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RESUMO 

 

O objectivo da presente dissertação é abordar as questões relativas às novas formas urbanas, com o 
intuito de perceber como se poderão afirmar, através de novas tipologias, nomeadamente híbridas e de 
grande escala, como elementos centrais e catalisadores na criação de pólos urbanos activos e responder 
às necessidades dos habitantes, de forma unificadora e dinamizadora.  

A análise dos modelos urbanos pós-industriais, principalmente no século XX, com especial enfoque no 
período Moderno, revela-se determinante para uma melhor compreensão da evolução urbana e das 
propostas que se verificaram adequadas para a formulação de uma cidade vivida e qualificada.  

São aspectos centrais para este estudo, a qualificação do espaço público e das formas edificadas que 
promovem a multiculturalidade. O enfoque é dado à combinação de funções e actividades recreativas que 
impulsionam a dinamização e a interacção das diversas áreas propondo os contactos inter-pessoais e o 
incentivo ao sentido de comunidade. Esta associação funcional permite complementar as partes que 
compõem a cidade e introduzir vivacidade nos centros urbanos, uma vez que, estando activas de dia e de 
noite, podem evitar a desertificação social. Dá-se especial relevância às soluções flexíveis, apontadas 
para um futuro sustentável, com o fim de assegurar a adaptabilidade de usos de acordo com as 
necessidades futuras. Propõe-se uma significativa interacção entre o espaço construído e o não-
construído, onde o primeiro constitui a ponte para uma boa apropriação do segundo e a premissa para a 
qualificação e consolidação do mesmo, para que se estimule um sentimento de pertença social e que se 
afirmem como lugares úteis e de convívio na cidade. 

Este trabalho introduz em análise algumas obras de referência, cuja crítica é relevante para a definição e 
concepção das premissas enunciadas; bem como apresenta, no âmbito do tema “Construir no 
Construído: Nó de Alcântara”, o projecto de um edifício Híbrido para este lugar, elaborado à luz destas 
questões sociais, culturais e ambientais. 

 

 

Palavras-chave: edifício híbrido, novas centralidades, flexibilidade do edifício, frentes ribeirinhas, 
policentrismo                         
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ABSTRACT 

 
The purpose of this dissertation is to address issues related to new urban forms, in order to see how these 
new types, including hybrid and large-scale, may be stated as central elements and catalysts in creating 
urban poles assets and meet the needs of inhabitants, in a unified and proactive way. 

The analysis of post-industrial urban models, especially the modern movement in the twentieth century, 
turn out to be crucial for a better understanding of urban development and which proposals have been 
found suitable for the formulation of a lived and qualified city. 

Are central aspects to this study, the qualification of public space and forms that promote a 
multiculturalism. The focus is given to the combination of functions and recreational activities that d. The 
focus is the combination of functions and recreational activities that compels the dynamics and 
interactions of different areas offering inter-personal contacts and encouraging the sense of 
community. This combination enables clustering functional parts that make up the city and introduce lively 
urban centres, since, being active both day and night, they can avoid social desertification. Is given special 
importance to flexible, pointed to a sustainable future, in order to ensure the adaptability of uses in 
accordance with future needs. It is proposed that a significant interaction between the built and not built 
where the former is the bridge to the good appropriation of the first and the premise for the qualification 
and consolidation of the same one, in order to encourage a sense of social belonging to assert themselves 
as working and living places in town. 

This dissertation presents the analysis of works of reference which set out the premises are part of its 
construction, asserting itself as practical examples for good urban design, and presents under the theme 
"Building over what was built: Alcântara’s Node", a project of a hybrid building for this place, prepared in 
the light of these social, cultural and environmental issues. 

 

 

Keywords: hybrid building, new centralities, flexibility of the building, waterfronts, polycentrism  
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I. Introdução 
 

O trabalho aqui apresentado constitui a continuação do projecto elaborado no nono semestre do 
Mestrado Integrado em Arquitectura – Especialização em Arquitectura, na disciplina de Laboratório de 
Projecto VI, com o tema geral “Construir no Construído: Nó de Alcântara”. Incidindo como base de 
trabalho na zona de Alcântara que, apesar de geograficamente privilegiada, se encontra actualmente 
descaracterizada pela fraca conjugação entre o rio e a cidade, e pela escassa existência de espaços 
unificadores e dinamizadores, a presente dissertação procura aprofundar o tema das novas formas 
urbanas, focando-se nas construção de edifícios multifuncionais como um meio para a revitalização e 
dinamização deste lugar e da cidade.  

É essencial perceber que os últimos cem anos são marcados pela emergência de novos avanços 
tecnológicos, principalmente ao nível da comunicação, das acessibilidades e das novas energias, que 
resultaram em profundas transformações quer a nível social, económico e cultural como a nível 
ambiental. Assiste-se a uma internacionalização e globalização das várias áreas, promovendo a 
aproximação de culturas e, deste modo, redefinindo o conceito de distância, que perde o seu antigo 
significado. Divulga-se a ideia de uma aldeia global1 onde todas as partes estão interligadas e onde essas 
todas contribuem para uma nova consciencialização global, dando início a um processo de proliferação 
económica, cultural e social, onde as fronteiras territoriais, culturais, políticas, ambientais, étnicas, etc., 
perdem a sua importância em detrimento de uma consciente aproximação e prosperidade mundial. 

É desta forma que as cidades, enquanto pólos urbanos, começam a abandonar o princípio de núcleo 
fechado, concêntrico e supostamente independente para um ideal de organismo “vivo”, no qual os 
diversos factores se encontram interligados, onde os espaços comunicam e se divulgam mundialmente. 
Defende-se a combinação de actividades, a dinamização cultural e, talvez, uma nova forma de viver mais 
ampla e rica. 

Torna-se portanto necessário redefinir, reajustar e restabelecer o papel da arquitectura, com o intuito de 
perceber que formas urbanas devemos adoptar dadas estas premissas, com estas possibilidades de 
mobilização, para dissipar a concentração e fomentar a interactividade e a intercomunicação. É este o 
centro da presente dissertação de mestrado, que tem como objectivo estudar as composições híbridas, 
enquanto elementos preservadores da integridade e enquanto lugares que procuram estimular o convívio, 
a interacção e união entre os habitantes, bem como tentar perceber como estas poderão servir como 
elementos geradores de novas áreas urbanas qualificadas. 

Numa perspectiva consciente para a abordagem destas questões no contexto da construção da cidade 
contemporânea, o trabalho centra-se primeiramente num estudo histórico e crítico dos modelos de cidade 
do século XX, focando-se essencialmente nas formas urbanas do Movimento Moderno com a finalidade 
de compreender que características arquitectónicas proporcionaram, ou poderão proporcionar, uma boa e 
adequada apropriação do espaço urbano. Parte-se para uma análise de exemplos concretos que 
respondem às premissas enunciadas no tema desenvolvido e, por último, à elaboração de um complexo 
multi-funcional que participa na construção do espaço público qualificado, para o bairro de Alcântara. 

 

 

                                                            
1 Entenda-se por  "aldeia global", na cultura anglo-saxónica, a aglomeração cultural advinda do progresso tecnológico e das 
telecomunicações de acordo com a definição de  Marshall McLuhan, primeiro filósofo das transformações sociais consequentes 
da tecnologia.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Progresso_tecnol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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Esta dissertação está dividida segundo cinco subtemas que se organizam nos seguintes cinco capítulos: 

Capítulo I – Introdução 

Capítulo II – Análise da evolução das formas urbanas no séc. XX: no caminho para a revitalização das   
         cidades  

Capítulo III – A cidade contemporânea: Sistema Híbrido como impulsionador da forma urbana 

Capítulo IV – Projecto de um Edifício Híbrido - Nó de Alcântara 

Capítulo V – Conclusão 

O primeiro capítulo apresenta o tema em estudo, a sua relevância, objectivos e metodologia adoptada. 

