum, ver quem passa através da janela, idosos a receber as compras pela janela, falar 

de janela para janela em prédios que estão frente a frente, janelas decoradas como se a montra do 

interior se tratasse, comportamentos desejáveis pela sua riqueza social. 

                

Fig 1.39. Fotografia tirada em Alfama, largo de São Miguel (à esquerda). Fig 1.40. Esquemas de Chisthofer alexander, ilustrando a relação 

entre exterior interior, onde a janela adquire um papel central. (à direita) solução adoptada nos pisos térreos do edifício T2 duplex, através da 

elevação da cota de soleira. 

A abertura e atractividade das janelas de fachadas comerciais ou de serviços são igualmente referidas 

pelo autor como formas de aumento de estadia na rua. Neste sentido o piso do edifico T3 e T1 da 

nossa (ou desta) proposta térreo congregam estas duas premissas, procuram através do desenho da 

fachada irregular e uso comercial ou de serviços, fomentar o uso rua, pelo maior numero de opções 

geradas.  
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 Balcões, varandas, nichos, assentos e Pátios exteriores  

A permanência no exterior da Habitação,” na sua envolvente”, só é possível quando esta dispõe de 

elementos para se estar, escadas na entrada, balcões ou varandas que se debruçam sobre o espaço 

público são alguns dos elementos que permitem uma relação privada/público, sendo frequente parar e 

estar na zona limite entre a rua e a entrada de casa. 

Lisboa tem na “Villa Bertha” situada na Graça um exemplo onde a rua e a habitação se diluem através 

dos elementos referidos anteriormente. Com base nestas teorias a proposta procura através do uso de 

varandas nas esquinas do edifício, nas galerias de acesso nos fogos T1, e escadas a anteceder a entrada 

nos fogos Duplex e T3, criar zonas de estar ou de observação/ relação com a rua, segundo a tradição 

da cidade antiga Lisboeta, que regularmente encontra nestes elementos forma de “se debruçar” do 

privado para o publico.  

 

Fig 1.41. Esquemas de Alexander, que ilustra a questão em cima explicitada, da relação de balcões e varandas com a rua. 

 Transição Rua/Habitação  

A transição da rua para a habitação é outro dos elementos preponderantes na tranquilidade que se 

procura na passagem da “comunidade para a privacidade”. Espaços intersticiais (“Bolsas”) tais como 

acessos comuns de escadas ou pátios privados exteriores comuns às vaias habitações são importantes 

elementos na transição entre a realidade da rua e um ambiente mais íntimo, privado.  

A solução do pátio adoptada nos fogos T1, bem como os pontos de acessos verticais dos fogos 

T2duplex e T3, precedem a entrada na habitação de uma forma gradual, mantendo uma relação 

“visual” com a rua, e gradual perda de ruído, para um espaço mais sereno e calmo.  

 “si la transición es demasiado abrupta no hay sensación de lhegada, y el interior del edifício se 

percebe como um santuário”. (Alexander 1977, p.492). 
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A conduta que o indivíduo adequa à rua, será alterada de forma gradual na chegada a casa através de 

espaços de transição, sendo este princípio válido para qualquer edifício. Factores de alteração de luz 

ou ruído são assimilados pela mente como códigos de alteração do público para o privado. 

 

Fig 1.42. Esquemas de Chisthofer alexander, que ilustra a mudança de direcção e o uso de “bolças” como um dos exemplos usados na 

transição entre espaço exterior e interior. 

 

 

As seguintes imagens retratam estas mesmas premissas de proximidade/distancia entre o público e o 

privado, as relações estabelecidas entre zonas tendencialmente privadas como escadarias de acesso e 

as varandas na villa Bertha, as bolsas enclausuradas do bairro da Estrela de Ouro, ambos na Graça e os 

pátios semipúblicos que acedem a alguns fogos na calçada da ajuda.  

 

Fig 1.43. Fotografia, Villa Bertha , Graça em Lisboa. Relação interior /exterior. 
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Fig 1.44. Fotografia, Pátio na Calçada da Ajuda em Lisboa. Relação interior /exterior. Espaço semipúblico, que acede também ao jardim-de-

infância. 

4.4. A Rua como elemento incontornável do espaço público 

Neste ponto do trabalho analisaremos o pensamento de um conjunto de autores que consideram a rua 

um elemento incontornável do espaço público. 16 

A primeira formalização de rua como espaço canal “flanqueado” por edificações, remonta ao séc.VI 

a.c em Khinokitia no Chipre, sendo que até ai os aglomerados urbanos eram desprovidos de ruas, pelo 

que a circulação era feita nas coberturas dos edifícios e o “encontro” de pessoas em pátios.  

 

Fig 1.45. “A rua como invenção”, Khirokitia, Chipre. 

                                                            
16

 A Rua surge aqui no seu sentido mais abrangente, o de rua, travessa, beco, “escadinhas”, praça, praceta, largo, beco entre outros.   
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Surge assim o elemento rua que sustenta até hoje o que conhecemos como cidade, que define a 

dualidade entre o privado/público, interior/exterior, funcionando como conector dos vários pontos da 

cidade, mas acima de tudo revela-se como o palco onde se regenera a sociedade. “street furthermore 

structures community”, (Kostov, 2004, p.194). 

Embora tenham existido algumas formalizações de “rua” privada (anti-rua) estas incursões revelaram-

se efémeras, sendo a definição de rua o “espaço público” por excelência. Ferramenta política no que se 

refere à organização do território ou imposição de poder, esta é também um local primordial para 

manifestações populares, actos religiosos e políticos. 

O tema da rua enquanto lugar de encontro, “lócus das diversas representações da cidade” (Cabral, 

2005,p.1) e dos seus vários usos e identidades é abordado no texto “ A Rua no imaginário Social” 

Cabral (2005). 

Parte da compreensão dos traços de uma cultura é compreendida no espaço rua, pois é neste lugar se 

formalizam deslocações, confrontos, permanências ou tão-somente trocas de bens materiais, geradores 

de reciprocidade relacional, sendo estes actos que, aparentemente simples sustentam e densificam uma 

complexa estrutura social. 