O segundo capítulo corresponde ao estudo dos modelos da cidade no século XX, no qual se procura 
compreender que práticas e que fundamentos teóricos promoveram uma boa formulação da cidade. 

No terceiro capítulo é abordado o tema da revitalização da cidade e da criação de novas centralidades 
através da análise de alguns exemplos práticos. Assim, procurou-se perceber que estratégias utilizadas 
proporcionaram a qualificação e a regeneração do espaço colectivo, bem como a importância da 
construção híbrida neste contexto. 

O quarto capítulo apresenta-se como o desenvolvimento do projecto realizado onde são evidenciadas as 
resoluções adoptadas segundo os vários pontos essenciais para a elaboração de um edifício 
multifuncional em Alcântara. 

O último capítulo é a síntese do trabalho desenvolvido, onde estão mencionadas premissas importantes 
para o planeamento de um complexo urbano, dinâmico, sustentável e impulsionador de relações 
humanas. 
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ll. Análise da evolução das formas urbanas no séc. XX: no caminho para a 
revitalização das cidades  
 

Para um melhor aprofundamento do tema das novas formas urbanas considerou-se pertinente o estudo 
da evolução morfológica da cidade, numa tentativa de perceber o processo de transformação que esta 
sofreu para que possamos realmente identificar as implicações e as premissas fundamentais para a 
construção da cidade contemporânea. Neste sentido, optou-se por focar a atenção sobre um período 
anterior – tendo-se destacado o período seguinte à Revolução Industrial, o século XX. É a partir deste 
momento na história, que se assistem as maiores e mais significativas transformações na cidade, 
propostas arquitectónicas, experimentações formais relevantes que ainda hoje participam na formulação 
urbana actual. Trata-se assim de um intervalo que nos oferece bagagem para a compreensão da 
contemporaneidade. De facto, é o que permite ler, avaliar e compreender a sua actual vitalidade. 
 
 

2.1. Breve caracterização da cidade pós-industrial 
 
A partir do século XVIII, depois da revolução industrial, com os desenvolvimentos tecnológicos, com os 
grandes avanços científicos, com a descoberta de novas matérias-primas, e com a consequente 
instalação de novas fábricas e empresas, assistiu-se a uma profunda transformação dos centros urbanos 
que passaram a incorporar os novos meios de transporte, propiciando as relações internacionais e 
começando a transformar o mundo numa aldeia global. Derivado destes factos, e impulsionado pelas 
emergentes ofertas de emprego e promessa de melhores condições de vida nas cidades, durante o 
século XIX, verificou-se um elevado deslocamento da população rural para estes centros, resultando na 
evidente escassez habitacional e na necessidade de uma reestruturação urbana, uma vez que as cidades 
não estavam devidamente preparadas para acolher este acréscimo demográfico. A criação de bairros 
operários, como resposta rápida à emergente premissa habitacional, revelou-se em pouco tempo ineficaz, 
devido à falta de um planeamento organizado e infra-estruturado do território que rapidamente se 
manifestou em fracas condições de higiene, tais como o inadequado abastecimento de águas, redes de 
esgotos ao ar livre, acumulação de lixo e dejectos humanos nas ruas, etc. Estas alterações sociais e 
económicas resultaram num clima instável assente em fundações de insalubre precariedade e miséria, ao 
mesmo tempo que motivado pela crença no progresso e na prosperidade financeira.  

Tornou-se evidente a necessidade duma reforma estrutural da cidade tradicional para acudir a estes 
eminentes problemas de organização e salubridade. É nesta perspectiva que os urbanistas, numa 
tentativa de solucionar este caos urbano, se debruçaram sobre um novo tipo de desenho urbano, quase 
radical, e se iniciaram novas tendências idealistas para a reformulação da cidade. Destas, é importante 
realçar as duas correntes ideológicas que se destacaram: a culturalista e a progressista.  

A primeira, impulsionada principalmente pelo teórico Ebenezer Howard e pelos urbanistas Raymond 
Unwin e Barry Parker, procurou reflectir sobre os meios para melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
propondo uma alienação da máquina e uma harmonia entre o homem e a natureza. Este modelo urbano, 
inspirado nos ideais de John Ruskin e William Morris, consistiu na tentativa de combinar os benefícios 
económicos e sociais da cidade com a salubridade e a beleza do campo. Esta perspectiva enunciada no 
livro “Garden Cities of Tomorrow”2 descreve a necessidade da conciliação do campo e a cidade, para o 
bem estar do ser humano, expondo sob a forma de diagrama as vantagens e desvantagens das 3 

                                                            
2 HOWARD, Ebenezer, 1902 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
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vertentes, dos 3 “ímans” bem como os benefícios da sua interligação (ver imagem 1). Em síntese, a 
cidade era o espaço da socialização, da cooperação e das oportunidades mas padecia de graves 
problemas relacionados com o excesso de população e insalubridade, enquanto, o campo era o lugar da 
natureza, do sol e das águas, que apresentava por sua vez problemas no âmbito da oferta de trabalho e 
de infra-estruturas, para além de uma carência de oportunidades sociais. A chave para a solução dos 
problemas da cidade, segundo Howard, seria a que ele chamou de Town-Country, Cidade-Campo. Nesta 
alternativa, os dois “campos” fundiriam-se num só, aproveitando o que há de melhor em cada um, e 
dessa união nasceria uma nova esperança, uma nova vida, uma nova civilização3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra abordagem culturalista foi-nos apresentada nos  textos de Camillo Sitte, dos quais se destacou 
“City Planning According to Artistic Principles”, publicado em 1889, os quais censuravam a falta de 
criatividade, a austeridade e a monotonia dos traçados rectilíneos. Sitte defende, ao invés de questões 
como o tráfego e a infra-estrutura, uma preocupação com os resultados paisagísticos, ambientais e 
morfológicos através de um desenho urbano mais orgânico e assimétrico, motivado pelo terreno em 
causa. Para ele, factores como zoneamento funcional, densidades ou índices urbanísticos, não deveriam 
ser prioritários no traçado das cidades contemporâneas.  

Clarence A. Perry, sociólogo norte-americano, idealizou, entre 1923 e 1929, em Nova Iorque, nos EUA, a 
noção de Neighborhood Unit ou Unidade de Vizinhança (ver imagem 2), a qual tinha como preocupação 
central o refortalecimento das relações sociais entre vizinhos, que para ele estavam cada vez menos 
intensas na cidade moderna. Profundamente influenciado pelos escritos de Charles H. Cooley (1864-
1929), que acentuava a importância do “grupo primário” para a associação e cooperação íntimas de uma 
comunidade, Perry partiu do pressuposto que a escola poderia desempenhar a função de elemento 
centralizador da vida comunitária, elaborando os princípios da Unidade de Vizinhança.  

A corrente Progressista assumiu-se como o principal fundamento para a formulação do urbanismo no 
século XX, tendo sido determinante para o nascimento do Modernismo. Baseou-se numa concepção 
                                                            
3 Ibid., pág. 16 

 I. 2. Unidade de Vizinhança  I. 1.Esquema dos 3 ímans 
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racionalista da cidade através da sintetização das suas áreas segundo uma estrutura muito rígida e 
funcional. O arquitecto Tony Garnier, apresentou o primeiro manifesto de urbanismo progressista, em 
1901, onde demonstrou o interesse em abandonar os pressupostos do desenho urbano tradicional com o 
intuito de desenvolver o traçado de uma cidade funcional e geométrica, onde imperaria a disposição de 
elementos cúbicos e paralelepipédicos segundo linhas ortogonais e ângulos rectos. A forma urbana 
tradicional seria abandonada e qualquer referência aos modelos anteriores ou preocupação com 
existentes estruturas económicas e sociais, seriam desvalorizadas em detrimento de questões técnicas e 
estéticas. 

Garnier, nas suas propostas para a cidade, Ville Industrielle como lhe chamava,  defendeu uma precisa 
organização distributiva para uma cidade regularizada, dividida em zonas específicas com funções 
distintas, as quais não se submeteriam obrigatoriamente às características do local, à história, à cultura 
ou à topografia do território, em prol da eficácia.4 

Foi assim que a partir da arquitectura se definiu a organização do espaço urbano, pouco denso e salubre 
mas respondendo às exigências ambientais, de iluminação e espaços verdes.  

As propostas seguintes apontaram uma via simultaneamente de continuidade, interligando-se aos 
sistemas de construir cidade por traçados, eixos e quadrículas; e de reforma e inovação, pela indicação 
de organizações físicas e funcionais, que por sua vez iriam ser incorporadas na cidade moderna.  

O tema da modernidade tornou-se uma obsessão para os urbanistas do século XX, todos procuravam 
afirmar a contemporaneidade e tudo o que se traduzisse como o avanço da técnica: a indústria, o 
automóvel, o avião; em nome do progresso. É segundo esta perspectiva progressista e como reacção às 
necessidades e carências de reforma que a cidade contemporânea e o início do novo século deixavam 
adivinhar, que se identificou a génese do denominado Movimento Moderno, que dominou a produção 
arquitectónica subsequente. 

 

2.2. O Período Moderno: introdução 
 

No final do século XIX e até à primeira Grande Guerra, as cidades europeias submetidas a profundas 
dinâmicas sociais, económicas e urbanísticas atingiram na altura grande complexidade estrutural e 
morfológica, com todas as inovações em infra-estruturas, serviços e equipamentos, e novas tipologias 
espaciais. Este período caracterizou-se pela intensa actividade: ao nível teórico através do aparecimento 
de tratados, novas investigações, e primeiras revistas de urbanismo; ao nível institucional, pela criação 
dos primeiros corpos legais que regulamentaram a gestão das cidades, criando pela primeira vez a 
obrigação de realização de planos; e ao nível das realizações, pela forte actividade de construção de 
edifícios e equipamentos em parte causados pela devastação da guerra. A organização das áreas 
habitacionais, a criação de condições de higiene, a organização das funções industriais e da expansão 
urbana, a infra-estrutura e o equipamento, constituiram os maiores problemas que os urbanistas tiveram 
de enfrentar.  

À luz das eminentes necessidades, e apoiados pelos novos avanços tecnológicos, os urbanistas, 
intitulados modernos, optaram pela ruptura com a cidade tradicional, preocupando-se unicamente com o 
atendimento rápido e eficaz às carâncias sociais. Foi nesta altura que se assistiu a um acervo 
considerável de planos urbanísticos baseados neste paradigma. Procurou-se o racionalismo absoluto da 

                                                            
4 WIEBENSON, Dora – Tony Garnier: The Cité Industrielle, 1969 
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arquitectura e do planeamento urbano, onde o desenho da cidade apresentaria uma ordem operativa, 
funcional e sistemática.  

Foi segundo esta lógica funcionalista, contrária à cidade oitocentista e novecentista na qual a mistura de 
funções gerava numerosos problemas, que a urbanística moderna se preocuparia obsessivamente com a 
boa “arrumação” e distribuição dos usos do solo. Esta abordagem de zonamento funcionalista retirou, às 
cidades, a complexidade distributiva e consequentemente a sua complexidade formal, criando espaços 
visualmente monótonos e isentos de significação. O espaço urbano deixou de ser considerado objecto de 
investigação e tornou-se resíduo, resultante das exigências habitacionais. Os edifícios e a sua agregação 
deixaram de pertencer à estrutura do quarteirão tradicional para se autonomizarem, e as ruas deixaram 
de pertencer às relações físico-espaciais da cidade para se reduzirem a traçados de circulação e 
serviço.5 

Foi assim que se estabeleceram os moldes da forma urbana para o início do século, preconizando uma 
prática globalizada e um modelo assertivo de acordo com as premissas existentes. Duma preocupação 
crescente em consolidar, divulgar e aglutinar estes valores modernos numa associação profissional 
nasceram, em 1928, os Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna.  

 

2.2.1. Os CIAM’s e a Carta de Atenas: fundamentos da cidade moderna 
 

Foi com a criação dos Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, fundado pela associação de 
arquitectos e urbanistas conhecidos 6 , que se marcou o início do período “académico” da 
corrente Modernista e se consolidaram os fundamentos teóricos do movimento. O objectivo, exposto por 
Le Corbusier era fazer um diagnóstico do conceito de cidade para estabelecer os limites e as 
possibilidades concretas da sua aplicação real. É neste sentido que os CIAM vão promover e publicitar as 
ideias da arquitectura e do urbanismo modernos, com o propósito de “comparar periodicamente as 
experiências, a fim de aprofundar os problemas tratados e apresentar ao público as soluções 
encontradas” como cita João R. G. Lamas do livro Storia del Architectura Moderna, de Leonardo 
Benevolo.7 

Para os CIAM, a nova urbanística não poderia reduzir-se à melhoria técnica da urbanística corrente, mas 
constituir uma alternativa com inspiração ideológica e política. 

O primeiro congresso, realizado na Suíça, prendeu-se com questões de implantação num contexto de 
urbanismo, ainda que segundo uma vertente mais ideológica e teórica. Fizeram-se as primeiras 
abordagens referentes à implementação da construção, procurando compreender as implicações urbanas 
quer a nível económico e social quer a nível infra-estrutural e construído. 

É em Frankfurt, no II CIAM, à luz do tema “O alojamento para o nível mínimo de vida”, em 1929, que se 
idealizou construir para o maior número a menores custo, obrigando a reduzir ao mínimo a superfície da 
edificação, numa tentativa de proporcionar a repartição do investimento público pelo maior número de 
habitantes. Foi o facto de as classes menos favorecidas não poderem pagar uma casa sem a intervenção 