A rua conhece ao longo da história várias formulações, é desenhada forma racional, ou surge fruto da 

espontaneidade, atravessa as malhas rígidas e organizativas militares, até aos traçados sinuosos das 

cidades sensitivas medievais e islâmicas, sofre recuos e avanços e reconhecida como rua até ao 

período moderno, altura onde é “rejeitada” e alterado o paradigma de espaço público, sendo quase 

“dizimada”, os vários intervenientes compreendem hoje que este passo significou um retrocesso no 

espaço público gerador de sociendade. Será assim apresentada a visão de maior interesse através de 

relatos de autores, numa visão humanizada da mesma.  

 “ A importância de se percorrer as ruas, como espaço público, está no facto de através delas, ser 

possível conhecermos a cidade”. (Cabral, 2005, p.6). 

4.4.1. Um olhar sobre a Rua na cidade moderna 

A vivência da rua é em Lisboa um acto cultural, a rua é vista como local conversas e olhares, na 

cidade que é retratada como uma cidade de “urbanitas” que vivem o espaço público. É ainda possível 

hoje em dia ao percorrer os bairros tradicionais, sentir uma fronteira ténue entre o espaço privado e o 

espaço público. Quando por estes se deambula parece que acabamos por entrar no “quintal” de alguém 

pelo estender das floreiras para a rua, janelas abertas que mostram o interior da casa e “invadem” a 
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rua. Como refere Tiago Póvoa17, ainda é possível encontrar no largo da memória em Lisboa sinais 

curiosos de apropriação do espaço público, “uma senhora que vive junto ao largo estende a sua roupa 

esticando cordas à medida da necessidade, de árvore para árvore no centro do largo, retirando a 

corda quando a roupa está seca”. Este tipo de apropriação demonstra um sentido de “posse” natural 

pelo espaço que na realidade é de todos, constituindo um bom exemplo da vida em comunidade e uso 

particular do espaço da rua.  

 

Fig 1.46. Fotografia no largo da Memória, retrato do que foi exposto em cima.  

Tim Sieber (2008) vai analisar o uso da rua comparando a realidade Norte Americana e Europeia. 

Uma das suas primeiras conclusões prende-se a uma tendência no uso maioritário da rua no caso 

Americano por parte das classes mais baixas, enquanto no caso Europeu a rua é partilhada por várias 

classes, onde investem uma parte significante das suas vidas privadas. Sieber (2008, p.51). 

Refere ainda que é a partir da revolução industrial que se formam as primeiras “fortalezas” burguesas, 

voltadas para o interior e não para a rua, dando origem aos “gates comunities” (condomínios 

fechados), à interiorização em deferimento da vida do espaço publico circundante, que em nada se 

assemelha à realidade muçulmana, pois o culto da casa é pautado com momentos de intensa vida na 

rua (mercados, praças).  

                                                            
17Apresentação de um trabalho de grupo sobre o Largo da memória na disciplina de sócio-antropologia do espaço: cidade e vida quotidiana 

na FA. 
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Sieber (2008, p.52), seguindo o pensamento de Donald S.Pitkin, compara a utilização da rua na 

Europa do norte e no continente Norte-Americano, com as culturas do mediterrâneo referindo que 

nestas, o uso do espaço público e privado se dilui, “onde a rua e a casa se confundem” contrastando 

com o uso individualista e privado verificado na Europa do Norte e no continente Norte-americano. 

Também em Lisboa podemos encontrar esta diluição entre a casa e a rua. “A rua é um ponto 

estratégico de encontro, observação e conversa” que “parece integrar-se no espaço domestico da 

casa ou a casa parece estender se sobre a rua”. (Cordeiro in Sieber, 2008,p.52). A vasta taxonomia 

usada para designar o espaço da “rua” mostra como são específicas as construções de identidade de 

cada uma destes conceitos: becos, escadas, escadinhas, calçadas, largos, pátios, ruas, avenidas e 

alamedas ou praças. 

A pesquisa de Tim Sieber incide na procura em textos ou guias turísticos que conduzam a lugares 

onde se possa observar a rua vivida e habitada por lisboetas. Após percorrer vários autores como 

Fernando Pessoa ou José Saramago, define como escassa a informação sobre onde encontrar essa 

mesma vida de rua, dirigindo-se quase sempre os relatos para monumentos ou aglomerados de turistas, 

não habitantes da cidade (como o chiado e a rua Garret). Refere que somente os grupos de 

observadores como os Antropólogos, Sociólogos, Geógrafos entre outros, aprofundam a observação da 

forma como é feito o uso do espaço da rua. 

Tim Sieber (in Cordeiro e Vidal, 2008, pgs.56-59) descreve uma rua de Lisboa onde viveu, a rua 

Afonso de Albuquerque, como sendo uma rua “popular”, de 75m de comprimento, estreita, ladeada 

por 8prédios onde habita maioritariamente a classe operária. Nesta existe uma casa de hóspedes, um 

restaurante, uma loja de vinhos, uma padaria, uma agência e um clube, uma mercearia. Aí, é possível 

bater à porta da dona Maria (merceeira que vivia no prédio ao fundo) “fora de horas” sempre que algo 

fizesse falta. Na rua brincavam crianças, existe um cão, o “péri” que dormia no meio da estrada e 

afastava qualquer outro cão que tentasse entrar no “seu perímetro” de controlo (até o próprio animal 

interiorizou os limites da sua área fruto das rotinas das pessoas e actos seus actos na rua). Por vezes 

cruzam a rua novos residentes bem vestidos e de pasta, que enunciam uma procura pela antiga cidade, 

seja esta “moda” ou porque de facto a simples procura por poder viver o bairro no qual a rua é palco 

central, fugindo da frieza de outras soluções. Descreve que, certa noite agruparam-se o padeiro, os 

lavadores de rua e os “Almeidas” em amena cavaqueira num encontro espontâneo, extrair-se  dai que 

“a rua quase nunca dorme”. Durante o dia gentes trocam palavras das janelas para a rua e vice-versa, 

discutem casais, namoram jovens escondidos no canto, e vive um sem abrigo “residente”, antigo 

trabalhador do antigo porto ali próximo.  