                                                            
5 Hvattum, Mari; Hermansen, Christian – Tracing Modernity: Manifestations of the modern in architecture and the city, 2004, p. 53 
6 Le Corbusier, Hélène de Mandrot, Sigfried Giedion, Karl Moser, Victor Bourgeois,Pierre Chareau, Josef Frank, Gabriel 
Guevrekian, Max Ernst Haefeli, Hugo Häring,Arnold Höchel, Huib Hoste, Pierre Jeanneret (primo de Le Corbusier), André 
Lurçat,Ernst May, Fernando García Mercadal, Hannes Meyer, Werner Max Moser, Carlo Enrico Rava, Gerrit Rietveld, Alberto 
Sartoris, Hans Schmidt, Mart Stam, Rudolf Steiger,Henri-Robert Von der Mühll, y Juan de Zavala  
7 LAMAS, José M. Ressano Garcia – Morfologia urbana e desenho da Cidade, 2010, pág. 337 
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do Estado que se obrigou a pensar o alojamento como um problema de mínimos, dado que qualquer 
acréscimo supérfluo se traduziria em injustiça social. Nesta ordem de ideias, o edifício foi definido pelo 
modo de agregação das habitações, ou seja, as tipologias residenciais decorreram de combinações na 
vertical ou na horizontal, entre elementos de ligação e serviços comuns: entradas, galerias de circulação, 
escadas, elevadores, condutas de infra-estrutura, que permitiriam a produção de formas urbanas bem 
precisas: edifícios unifamiliares em banda, habitação colectiva, em galeria, isolados, altos ou baixos, 
torre, bloco ou complexo residencial, etc. Seriam as tipologias a organizar o edifício, e a agregação de 
edifícios que formariam conjuntos habitacionais num processo de colagens sucessivas, com gastos 
gerais mínimos com terreno, ruas e infra-estruturas. A forma urbana foi determinada quase unicamente 
pela questão do alojamento, enquanto na cidade tradicional acontecia o oposto, onde a dimensão e a 
organização do alojamento fora uma resultante da forma do edificado, e este da forma do lote e da sua 
posição na forma do quarteirão.8 

Em 1930, reuniu-se o 3º congresso internacional em Bruxelas, no qual as questões da organização e 
loteamento do solo foram alvos de investigação. Defendeu-se uma divisão racional do território através do 
método de parcelamento, onde se estabeleceram os critérios, usando métodos construtivos racionais, 
para a colocação das tipologias de habitação e abordando factores como as distâncias entre blocos, as 
alturas, as proporções, as dimensões do edificado. 

O quarto evento, realizado em 1933, em Moscovo, segundo o tema “cidade funcional”, destacou-se pela 
sua abordagem à construção da cidade contemporânea, dita moderna, onde se estabeleceram os 
critérios e as recomendações para uma melhor prática urbanista, expressos num documento, redigido 
posteriormente denominado de “Carta de Atenas”, que expunha as conclusões definidas. A “cidade 
funcional” representou um projecto ambicioso para a aplicação dos métodos modernos da análise da 
arquitectura e do planeamento da cidade como um todo.9 

Depois dos debates sobre as questões relativas à habitação e à necessidade de espaços para recreação, 
realizados no quinto congresso internacional, Le Corbusier torna pública em 1941 a Carta de Atenas, 
onde acrescentou muitas das suas convicções. Este documento escrito evidenciou a coincidência de 
posições e identificação da obra do principal autor com os CIAM, onde foram traçadas as directrizes e 
fórmulas urbanas considerando a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional, 
planeado centralmente, e no qual as necessidades do homem deveriam estar claramente resolvidas.  

A morfologia explicitada nos tópicos da Carta teve forte influência na produção teórica e nas realizações 
seguintes, e a sua grande divulgação, aliada ao dogmatismo, clareza e sistematização com que estes 
pontos doutrinários foram redigidos provocaram um enorme impacto para o urbanismo e construção da 
cidade.  

A Carta de Atenas regeu-se segundo a racionalização da arquitectura da cidade pelas quatro funções 
básicas: habitação, trabalho, recreação e circulação, às quais seriam dedicadas áreas de solo exclusivas. 
A área habitacional ocupou o lugar principal do urbanismo, enquanto a circulação organizaria a cidade 
existente, através da hierarquização das vias privilegiando a deslocação e autonomizando os percursos 
entre peões e automóveis. Os planos determinaram a estrutura dos sectores atribuídos às quatro funções 
principais ao mesmo tempo que estabeleceram a localização respectiva dentro do conjunto. Tal 
concepção está na base do Planeamento Urbano, considerado instrumento básico de ordenação de 
cidades e que reflecte os ideais do funcionalismo a partir do zonamento do uso do solo. Por meio de 
planos de carácter regulamentar, a Carta de Atenas propõe regras de uso, controlo de expansão, áreas 

                                                            
8 MONTANER, Josep Maria - Después del movimiento moderno: Arquitectura de la mitad del siglo XX, 1993, pág. 28 
9 Ibid., pág. 29 
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verdes, necessidades de insolação, densidades de ocupação, etc. Os próprios edifícios espelharam estas 
filosofias para a cidade através das formas muito precisas, determinadas pelos programas, originando 
construções em que cada bloco faria corresponder a uma única função, esteticamente isenta de 
ornamentos, puramente funcional e objectiva (ver imagem 3).10 

 

A aplicação exaustiva destas proposições, com as funções bem arrumadas em lugares próprios bem 
como com a separação dos tráfegos pedonal e viário, sem sobreposições, verificada nas experiências de 
Cumbernauld e La Défense, entre outras, conduziria a uma desmesurada monofuncionalidade dos 
núcleos urbanos, uma negligenciada, automatizada, homogénea e monótona forma urbana, dificultando 
os contactos inter-pessoais e resultando em áreas centrais desertas de noite e cidades dormitório, bem 
como promoveria a delinquência e a insegurança.11 

No oitavo CIAM procurou-se perceber a importância de um centro cívico representativo da cidade 
moderna, para além do restrito centro histórico, defendendo a ideia de que cada área da cidade 
necessitaria de um centro, de um “coração”, onde se pudessem desenvolver actividades para a 
comunidade e intercâmbios culturais e comerciais, mantendo os critérios de zonamento e a separação do 
trânsito pedonal e viário. Procurou-se devolver alguma significação aos espaços públicos ao mesmo 
tempo que se promoveria a economia e os contactos inter-pessoais. Foi com o CIAM de 1953, em Aix-en-
Provence, pelas mãos de Alison e Peter Smithson, e Aldo Van Eyck que realmente se começou a 
introduzir o conceito de identidade, criticando o esquematismo pragmático da Carta de Atenas, numa 
perspectiva do investimento sobre os princípios estruturais do crescimento urbano. Para os Smithsons 
não se tratava de manter as velhas pretensões de mudar radicalmente o modo de vida das pessoas, o 
modelo de produção ou a estrutura de prosperidade do solo, mas antes promover uma utopia do possível, 
aceitando os gostos e as necessidades das mesmas.12 

                                                            
10 Ibid., pág. 29 
11 LAMAS, José M. Ressano Garcia – Morfologia urbana e desenho da Cidade, 2010, pág. 346 
12 MONTANER, Josep Maria -  Después del movimiento moderno: Arquitectura de la mitad del siglo XX, 1993, pág. 30 

 

I. 3. Le Corbusier – Plano para Paris 
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Foi nesta altura que se começaram a formular novas perspectivas para a forma urbana da cidade, que 
embora ainda muito presas ao contributo do movimento moderno, apontariam consciente e 
pertinentemente – segundo outras vias – para o atendimento às carências da cidade, não apenas sociais, 
económicas e culturais, mas também humanas e espirituais.  

O último dos congressos foi realizado em 1956, em Dubrovnik, com o intuito introduzir novos conceitos, 
mais ligados às pessoas e aos factores sociopsicológicos, que permitiriam à arquitectura reflectir mais 
exactamente sobre a diversidade dos modelos sociais e culturais de agregação, vizinhança, etc. Tornou-
se essencial pôr a descoberto a complexidade da vida urbana e criticar os planos simplificadores da Carta 
de Atenas.  

A forma urbana evoluiria deste resultado da disposição de edifícios, maioritariamente monofuncionais, por 
vezes totalmente isolados, por vezes ordenados impondo-se ao meio urbano envolvente.  

É importante perceber que na primeira metade do século XX, através da criação dos enunciados CIAM e 
da paralela publicação da Carta de Atenas, se realizaram inúmeras produções arquitectónicas e urbanas 
que fizeram corresponder pertinentemente, embora de forma redutora e incompleta, às urgentes 
demandas. Este interesse e esta preocupação em “pensar a cidade” em prol da melhoria da qualidade de 
vida da população impulsionou o desenho de algumas das obras mais significativas deste século, 
introduzindo temas, ideias e práticas que, reestruturadas e ajustadas, são ainda hoje pertinentes para a 
análise das premissas actuais da construção da cidade. 

 

 

 

I. 4. The House of the Future, 1956 – Smithsons     I. 5. Economist Plaza, 1959 – Smithsons 
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2.2.2. A cidade do pós-guerra: algumas propostas significativas 
 

Até à Segunda Guerra, existiram na Europa o modelo tradicional com as experiências modernas, mas a 
partir dos anos cinquenta a situação modificou-se. Muitas cidades teriam sido destruídas, e a escassez 
de habitações apontava-se como o problema maior, as populações viram-se obrigadas a deslocarem-se 
para outras áreas e a Europa arrasada necessitaria de grandes investimentos na reconstrução. Tornou-se 
necessário reconstruir as cidades, refazer novos bairros e novas urbanizações a uma escala e ritmos 
anteriormente desconhecidos. Trataria-se de construir rapidamente e a menores custos a máxima 
quantidade de alojamentos, dando novas condições de vida à população e permitindo-lhe ultrapassar o 
trauma da guerra, e recuperar a esperança no futuro. 

Imediatamente depois da guerra, esta emergência de acções reconstrutivas atenuou o debate técnico-
ideológico entre a perspectiva tradicional e a moderna. Mas rapidamente a temática moderna assumiu a 
supremacia, pela facilidade técnica e operativa que ofereceria para a construção eficaz, mais barata e em 
grande quantidade.13 

Por outro lado, as novas formas urbanas romperam, em termos ambientais e ideológicos, com os 
imediatamente anteriores sistemas urbanos, promovendo o ar, o sol e o verde indispensáveis à higiene e 
salubridade, e favoráveis à cura do traumatismo psicológico da guerra. Tornaram-se assim o resultado da 
resposta a um somatório de requisitos ambientais e obrigações que nada teriam a ver com problemas de 
espaço urbano. 

A multiplicação dos volumes geométricos inteligentes deixaria de provocar emoção estética, suscitando a 
atenção crítica para a sua pobreza plástica e monotonia. A reacção contra este excessivo funcionalismo, 
exagerada repetição dos elementos e a geometrização abstracta dos conjuntos começou pela denúncia 
das formas urbanas assim elaboradas.  

Para remediar estes aspectos, a partir do pós-guerra, realizaram-se diversas experiências, mais 
centradas na crítica do racionalismo ainda que menos na composição urbana. 

Numa primeira fase, renunciou-se à insolação das habitações como prioridade projectual. A orientação 
dos edifícios tornou-se mais flexível e passou a ter em conta outras variáveis, como o tipo de habitantes 
ou a forma dos quartos. Para aumentar a complexidade da composição, os edifícios deixaram de ser 
repetições de um único modelo, admitindo-se a diferenciação de tipologias, volumes e grupos de 
habitações, a diferenciação pela cor, texturas, materiais ou pormenores construtivos. Numa etapa 
seguinte, a implantação dos edifícios procuraria valorizar os espaços exteriores, reconhecendo 
novamente o espaço público como objecto de preocupação.  

Posteriormente, o abandono parcial das regras racionalistas foi ainda julgado insuficiente: quanto mais 
vastas fossem as urbanizações, maiores seriam os perigos da rigidez e monotonia. A oposição contra o 
racionalismo funcionalista foi crescendo com o tempo. Nos anos cinquenta surgiram exemplos daquilo a 
que se chamou de “funcionalismo humanizado”, que ainda assim não chegaria a resolver 
satisfatoriamente a monotonia dos espaços construídos.14 

                                                            
13 LAMAS, José M. Ressano Garcia – Morfologia urbana e desenho da Cidade, 2010, pág. 361 
14 Ibid., pág. 362 
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Esta procura de novas formas urbanas resultou algo caótica e gratuita. Cada arquitecto tentaria levar ao 
máximo a originalidade, o contributo individual e a invenção de novas soluções e “espaços” diferentes. No 
entanto, estas tentativas acabaram por se aproximar do “gratuito”, desprovidas de regras de desenho 
urbano. Com o solo totalmente livre de restrições fundiárias, podendo actuar com grande liberdade em 
operações de carácter público, e sem a obrigatoriedade das regras do racionalismo, as realizações da 
década de cinquenta e sessenta tornaram-se um mostruário quase exaustivo das possibilidades infinitas 
de dispor edifícios, vias, árvores e equipamentos num terreno determinado.  

Estas ideologias críticas começaram a produzir os seus efeitos a partir da década de sessenta, sobretudo 
nos países europeus: os edifícios aproximaram-se uns dos outros e passaram a dispor de caminhos 
pedonais na sua proximidade; a densidade aumentou, pela localização na periferia dos grandes espaços 
livres e verdes. Tornou-se evidente o retorno à regularidade. Dir-se-ia que nos anos cinquenta-sessenta o 
urbanismo tacteou experiências, abandonou o dogmatismo racionalista e procurou novos caminhos ainda 
dentro da doutrina do Movimento Moderno.15 

Para um melhor aprofundamento do decorrer do discurso considerou-se importante referenciar 
sinteticamente algumas propostas que enunciam estas características, neste contexto do modernismo no 
pós-guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 MONTANER, Josep Maria -  Después del movimiento moderno: Arquitectura de la mitad del siglo XX, 1993, pág. 82 

I. 6. Bairro Falchera, 1959 – fotografia a moradores e vista aérea 
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Unité d’Habitation  

“Une maison est une machine à habiter.”16 

A “Unité”, construída em 1951, representou para Le Corbusier o elemento morfológico catalisador das 
novas cidades. Este projecto representou a conquista do espaço público contínuo a partir da implantação 
do edifício sobre “pilotis” onde o assentamento do mesmo deixou de se vincular ao sistema viário, mas 
antes à melhor orientação solar. A Unité constituiu uma visão inovadora de Le Corbusier com vista na 
resposta às necessidades dos utilizadores do edifício, garantindo uma autonomia de funcionamento face 
ao contexto envolvente. O edifício integraria verdadeiras avenidas internas com serviços e comércio, tais 
como restaurante, livraria e escritórios. Na cobertura, pelo privilégio das melhores vistas, encontraram-se 
as áreas comunitárias de lazer e recreação incorporando um centro de bem-estar, com ginásio coberto, 
pista de atletismo, um clube e enfermaria, para além de um infantário e espaço social. De cariz funcional 
este bloco pretendeu como uma máquina de habitar preenchida por células – casas estandardizadas e 
estereotipadas – onde o sujeito seria submetido ao sistema, onde seria imposto, ou pelo menos sugerido, 
um estilo de vida e uma determinada vivência. Este exemplo identificou-se como a personificação das 
ideias contidas na Carta Atenas que procurariam diferentes formas e práticas sociais de viver 
colectivamente, decorrente das relações entre as funções básicas.17 

 

           

 

 

 

 

 

                                                            
16 Le corbusier: [A casa é uma máquina de habitar], 1923 
17 PENERAI, Philippe; CASTEX, Jean; BEPAULE, Jean Charles; SAMUELS, Ivor – Urban Forms: Death and life of the urban 
block, 2004, pág. 121 