Esta breve descrição e resumo das palavras do autor permite a construção de uma imagem ”sinuosa e 

complexa” da rua na sua forma, uso, e por fim identidade comunitária. Algo só conseguido com escala 
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adequada, diferentes actividades, zonas apelativas, diferentes classes, e o cunho da história no lugar, 

sendo que “só se faz” lugar e história com uma rua viva.   

Uma outra exposição bastante interessante sobre o tema da rua é feita por Joan Pujadas (in Cordeiro e 

Vidal, 2008, pgs.143-155)18 onde aborda comparativamente dois bairros históricos: a Mouraria em 

Lisboa, e o Raval em Barcelona, duas cidades com pretensão de serem portadoras da sua cultura e 

cada vez mais acolhedoras.  

Raval é um bairro histórico anteriormente povoado por operários fabris, que é posteriormente povoado 

por estrangeiros emigrantes de várias culturas. A intervenção feita no bairro do Raval é 

comparativamente à da Mouraria muito mais “evasiva”. Associado a uma imagem estereotipada de 

área degradada e de miséria na cidade, o bairro sofre uma intervenção que se sustenta ainda no plano 

de Cerdá com mais de um século. São desalojadas 1800 pessoas, as ruas de 4 metros passam para 58 

metros, são demolidos 62 edifícios e 789 moradias, procurando uma imagem de Barcelona cidade 

contemporânea “comercial”, para vender como peça de turismo. Na Madragoa, a opção de reabilitação 

urbanística propõe a sua transformação numa área de serviços e lazer como “bairro popular”. A 

imagem de bairro fechado (mouraria) onde a rua e a casa são “donas”, uma da outra remete para um 

bairro “carregado de relações sociais próximas e fechadas, caracterizadas por um sem número de 

espaços de encontro e por uma infinidade de interacções.” Pujadas (in Cordeiro e Vidal, 2008, p. 

145). Esta apropriação da rua como espaço semi-privado era igualmente verificada no Raval até às 

intervenções, que após as alterações físicas originam novas formas de sociabilidade e uso dos espaços, 

algumas bastante “tensas” como refere o autor, configurando-se a opção de reabilitação urbana, 

requalificação do bairro da Madragoa com a manutenção da sua identidade segundo um processo de 

“gentrificação” mais lento e diluído19 mais positiva que a opção tomada em Barcelona. 

A ideia de preconceito, marginalização e desordem, ou até de “lugar selvagem” no Bairro do Raval 

efectivaram o conjunto de alterações no mesmo. Como explica Pujadas, há uma “Barcelona nova” que 

olha para o Raval como algo a “aniquilar”, mas ele já foi o “coração” de Barcelona, como cita, “No 

entanto a existência de instituições como o Liceo( que data de 1833) é uma prova de que, antes da 

chegada da reforma, o Raval era o coração de Barcelona.” Pujadas (in Cordeiro e Vidal, 2008, 

p.150). 

4.4.2. A vivência da rua em Alfama  

O exemplo que se explicita em seguida é um de muitos que sustentam a teoria de que a cidade antiga é 

compatível com um maior número de actividades exteriores. Durante uma das incursões a pé em 

                                                            
18

Esta abordagem surge no seguimento do congresso internacional de arquitectura em Lisboa no ano 2000. 
19

A mistura de classes mais altas com as classes mais baixas do bairro é feita de forma homogénea. 
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Lisboa foi possível observar algo que considero cada vez mais raro: jogos entre crianças na rua, mais 

concretamente “ jogar às escondidas” que exige uma maior dispersão no espaço, e que ocorria sem ser 

notória uma intensa vigia por parte dos adultos. 

 O local é o largo do Vigário, em Alfama, junto a um jardim de pequenas dimensões com parque 

infantil, configurando o triângulo visível ao centro da imagem em baixo.  

 

Fig 1.47. Vista aérea sobre Alfama, Largo do Vigário ao centro.  

A sensação de estar a “invadir” um lugar privado, ainda que público deve-se à ideia que se constrói 

após uma breve observação, de que a rua é uma extensão das habitações envolventes. A “ausência” de 

adultos na rua e a presença de crianças deixa transparecer uma ideia de segurança e pleno controlo do 

bairro pelos seus elementos, embora se tenha compreendido mais tarde que esse mesmo controlo é 

dissimulado por janelas e portas entreabertas, após de ouvir alguém chamar – “vem para casa!”.20 

O conhecimento da “sua rua” associado à escala controlada do parque, o facto de estar “escavado” na 

encosta criando um espaço mais intimista, o arvoredo, o pouco tráfego automóvel são decisivos para o 

sentimento de segurança e para que o uso deste espaço se verifique seja no período diurno como 

nocturno. Neste sentido estas foram tidas em conta, um conjunto de elementos que possibilitarão o uso 

da rua por parte não só das crianças como dos adultos, em segurança, em muito devido á proximidade 

com a rua da Junqueira de tráfego intenso. 