I. 7. Esquema da unité de Le Corbusier   I. 8. Fotografia do projecto construído, Marseille, 1951 
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Toulouse-Le-Mirail 

“And if there are no more cities, we return to savagery.”18 

Em Toulouse, com a construção do complexo Le-Mirail, projectado pela equipa de arquitectos Candilis-
Josic-Woods em 1961, a ideia directriz seria a criação de uma infra-estrutura composta por uma zona de 
grande concentração de actividades e de elevada densidade habitacional. A combinação das funções 
urbanas teve como finalidade revalorizar “a rua”, considerando-a como uma função essencial e primordial 
da vida da comunidade, tendo, para isso, sido recriados percursos de peões até ao centro principal, 
identificado como o local de contactos sociais envolvido por construções densas, embora revelando-se 
mais tarde pouco mais que um caminho organizado, obrigatório para o acesso a bens e serviços. Não 
seria ainda uma verdadeira rua nem promoveria ainda a relação entre o espaço de circulação pedonal e 
os volumes edificados. A fragmentação das construções em blocos, torres ou volumes isolados, é 
abandonada em favor de um contínuo construído que acompanharia esta rua e se iria ramificando e 
repetindo em direcções hexagonais. O projecto responderia de certa forma às interrogações de 
Alexander, em A Cidade não É Uma Árvore: abolindo os esquemas tradicionais da unidade de  
vizinhança e dando um passo importante na ponderação da forma urbana.19 

 

 

 

 

  

                                                            
18 Candilis-Josic-Woods: [“Se não houver mais cidades, voltamos  ao estado selvagem”], 1961 
19 LAMAS, José M. Ressano Garcia – Morfologia urbana e desenho da Cidade, 2010, pág. 370 

I. 9. Vista aérea do Complexo Le-Mirail 
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Hook 

“Surrounding the centre is that large belt of obsolete property. The problems 
of transforming these decaying areas can only be met by comprehensive 
replanning on a great scale.”20   

Em 1965, a equipa de G.L.C. dirigida por Hubert Bennet apresentou o projecto de Hook, que propôs as 
maiores modificações no urbanismo anglo-saxónico e europeu. Abandonou-se o conceito de “unidade de 
vizinhança” em favor de uma quadrícula mais homogénea e da continuidade física dos bairros, 
construções e equipamentos, estruturados segundo uma rede de percursos convergentes na área central. 
Os sistemas viários embora mantendo a separação entre automóveis e pedestres, recriaram o conceito 
de rua e organizaram o comércio e os serviços, abandonando a hierarquia abstracta dos centros, 
subcentros e esquemas de relação em “árvore”. Criou-se uma área central, de forma alongada, envolvida 
e continuada pelas áreas habitacionais mais densas. A apresentação do plano juntou, desde o início, a 
visão arquitectónica à visão urbanística numa correspondência controlada e voluntária entre plano e 
projecto, desenho urbano e desenho de edifícios.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
20 Hubert Bennet: [“Nas periferias do centro encontram-se as propriedades obsoletas. Os problemas destas áreas só podem ser 
resolvidos através de um ponderado planeamento em grande escala”], 1960 
21 LAMAS, José M. Ressano Garcia – Morfologia urbana e desenho da Cidade, 2010, pág. 404 

I. 10. Planta do Plano de Hook 
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La Grande Borgne 

 “À vrai dire, les principes de ce que l’on a dénommé emphatiquement 
“charte” et plus abusivement encore “d’Athènes” sont à l’origine de ce que 
l’on a obtenu de plus certain: l’ennui..."22 

Outra experiência polémica foi o grand ensemble de Grigny, em 1966, onde Émile Aillaud pretendeu 
afastar-se dos princípios da Carta de Atenas. A sua pesquisa formal, ensaiou à época a ruptura com 
diversos postulados modernos iniciais. Aillaud propôs edifícios de quatro pisos com rés-do-chão 
comercial e recriou igualmente as ruas pedonais, através de canais entre os edifícios, e praças como 
espaços fechados. O espaço seria composto por contínuos curvilíneos em forma de “esparguetes” onde, 
com grande liberdade, a disposição serpenteante formaria espaços verdes e produziria efeitos dinâmicos 
de volumes e perspectivas. A individualização de cada grupo edificado consistiria na atribuição da cor e 
das artes plásticas que contribuiriam para a dinamização do espaço urbano e das empenas mais 
austeras, numa tentativa gratuita de promover a identidade de cada lugar, e contrariar “o tédio”. 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                            
22 Émile Aillaud: [“Os princípios do que se convencionou enfaticamente chamar Carta, e mais abusivamente ainda de Atenas, 
estão na origem da obtenção de pelo menos uma certeza: o tédio.”], 1970 

I. 11. Vista aérea  

I. 12. Planta do construído 
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2.3. Algumas reacções críticas na segunda metade do século 
 

Seria pelo estudo dos comportamentos dos habitantes nestas novas urbanizações, que afluiam na 
primeira metade do século, que se iriam manifestar as primeiras críticas contra o urbanismo moderno.  

Sarcelles, em França constituiu exemplo das consequências do excessivo funcionalismo moderno 
denunciando a delinquência, criminalidade, tédio e isolamento social (ver imagem 13). A análise 
sociológica destas manifestações nas novas urbanizações revelou-se um tema forte nos anos cinquenta-
sessenta e produziu interessantes estudos que contribuíram para a procura de outras soluções. 

 

Surgem na América as correntes partidárias da não intervenção, com vista na limitação ao máximo do 
controlo dos planos de urbanismo.  

Entre o bairro espontâneo, certamente desordenado, caótico, mas pleno de vida, de contactos sociais e 
valores humanos, e o grand ensemble ordenado, em que tudo está organizado, no seu lugar, mas os 
seus habitantes se sentem desenraizados, incapazes de se apropriarem do espaço e identificarem com o 
lugar, o contraste é enorme e motivador de críticas acesas ao urbanismo como imposição de uma ordem 
autocrática e redutora dos habitantes. 

Esta questão de fundo foi seguidamente deslocar-se para o campo da forma do desenho urbano. Autores 
como Jane Jacobs e Christopher Alexander, embora por vias diferentes, abordam os mesmos problemas. 

Jane Jacobs tenta demonstrar que a pseudociência da construção das cidades se baseia sobre dados 
políticos, abstractos, não demonstráveis e cuja aplicação traduzida pela supressão da rua tradicional, 
bordejada de habitações, lojas, bares e restaurantes, produz nefastas consequências para os habitantes. 
Afirma que é nos parques públicos, sem controlo social, que se nota a maior incidência da delinquência, 
nomeadamente juvenil. O verde público constitui um vazio nocivo no meio dos edifícios tal como os 
centros sociais estragam as relações sociais, as diferentes actividades e o clima humano de bairro. A 
necessidade principal das grandes cidades reside, para Jane Jacobs, na mistura de funções. Na rua, no 
bairro, na cidade, na metrópole ou na região, a integração de várias funções é de enorme importância, 
porque forma um organismo social e económico. Jane aproximou-se das questões da forma urbana da 
cidade e deu os primeiros passos no sentido da recuperação das morfologias tradicionais do urbanismo, 
preconizando a diversidade de usos, a necessidade de quarteirões mais pequenos criando 

I. 13. Sarcelles, França 
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“oportunidades de virar as esquinas” e sobretudo diversidade de ambientes através do retorno aos 
passeios largos de calçada – palco para as relações humanas, espaço para os “proprietários naturais da 
rua” como os donos de padarias, mercearias, lojas, pequenos serviços.23 

Por sua vez, Christopher Alexander ataca antes os grandes dogmas do urbanismo moderno, mais do que 
as questões do desenho urbano, criticando o seu funcionalismo autonomizado. No seu artigo A Cidade 
não é uma Árvore, Alexander faz a distinção entre as cidades “naturais”, de crescimento espontâneo, e as 
“artificiais”, elaboradas a partir de planos urbanos predominantemente modernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor considera a cidade moderna estruturada segundo um esquema em árvore (ver imagem 14) onde 
os sistemas urbanos estão inseridos noutros sistemas mais amplos e esses noutros ainda mais amplos, e 
que, sem haver sobreposição de factores, não se promove a criação de laços entre os vários “ramos” da 
cidade. Esta subdivisão da cidade em unidades distintas muito rígidas, em zonamentos funcionais, não 
poderia servir de suporte para as relações sociais necessárias à existência humana, comprometendo 
assim a liberdade da vida urbana, anteriormente existentes pela diversidade de sobreposição complexa 
de elementos que compõem naturalmente a cidade.24 

“Siena, Liverpool, Kyoto e Manhattan são exemplos de 'cidades naturais'. 
Levittown, Chandigarh e as cidades novas inglesas são exemplos de 'cidades 
artificiais'. Hoje,  reconhece-se – cada vez mais amplamente –, que falta algum 
ingrediente essencial nas cidades artificiais. Quando comparadas com cidades 
antigas, que adquiriram a pátina da vida, as nossas tentativas modernas de 
criar cidades artificialmente são, sob um ponto de vista humano, inteiramente 
mal sucedidas.”25 

                                                            
23 JACOBS, Jane – Morte e Vida de Grandes Cidades, 1961 
24 ALEXANDER, Christopher – Uma Cidade não é uma Árvore, 1965 
25 Ibid., pág. 2 

I. 14. Diagrama do esquema em “árvore” tradicional à esquerda e moderno à direita. 
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Frente aos problemas causados nos centros históricos pelas transformações da vida moderna, pela 
invasão indiscriminada do automóvel e falta de cuidado estético no desenho dos novos objectos, Gordon 
Cullen defende uma cidade orgânica, menos racionalista e centrada na procura da emoção estética pela 
vivência da cidade. É segundo um enunciado antifuncionalista que Cullen dá corpo à possibilidade de 
trabalhar a cidade com objectivos diferentes da simples organização de actividades. A publicação do seu 
livro Paisagem Urbana 26, em 1966, representa um manifesto contra a simplificação segregativa e o 
racionalismo “ingénuo”, exemplificando que a forma urbana possui razões mais profundas e complexas 
que a simples resposta utilitária. 

De facto, é a partir destas reacções maioritariamente teóricas que o urbanismo tende a seguir um novo 
caminho virado, não unicamente para o atendimento funcionalista e racional mas também com vista na 
resposta às carências mais humanas e inter-pessoais, postas de parte nas formas urbanas do período 
moderno.  

Foi com a queda do complexo urbano para habitação de Pruitt-Igoe de Minoru Yamasaki, em St. Louis 
em julho de 1972, considerado como o símbolo da aplicação dos princípios modernistas à construção de 
massa e mais tarde revelado como um ambiente inabitável para as pessoas alojadas, que as ideias dos 
CIAM, da Carta de Atenas e de outros apóstolos do “alto modernismo” cederam espaço à irrupção de 
diversas novas possibilidades e novas formas urbanas para a construção da cidade. Foi, neste sentido 
que nasceu o intitulado Pós-Modernismo, não tanto como uma necessidade emergente de uma nova 
concepção mas como meio de negação, rompimento e superação dos pressupostos modernos.27 

 

2.3.1. Novas perspectivas: Pós-Modernismo e Novo urbanismo 
 

No epílogo da modernidade, imediatamente a seguir à destruição do Pruitt-Igoe, Norberg-Schulz 
denuncia frontalmente a falta de carácter dos lugares da modernidade evidenciada pela pobreza de 
estímulos, ao dizer que "pela literatura psicológica sabemos que uma pobreza geral de estímulos pode 
causar passividade e reduzida capacidade intelectual"28 

                                                            
26 CULLEN, Gordon – Paisagem Urbana, 1961 
27 HVATTUM, Mari; HERMANSEN, Christian - Tracing modernity:  Manifestations of the modern in architecture and the city, 2004, 
p. 42 
28 NORBERG-SCHULZ, Christian – Genius Loci, 1979, p. 191. 

I. 15. Cena do filme Koyaanisqatsi realizado por Godfrey Reggio – queda do complexo Pruitt-Igoe 
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O período a partir dos anos setenta foi essencialmente marcado pela grande evolução no campo das 
tecnologias, da cultura e das ciências, repercutindo-se numa crescente transformação dos padrões 
urbanos antes impostos pelos modernistas e, por oposição a estes, na procura do retorno à cidade 
antiga, da multidisciplinaridade, complexidade espacial e variedade estética do construído.  

Charles Jencks no seu livro, “The language of post-modern architecture” 29 , pretende descrever os 
fundamentos que assistem este novo movimento artístico, o Pós-Modernismo, em contradição com o 
anterior. A crítica incidiu sobre a racionalidade da modernização do mundo em que se estaria a viver. O 
percurso unilinear do progresso não poderia trazer necessariamente a realização do homem, mas sim a 
uniformização dos costumes e dos estilos, tornando a arquitectura moderna univalente.  

Os pós-modernos rejeitaram o compromisso que o modernismo retivera com o desenvolvimento social, 
implicando, em termos formais, a recusa da primazia da universalização das formas urbanas, em 
detrimento da adaptação aos seus contextos urbanos e das relações próximas com a envolvente. Diante 
da padronização da sociedade industrialista, optou-se pela valorização da diferença, pretendendo 
valorizar a complexidade dos múltiplos contextos sociais mais antigos e contrariando da monotonia da 
produção arquitectónica funcionalista. Desta forma, preconizou-se uma preocupação em devolver e 
adaptar os pressupostos da cidade tradicional ao objecto de investigação. A abordagem construtiva 
deveria ir ao encontro das formas da cidade antiga, dita tradicional, onde os valores sociais estariam 
evidentes, as negligentes peripécias morfológicas e estéticas diversas contribuiriam para a caracterização 
e enriquecimento da vivência colectiva na cidade. Ou seja, a experiência humana da cidade dependeria 
da dialéctica da forma urbana e do espaço colectivo, pelo que seria fulcral as tipologias construtivas não 
se regerem unicamente pelas construções de carácter habitacional.  

Aldo Rossi no seu livro “A Arquitectura da Cidade” demonstrou especial interesse neste tema da vivência 
e memória colectiva da cidade. Considerou a cidade como uma memória da cultura, fazendo a ponte 
entre os factos, os acontecimentos passados e os lugares urbanos, onde a “história”, implícita na 
materialidade dos monumentos, das ruas, dos edifícios, pertencentes a uma comunidade, traduziria a 
identidade do meio.30 

“Entendo a arquitectura em sentido positivo, como uma criação 
inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é por 
natureza colectiva. (...) Iniciaram a arquitectura ao mesmo tempo que os 
primeiros esboços das cidades; a arquitectura é, assim, inseparável da 
formação da civilização e é um facto permanente, universal e 
necessário.” 31 

 

 

 

 

               

                                                            
29 JENCKS, Charles – The language of post-modern architecture, 1977 
30 ROSSI, Aldo – A Arquitectura da Cidade, 1965 
31 Ibid., pág. 79 

I. 16. Desenho de Aldo Rossi 
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Foi neste período, que se começou a cultivar a ideia de um tecido urbano fragmentado, submetido às 
tradições puras, às históricas locais, aos desejos, necessidades e caprichos particulares, gerando formas 
arquitectónicas atípicas e estéticas novas, criando espaços íntimos e personalizados. 