 

                                                            
20

Importando referir que seriam cerca das 22horas, o que reforça ainda mais a ideia de segurança.  
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Fig 1.48. “Crianças brincam num bairro na Dinamarca”. O sentimento de segurança e a protecção de possíveis vias automóveis mais intensas 

são por si só um factor que desperta o interesse pelo uso do espaço Publico.  
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5. “Lugar heterotópico” e “Não-Lugar” 

5.1. Michel Foucault e o “Lugar heterotópico” 

A obra de Foucault , Filósofo Francês, aborda grandes questões de sempre da filosofia, de entre as 

quais questões como e Existencialismo, e é considerado como um seguidor da matriz Estruturalista, 

desenvolvendo considerações entre a linha do tempo ao longo da história e o conjunto de relações que 

os vários elementos que ocupam o espaço geram, sobrepondo se e opondo-se. Interessa-se por 

questões políticas na relação entre o espaços e o poder, em particular a relação entre o poder e certos 

“mecanismos”, espaços de controlo do “desvio”na sociedade (recorrendo à arquitectura como 

mecanismo de estudo/comparação aos mecanismos nesta implícitos), exemplo da sua dissertação sobre 

o Panóptico, na obra “Surveiller et Punir” (publicada em1975) e da sua forte componente disciplinar e 

controle que aponta no sentido da relação entre os espaço e o poder, sendo segundo Focaut o espaço 

contemporâneo, “um espaço de colocação”, (emplancement) Silvano (2001, p.72), sendo este período 

contemporâneo, aquele onde o espaço se define como o resultado de relações de vizinhança, ou seja de 

colocação, como explica Foucault. Estas lógicas de distribuição e relações no espaço vão originar um 

conjunto de relações e lugares completamente distintos e particularizáveis. É no seguimento desta 

posição que o autor vai demarcar o seu objecto de estudo, explicitados por Filomena (Silvano, 2001, 

p.73), segundo uma divisão em duas partes, as Utopias (lugares Irreais, inexistentes) e as Heteropias 

que refere, “são lugares que estão fora de todos os outros lugares, sendo no entanto localizáveis”.   

É no espaço que o tempo se efectiva, é sobre este que recai o pensamento e ainda que as teorias como 

as de Galileu, tenham de certa forma vindo desvirtuar a associação do sagrado ao espaço, encontramos 

no presente concepções do invisível, oculto, diluídas em tudo aquilo que organiza a cidade, nas 

hierarquias e noções de proxémica, ou mesmo em questões de público/privado, funcional, lazer entre 

outras, como refere este mesmo autor.  

Foucault define heterotopias a partir de seis princípios: o primeiro prende-se ao facto de que todas as 

sociedades têm heterotopias, mesmo que estas sejam distintas. Como já referenciámos, as heterotopias 

de crise de sociedades antigas (lugares sagrados ou interditos tais como os estados de “crise” afectos à 

adolescência, menstruação, parto ou velhice), que são substituídas no presente por heterotopias de 

desvio, como são o agrupar de comportamentos de indivíduos ditos desviantes, em prisões ou hospitais 

psiquiátricos. O segundo princípio defende que uma mesma heterotopia pode ser transversal ao longo 

da sociedade sofrendo adaptações progressivas. È disso exemplo o cemitério, que até ao final no 

séc.XVIII se situava no centro da cidade e que tem vindo ao longo do tempo a afastar-se para a 

periferia, alterando-se não só a concepção de lugar”individual” na organização e distribuição dos 

mortos no cemitério, mas também o conceito do sagrado. Como refere o autor, o cemitério significa, 
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no presente, o lugar, “outro”, incompatível com a cidade dos vivos. O terceiro princípio afirma que a 

heterotopia tem a capacidade de sobrepor num mesmo lugar real vários outros que são por si só 

incompatíveis, como são os cinemas, teatros ou jardins. O quarto ponto defende que as heterotopias 

estão associadas a cortes no tempo, fraccionamentos e perpetuação do mesmo, sendo exemplo as 

bibliotecas, museus ou o conjunto de actividades que ocupam momentaneamente os lugares das 

cidades com feiras, barracas e recriações de cenários de épocas transactas, um “voltar atrás” no tempo 

do tempo. O quinto princípio é aquele que se refere à dicotomia entre a abertura e o fechamento, ao 

que “isola e torna penetrável”, sendo o exemplo o motel americano que abriga a sexualidade ilegal e 

que no entanto é visível, existindo na sociedade inúmeras formalizações deste género. Por fim o sexto 

princípio é aquele que formaliza a função das heterotopias. Segundo explicita Filomena Silvano (2001, 

pg.75) “ numa primeira versão estas criam um espaço de ilusão que denuncia como se ele fosse ainda 

mais ilusório, o espaço real, os espaços em que a vida real está confinada. Terá sido o caso dos 

bordéis. Na segunda versão criam um outro espaço, real, tão perfeito, meticuloso e arranjado quanto 

o nosso é desordenado, improvisado e desarrumado. Terá sido o caso das colónias.   

Apropria-se assim em certa medida este estudo, no reflexo da sua componente prática de alguns 

aspectos que caracterizam as heterotopias, no essencial no que se refere à “incompatibilidade” de 

justapor espaços que não são localizáveis, centrando-se predominantemente, no terceiro e quarto 

princípios.  

A estratégia urbana ao nível dos equipamentos procura a criação de espaços físicos, que permitam 

sustentar a reprodução de várias actividades que reportem outros lugares e espaços temporais, através 

de uma arquitectura “não estanque” de uma só função, caso do mercado eventos de épocas transactas 

ou até reforçar tradições como são a feira da ladra (manifestações estas de carácter efémeros e pontual, 

heteropias temporais e crónicas) que se estende desde o Arco de Santa Clara até ao Hospital da 

marinha/ Panteão Nacional, em Alfama.  
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Fig 1.49. Foto à esquerda, Mercado de Rua na Ajuda. Ocupação similar à verificada na época Medieval. 

Fig 1.50. Foto à Direita: Ocupação actual da travessa da Boa Hora à Ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 1.51. Foto à esquerda, Feira da Ladra (fim): Campo de Santa Clara.  

Fig 152. Foto à Direita: Feira da Ladra (fim), Rua de Santa clara, junto ao Convento de São Vicente de fora.  
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Fig 1.53. Proposta de Mercado e espaço publico que permita o uso para Actividades de rua. 

 

Para além da criação deste “pátio” pretende-se também conseguir uma directriz similar através da 

criação de um edifico que comporte distintos usos, um lugar heterogéneo que permite através do seu 

desenho, uma alternância de funções e uma pluralidade de manifestações: teatro, espectáculos 

musicais, dança, cinema ao ar livre, etc. Trata-se de um lugar onde se enfatiza o terceiro e o quarto 

princípios apontados por Foucault, apropriando-se neste sentido esta solução de uma fracção de um 

tema complexo e denso como é a heterotopia.  

Contem em si uma função permanente de espaço de “Co-working”,21 suportando um mesmo espaço 

físico a possibilidade de vários outros virtuais recriados, aproximando-se em algumas vertentes de 

lugar heterótopico. 

È assim no terceiro principio, estipulado por (Foucault in, “Architecture, Mouvement, Continuité“Nº5 

de Outubro de 1984, pgs.5-6) que a heterotopia, encontra Lugar na Proposta Urbana, segundo o qual 

“A heterotopia tem o poder de justapor num único lugar real vários espaços, vários sítios que, por si 

só, são incompatíveis entre si. Deste modo, o teatro faz suceder, faz aparecer sucessivamente, sobre o 

mesmo rectângulo do palco, toda uma série de lugares que são estranhos entre si. Do mesmo modo, o 

                                                            
21

 Espaço de trabalho comum.   
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cinema é uma curiosíssima sala rectangular, na qual projectamos um espaço tridimensional no ecrã 

bidimensional da parede do fundo.” 

 

O que está em causa na nossa proposta é a possibilidade de multiplicarmos as heterotopias num 

mesmo lugar. Já não se trata da construção de uma sala de cinema, de teatro ou de espectáculos 

musicais, mas de possibilitar no mesmo espaço, qualquer um destes eventos ou outros que não estão 

programados mas que podem surgir no decorrer futuro da utilização do espaço. Trata-se da construção 

de um lugar que é ao mesmo tempo, e já, muitos lugares.  

 

 

 

 

Fig 1.54. Proposta de edifícios multiusos (planta da cobertura) com acontecimentos no seu espaço intersticial público.  

 

 

5.2. Marc Augé e os “Não-Lugares” 

A obra de Augé, aborda um conceito emergente, os “não lugares”, intrinsecamente ligado à 

contemporaneidade e em oposição ao lugar antropológico, humanizado. Para entender a 

contemporaneidade o autor constrói o conceito de Sobremodernidade, a partir de três ideias-chave: O 

excesso de tempo, onde demasiados acontecimentos anulam “o acontecimento” deixando este de o ser; 

excesso de espaço, pela crescente facilidade de informação, mobilidade ou imagens que provocam um 
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sentimento de pertença a um espaço à escala mundial, espaço que não “absorvemos na totalidade”; e o 

excesso de individualismo este inerente a todos estes factores de globalização e autonomia crescentes 

(Silvano, 2001, p.79). É num mundo com estas características que nasce o não-lugar que Marc Augé 

vai definir em oposição ao lugar antropológico. Este, resulta assim de uma construção comum, por 

vontades e necessidades comuns, fruto de reciprocidade entre indivíduos, posicionando-se o espaço 

como uma das formas da sua materialização. O não-lugar é exactamente o seu oposto, não é nem 

“relacional”, nem “identitário”, nem “histórico”. Segundo Filomena Silvano trata-se de uma completa 

alienação da sociedade e da ideia de Grupo. Ao não-lugar está associado o indivíduo que é viajante, 

não o “passeante” de Baudlaire ou Benjamim esses sim “modernos” por se deslocarem entre antigo e o 

novo, mas sim um viajante do “sobremoderno”, “viajando solitário num lugar que não é dele nem dos 

outros” (Silvano, 2001, p.81). Na sociedade contemporânea os indivíduos movem-se de um lugar para 

outro “apoiando-se” em não lugares, “Saio de casa em Lisboa, valido o passe no autocarro, falo com 

a máquina do metro, a barreira abre-se porque aceita o meu bilhete, uma voz gravada fala comigo no 

metro indicando-me a próxima saída, corro para a estação de camionagem, uma senhora repete um 

texto decorado, valido o bilhete, passo em duas portagens na auto-estrada, porque a máquina 

permite, e chego em fim novamente a casa, a um outro lugar” f.m.f. Carrasco (2012). 

A associação à viagem é clara na obra de Marc Augé (2005), na qual os aeroportos, estações de 

caminhos-de-ferro, auto-estradas e estações de serviço consomem a ideia de permanência, mostrando-

se manifesta a causa efeito da “sobremodernidade” com a proliferação destes não-lugares, locais que 

acabam por ser pontos de passagem e não de chegada, inerentes ao avanço tecnológico e em certo 

ponto compreensíveis pelo tempo que não só não pára como corre cada vez mais rápido, o que leva a 

antever uma alteração profunda no que se conhece como sociedade, sustentada pelo grupo e não pelo 

individualismo que destes factos decorrem.  

Poderá dizer-se que o território onde se insere o presente trabalho, Belém, é no seu todo um “lugar 

antropológico”, marcado pelo intenso carácter relacional e histórico, podendo destacar-se lugares mais 

pequenos num Lugar maior, pois a zona de Belém é pela sua carga histórica um somatório de Lugares, 

partes essas que se particularizam entre si, como é a esquina do Museu dos Coches, a rua da Junqueira, 

o antigo Forte da Estrela, o Museu da Electricidade antiga Central Tejo, o Mosteiro dos Jerónimos e os 

seus jardins, as docas e a Estação Fluvial de Belém, tal como a memória dos antigos limites de rio 

agora recuado após o aterro. As várias actividades comerciais marcam também o espaço, destacando-

se os “Pastéis de Belém”, o “Chique de Belém”, assim como as memórias as antigas actividades 

ligadas ao rio/mar, Alfandega velha e Cordoaria Nacional.  

A zona de apeadeiro dos comboios tal como se encontra à data poderá aproximar se de um Não- 

Lugar, devido à substituição do trabalho humano por máquinas na venda de bilhetes, e pelo seu 
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carácter estritamente funcional pouco apelativo à permanência, como se verifica em muitas outras e 

“belas” estações e apeadeiros antigos similares, seja também o exemplo da antiga estação de barcos ao 

lado que permite uma estadia mais prolongada, onde as memórias parecem plasmadas no seu interior e 

nos antigos e escassos cacilheiros que continuam a ligar Lisboa à margem sul do rio, à data (2012) 

somente a Trafaria e Porto Brandão.  

A procura de consolidar o lugar e a sua herança temporal está reflectida nas preocupações sobre as 

quais a proposta urbana se sustenta. Esta é definida por uma intervenção que procura ser a menor 

evasiva possível, procurando uma mediação entre a nova realidade do Museu dos Coches e o traçado 

antigo, procurando esta intervenção abrir a junqueira à antiga linha de rio, através do “rasgar” de 

travessas perpendiculares à mesma, destruindo a ideia de “quarteirão” encerrado, mas que mantém a 

sua coesão, procuram fomentar a vida “interna” do mesmo através de um bairro com várias faces: o 

limite à junqueira e à avenida da Índia, bem como uma vivência mais intimista no seu “miolo”, 

procurando proteger-se do excesso de ruído provocado pelas vias a sul e a norte. Com relação a este 

tema é ainda de salientar, a procurar de introduzir o edifício multiuso, e que sustenta ainda a ponte 

aérea pedonal (sobre a linha de comboio), no vazio onde se terá situado em tempos (segundo a 

cartografia de Silva Pinto), junto ao pátio da Alfândega velha no fim da travessa do cais, o antigo 

edifício da Alfândega. 

A manutenção de elementos de edificado habitacional, e a substituição por outros de alguns com 

pormenores, “similares”, como o pátio exterior, procura mediar entre a manutenção do lugar, das suas 

memórias, bem como regenerar de forma menos evasiva possível, em primeiro lugar os aspectos 

vivenciais dos residentes e futuros residente, bem como um troço de arquitectura na cidade.  

A preocupação no uso de materiais similares, uma linguagem serena e o bastante “tradicional” no 

edificado, procura garantir o princípio comum e harmonioso das encostas das encostas da cidade de 

Lisboa, nas quais a cota da cumeeira acompanha a inclinação do terreno, facto que garante visibilidade 

em planos posteriores dispostos em camadas sucessivamente mais distantes. A geometria irregular da 

rua ao nível do peão, os elementos tão característicos da cidade como as escadas, bancos e árvores, são 

exemplos de preocupações que tentam garantir a Humanização do espaço, fomentado a paragem, o 

contacto entre pessoas e a permanência, enfim, criando Forma Social, algo não existente nos “não-

lugares”. 
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6. Componente prática_ Frente Ribeirinha de Belém  

6.1 Proposta Urbana 

O tema do espaço intersticial Urbano, inscreve-se na proposta de trabalho académico, “construir no 

construído”. A área de intervenção que se propõe intervir está delimitada a norte pela rua da Junqueira, 

a sul pela avenida Índia/frente Tejo, a poente pelo novo museu dos coches e a nascente pela ruína do 

antigo Forte da Estrela. Após análise do território, cartograficamente, fotograficamente e 

literariamente e através de extensa observação e vivencia do local foi possível compreender o seu 

“processo” e o conjunto de linhas directrizes do que o sustentavam como lugar.   

Compreendeu-se a relação deste território com o rio, pela antiga linha de costa que chegava às 

traseiras da rua da junqueira, participando de uma realidade que se estendia além dos Jerónimos. No 

fim do séc. XIX, com o aterro da bela vista (zona de intervenção), a frente ribeirinha, ganha uma nova 

linha de costa, anexando-se a posteriormente a linha de caminho de ferro, bem como um via 

automóvel, um conjunto de actividades fabris, como a central Tejo, esta ainda existente. 

A linha de caminho de ferro posiciona-se como o elemento limite entre duas realidades, pelo que se 

procura amenizar essa barreira, através de uma passagem aérea pedonal, no enfiamento da travessa da 

pimenteira, pousando junto á central Tejo.  

A leitura deste espaço permite compreender que as politicas higienistas dos pós revolução industrial 

“retiraram” estas actividades pesadas que ladeavam com o património arquitectónico como a torre de 

Belém, sendo que a peça da central Tejo se distingue como património industrial, não sendo com 

pactuante em opinião pessoal, com a densificação em seu torno.  

Assim conclui-se a importância da manutenção deste mesmo espaço vazio verde junto ao museu da 

electricidade, pela sua impar relação com o rio, um dos poucos lugares onde o rio se consegue 

estender “mais” sobre terra, onde este respira além das fachadas, contentores ou por muros de betão 

que o sufocam em outros vários pontos, com a excepção da praça do comércio e do parque das nações.  

A introdução de uma nova peça, o Museu dos Coches, sem fazer uma leitura do seu valor 

arquitectónico, e fixando-nos somente na sua discrepância ao nível da relação com a envolvente 

próxima, foi proposto entre outras premissas, a de procurar amenizar a sua relação com a envolvente 

habitacional da cidade antiga. Conjuntamente a este facto foi tomada a decisão de se manterem 

edifícios quer por se considerarem importantes para a estratégia a seguir, quer pelas suas 

características arquitectónicas e estado de conservação.  
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A substituição da habitação foi assegurada, bem como a relação das novas peças com as existentes. 

Procurou-se recriar uma relação com a antiga linha de rio, através do rasgar de travessas irregulares, 

em direcção ao mesmo. 

 O conjunto pretende assim ser lido como um todo ainda que as peças sejam distintas no seu desenho e 

função, assumindo a manutenção de parte do vazio verde contíguo à ruína do Antigo forte da estrela.  

A estratégia de projecto procura assim uma diluição da “massa” do novo museu dos coches com a sua 

envolvente, explorando o conceito de espaço público irregular. 

6.2. Edifício T1/ Ateliês/ Oficinas  

O edifício T1 é composto no seu piso térreo por dois espaços destinados a pequenas actividades 

comerciais/oficinas ou mesmo ateliês de trabalho. O acesso aos mesmos espaços é garantido a poente, 

por duas reentrâncias na fachada, que reforçam o sentido de passagem do espaço público para o 

privado. O acesso aos pisos 1 e 2 é garantido pelo corpo de escadas e elevador a poente, fazendo este a 

frente da Junqueira, acedendo às galerias que acedem aos fogosT1. A entrada destes é feita a nascente, 

a sua planta é quadrangular, organizando se em cruz, cruz essa que através da movimentação de 

paredes moveis permite várias configurações. A nascente a cozinha, hall e casa de banho, a poente 

sala/quarto. O acesso à varanda/ espaço exterior que se relaciona com a galeria é feito a sul, pelo 

quarto. Corpo composto por 4 fogos.  

6.3. Edifício T2 Duplex/ Pátio 

O edifício T2 duplex é estruturado a partir de um pátio exterior, que promove uma passagem gradual 

para o seu interior, assim como procura através deste elemento repor em algumas habitações uma 

característica verificada em edifícios que o plano substitui-o quintal.  

A sua estrutura interior é composta por espaços de zonas comuns no piso térreo, elevado 80 cm do 

plano da rua. A entrada a norte permite através das escadas que ombreiam a fachada nascente 

compreender a relação entre os espaços de circulação e de estar. Participam as escadas do hall 

juntamente com casa de banho de serviço, numa primeira bolsa de separação de funções 

privado/público.  

A sala relaciona-se com a segunda parcela de escadas conjuntamente com a cozinha, formando um 

sistema circulação e relação entre o exterior e o interior, uma vez que também a cozinha acede ao 

pátio. 
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O piso superior é composto por dois quartos e uma casa de banho comum, situando se neste mesmo 

piso um “recanto” que através do acompanhar das escadas, cria um espaço de recolhimento/ trabalho, 

que permite estar só, sem ser no “santuário”-quarto. Alexander (1980). 

6.4 Edifício T3/ Comércio  

O edifício T3 é caracteriza-se pela relação entre dois corpos que permitem o rasgar de um enfiamento 

da rua da alfândega velha até aos novos coches, a meio, sendo feita a passagem para o corpo mais a 

norte nos pisos superiores por uma passagem aérea, evocando as inúmeras situações verificadas em 

Lisboa onde a rua passa “em baixo” da habitação.   

O seu piso térreo é composto por dois espaços similares hoteleiros, podendo ficar um destes 

reservados a outro tipo de actividades, tais como um espaço de trabalho/ ateliê.  

O acesso aos pisos superiores é garantido por um bloco vertical, situado no corpo mais a sul. A sua 

estrutura interna é composta uma gradual passagem entre espaços comuns, até aos espaços privados, 

quartos, no ponto mais distante da porta de entrada na habitação. Esta divisão é suportada através da 

introdução de bolsas internas que se associam a reentrâncias, “acidentes” nas fachadas. É composto 

por uma bolsa de entrada, que permite aceder à cozinha, sala de estar e sala de jantar, uma segunda 

bolsa acede aos quartos (um deles com i.s) e casa de banho. As zonas exteriores, varandas, conferem a 

esta estrutura algum dinamismo criando conjuntamente com a passagem elevada de acesso aos blocos, 

um conjunto de relações com a rua. A sua fachada é tal como os demais edifícios de habitação 

irregular, no piso da rua.  

6.5 Mercado 

Este equipamento procura introduzir uma nova dinâmica de pequeno comércio na zona de Belém. 

Tem como objectivo principal aumentar os fluxos pessoas de diferentes idades, e de suportar 

actividades como feiras de rua, como acontecem no jardim de Belém.  

O seu piso térreo é assim composto por um corpo que suporta o comércio de frutas e legumes a 

nascente e um outro oposto a poente com a zona de peixaria, talho e padaria. O acesso ao piso superior 

é feito através de escadas e elevadores, divididas pelos dois corpos, ficando neste situada uma zona de 

restauração e instalações sanitárias de apoio. As restantes instalações sanitárias publicas e de 

funcionários no piso 0 tem acesso pelo exterior, garantindo assim a não contaminação do mercado. 

Existe uma plataforma lateral que permite as cargas e descargas e estacionamento de veículos dos 

trabalhadores e um elevador de cargas na cota mais baixa para tal efeito.  
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6.6 Edifícios multiusos/ passagem pedonal   

Por ultimo, aquele que faz o “travamento” de toda a proposta urbana, o edifício multiusos. Inspirado 

nos tanques das lavadeiras da Madragoa, esta peça procura levar ao extremo a ideia de cidade 

“irregular” e sinuosa, de recantos mais ou menos apertados, de luz e sombra, de espaço intersticial.  

Este edifício é composto por 3 peças longitudinais, “travadas” por uma mais pequena em sentido 

oposto (a norte), peça esta que procura em primeira instância “proteger” os acessos a garagens pré-

existentes. A peça nascente é onde estão situados os acessos verticais, quer ao edifício quer à ponte 

pedonal. 

No nível 0 dos corpos estão zonas de apoio às actividades exteriores, como instalações sanitárias, 

espaços de arrumos e salas de apoio, assim como uma pequena zona onde funciona a administração do 

espaço. A “praceta” exterior destina-se ao uso nas diversas actividades já propostas, anteriormente.  

No piso superior, concentram-se as actividades de trabalho, ateliês, sala de reunião, cafetaria e um 

pequeno pátio exterior e instalações sanitárias. A procura de leveza deste mesmo edifício, bem como a 

afirmação de uma ideia de “massa” leva a que a iluminação do mesmo seja assegurada somente pela 

pela cobertura e pelos alçados internos, com um pequeno apontamento a poente.  
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Conclusão  

O presente trabalho tem como objecto de estudo os espaços intersticiais urbanos, com particular 

enfoque na rua. Fomos construindo uma proposta urbana para o território da frente ribeirinha de 

Belém, através do estudo de autores do campo da arquitectura e das ciências sociais, entrelaçando as 

várias posições defendidas, questionando sempre as soluções da forma e os possíveis reflexos desta na 

apropriação do espaço público por parte dos indivíduos.  

A constante preocupação seguida ao relacionar teoria e a prática, ou seja, abordagem teórica e 

projecto, revelou-se como um dos pontos de maior aprendizagem e reflexão sobre o percurso e 

decisões a tomar quer nas linhas de leitura a seguir, quer nos princípios práticos e programáticos a 

propor.  

 Este projecto propõe uma abordagem ao lugar, sustentada nos princípios da cidade tradicional, “ A 

verdadeira cidade, a cidade de outrora, era uma festa; a rua era um teatro permanente, onde cada um 

é ao mesmo tempo actor e espectador (…) A cidade é uma cidade de cultura onde a vida germina e 

prolifera (…) onde as ideias nascem e se desenvolvem. O meio urbano é favorável à criatividade e é 

também um espaço de socialização. Nas ruas as crianças e adolescentes viviam sobre o olhar dos 

mais velhos, não ficando entregues a si próprias; a fusão de gerações e a transmissão de 

conhecimentos ocorria naturalmente.” Paul Claval (in Carvalho 2003, p.62).  

Embora seja de certa forma ainda inserta ou “flutuante” uma concepção clara do que é o bairro no 

presente e como se “edifica”, concluímos neste trabalho que este é de facto um elemento estruturante 

na cidade. 

 Neste sentido a intervenção procura refazer este troço de cidade, propondo 4 edifícios de habitação 

com zonas comerciais e ateliês nos pisos inferiores, totalizando 12 novos fogos em tipologias distintas, 

que vêem repor as peças “demolidas”, sendo passíveis de ser habitadas por distintas classes 

económicas, tal como se verifica na restante rua da junqueira, defendendo o princípio da não 

segregação numa entidade que se quer heterogénea - o bairro. 

Podemos tipificar dois tipos de vazios urbanos existentes no território em estudo: o vazio “non-

edificandi”, entre a linha de comboio e a frente rio; O segundo vazio é aquele que em parte se 

considerou expectante de solução, balizado pelo novo museu dos coches e a ruína do Forte da Estrela. 

Em relação ao primeiro é feita uma abordagem que preserva a ideia de vazio “non-edificandi”, 

introduzindo uma única peça em “bambu”, com a função de abrigar várias actividades culturais ou a 

estadia no lugar, relacionando-se este com outras peças móveis presentes na intervenção que antecede 

a linha de caminho de ferro. No segundo vazio, balizado pelo novo museu dos coches e a ruína do 
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Forte da Estrela, procurou-se então o refazer da frente da avenida da índia, ainda que esta se configure 

no plano “irregular”, perspectivando-se a manutenção de parte do vazio a nascente, com o fim a 

receber as actividades exteriores já propostas no edifício multiusos.  

A solução adequada ao lugar, tenta atenuar o que se considera como um desequilíbrio, uma ruptura 

entre a realidade do novo museu dos coches e o edificado antigo existente. São criados 5 novos pontos 

de acesso entre a rua da junqueira e a cota 4, nível da plataforma corrente até ao rio, mediado entre a 

formalização de espaços canal e bolsas de configuração irregular, relacionando-se entre si as demais 

peças de habitação, comércio e serviços. Existiu uma preocupação ao nível do ruído causado pelo 

tráfego a sul e a norte, determinante na orientação das peças, assim como um aumento do nível de 

segurança do uso do espaço em relação às zonas de tráfego circundante. Fundamentadas em autores 

como Gehl ou do casal Smitson, ou Alexander foram tomadas decisões ao nível das cotas do edificado 

e da sua geometrizarão, procurando aumentar a relação do interior com o exterior, privado/público, e a 

criação de espaço intersticial positivo, por meio de um desenho com o princípio do espaço convexo e 

enclausurado. A criação de espaços intimistas, e de zonas de exposição pública permite responder às 

várias disposições que o ser humano tem no uso da rua (Cordeiro, Sieber, Pujadas, Farina). 

 No repto das questões de partida e nas respostas encontradas no curso ao longo estudo, concebeu-se 

uma solução que se acredita responder a um conjunto de pressupostos assimilados teoricamente, 

culminado estas decisões num plano carregado de gestos formais precisos e intuitivos, desenhados 

como um “deambular”: o arvoredo, as escadas, os pátios, as fachadas ”ruidosas”, irregulares, o 

contraste de luz e sombras, elementos tão característicos da cidade antiga lisboeta, que são o oposto do 

não-lugar (Marc Augé). 

Assume-se o interesse por parte dos princípios que sustentam a ideia de lugar heterotopico, sendo esta 

na sua génese tal como enunciado anteriormente um tema “maior” que a apropriação de uma pequena 

fracção da sua definição que é feita neste trabalho, desenhando-se para tal um edifício que comporta 

um programa de usos heterogéneos, sendo o edifício que suporta várias actividades entre as quais um 

local de trabalho nos pisos superiores, o acesso ao “lado de lá” da linha de comboio (elemento 

preponderante na limitação do crescimento da cidade até ao rio), e uma estrutura vocacionada a 

receber actividades de rua tais como cinema ai ar livre, musica, teatro, dança, feiras, exposições ou 

outras actividades no seu espaço intersticial, exterior, o palco. Junto á rua da junqueira é proposto 

também um pequeno mercado público (com uma multiplicidade de actividades), que configura um 

espaço público e um espaço privado passíveis de ser apropriado na procura de revitalizar a enorme 

riqueza do ponto de vista social que estas actividades de rua desempenham na cidade, como são 

exemplificados a memória do mercado da travessa da boa hora a ajuda, e a ainda existente, feira da 

ladra.  
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Procurou-se ter as pessoas como principio e fim da arquitectura, não descurando o saber da história, 

incluindo a extrema riqueza do “espontâneo”, a sapiência do vernacular, o sentido intuitivo e sensitivo, 

antecessor a qualquer regra demasiado rígida, sabendo de antemão que esta apropriação e uso do 

espaço não dependem exclusivamente das decisões de desenho, de projecto mas também de factores 

incontroláveis que tornam ainda mais aliciante, a busca pela solução na cidade.  
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Anexos: 

1.Resumo do processo de trabalho desenhado.  

2.Resumo do processo de trabalho recorrendo ao estudo em maquetas.  

3.Fotografias das maquetas finais. 
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