Enquanto o modernismo se identificou como um esforço "totalitário" para impôr uma única verdade 
prescrevendo um programa inflexível das formas e das vivências, sendo o progresso e o desenvolvimento 
identificados para a construção da felicidade humana, o revivalismo pós-moderno, teve como finalidade 
revoltar-se contra esse estado e procurou dar resposta à apologia “do novo” a qualquer custo, 
restabelecendo a valorização do pluralismo da vida diante da opressão das ideologias anteriores. Pode-
se dizer que este período “pós-modernidade” até aos anos noventa constituiu um período motivado pela 
inovação artística, rico em experiências adversas, definidas pelo critério dos seus autores, numa tentativa 
de recuperação da complexidade “imperfeita” da cidade tradicional mas resultando na maior parte das 
vezes em produções artificiais, traduzindo-se em colagens  caprichosas de elementos arquitectónicos – 
como frontões, colunatas, arcos, etc – não indo ao encontro necessário com a identidade do lugar, 
tomando o feitio pela forma, sem o seu conteúdo. 

Nos anos noventa, deparando-se com o artificial e gratuito revivalismo pós-moderno, isento de 
autenticidade, e com esta falta de sentido de lugar, denunciada pela fragmentação e colapso dos centros 
urbanos, surgiu assim o designado Novo Urbanismo.  

Considerando o design urbano equivalente ao planeamento pós-moderno, esta nova corrente ideológica 
procurou dar importância às novas formas urbanas, promovendo a coerência do panorama da cidade, 
incluindo as zonas históricas, as relações entre edifícios antigos e novos, e a qualificação dos espaços 
através de pequenos melhoramentos das ruas através da instalação de mobiliário urbano. O ênfase da 
crítica ao movimento anterior prendeu-se com a qualidade visual, defendendo a negligência dos 
problemas sociais mais prementes camuflados pela criação com artifícios estéticos.  

O Novo Urbanismo procurou oferecer algo positivo e nostálgico, demonstrando maior interesse na 
consolidação da rua e na arquitectura cívica, como espaço de sociabilidade, mas rejeitando a concepção 
fragmentada do urbanismo pós-moderno. Verificou-se uma tentativa de transformar as cidades, 
aparentemente fora de controlo, num conjunto de vilas urbanas interligadas, onde as pessoas 
socializariam de forma cívica e urbana. Na sua materialização prática, construiu-se uma imagem de 
comunidade e uma retórica de orgulho e consciência colectiva baseada no sentido de lugar. Esta 
realização pode ser entendida na medida da reformulação contemporânea das escalas espaciais, 
caracterizada pelas reestruturações dramáticas entre a produção económica e a reprodução social. Fez 
um apelo ao retorno da vivência do espaço público, retomando o conceito de vizinhança e, aceitando o 
redesenho dos estilos tradicionais. A requalificação urbana, enquanto processo de intervenção social e 
territorial, pressupôs um conjunto de acções integradas numa lógica de desenvolvimento urbano, agindo 
assim, na dimensão da qualidade e das condições de vida dos diversos grupos sociais, particularmente 
aqueles que seriam mais marginalizados, assumindo uma postura de social mais democrática e de 
generalizada apropriação individual e colectiva dos espaços urbanos. Nesta perspectiva, procurou-se 
focar na estruturação da forma urbana através do aumento da densidade, da qualificação arquitectónica, 
da conectividade facilitada para pedestres e da promoção do transporte público mais sustentável. 

Foi assim que se começou uma procura incessante de promover a qualidade da vivência das pessoas 
nos centros urbanos e periferias, incidindo essencialmente sobre a criação de formas urbanas que 
impulsionassem e promovessem a ligação com os espaços públicos, lugares estes que constituiriam 
palcos das relações pessoais e inter-pessoais, e que contribuiriam para uma cidade mais vivida e uma 
consciência colectiva mais ampla.  
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A cidade contemporânea constrói-se através de lugares diversos, fomentados pela forma como os 
espaços se organizam entre eles e com o edificado mais próximo, e cujo carácter é determinado tanto 
pela qualidade da sua estrutura físico-espacial, como pela experiência subjectiva que estes 
proporcionam, e é segundo esta linha de pensamento que os urbanistas e arquitectos devem incidir a sua 
investigação no caminho para um futuro sustentável e humanizado. 

 

2.4. As formas urbanas no caminho para o século XXI 

" Por intervenção na cidade existente entendemos o conjunto de programas e 
projectos públicos ou de iniciativas autónomas que incidem sobre os tecidos 
urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou relativamente recentes, 
tendo em vista: a sua reestruturação ou revitalização funcional (actividades e 
redes de serviços); a sua recuperação ou reabilitação arquitectónica 
(edificação e espaços não construídos, designadamente os de uso público); 
finalmente, a sua reapropriação social e cultural (grupos sociais que habitam 
ou trabalham em tais estruturas, relações de propriedade e troca, actuações 
no âmbito da segurança social, educação, tempos livres, etc.) " 32 

As cidades contemporâneas já não podem ser analisadas como entidades estáveis, individuais, 
construídas por um único urbanista segundo uma vertente organizacional. À medida que o mundo tende 
para a urbanização generalizada, no contexto da globalização económica e da revolução da informação, 
o urbanismo debruça-se sobre a questão dos novos espaços, uma vez que será através de um bom 
diálogo que se poderão criar centros urbanos com vitalidade, dinâmicos e socialmente sustentáveis.  

A emergência das novas tecnologias, das telecomunicações e da televisão desenvolveram 
conscientemente uma espécie de cultura global. As relações internacionais libertaram-se cada vez mais 
das limitações físicas para uma crescente consciencialização mundial. A criação de dispositivos digitais 
que interligam, ao momento, todos os cantos do mundo, associada ao desenvolvimento dos transportes e 
dos meios de comunicação, pode-se dizer que, retiraram a força das distâncias terrestres e aproximaram 
os diferentes meios.  

Neste contexto, as cidades com a crescente aproximação de culturas, na viragem do século, 
representaram pólos mundiais abertos ao turismo e à mistura social. Desenvolveu-se um sentimento de 
conectividade constante entre estes diversos pólos espalhados pelo mundo e estabeleceram-se novos 
meios de transporte, mais rápidos e em maior quantidade. Foi este conceito de cidade em rede que 
influenciou o urbanismo neste período de transformação económica, cultural e social. Esta agitação 
tecnológica e a afluência das pessoas para os centros urbanos desenvolveram a necessidade de 
construir para um público maior e para uma vivência mais colectiva. Defenderam-se espaços 
ambivalentes, dinâmicos e promotores de actividades inter-raciais e culturais. 

É nesta perspectiva que se revela importante perceber que formas edificadas e que tipo de espaços 
poderão fomentar esta vivência multi-lateral. As formas urbanas revelam-se essenciais para esta 
construção da cidade contemporânea uma vez que o seu desenho cria cidade, propõe pontos de vistas, 
influencia percursos, gera “cheios” e proporciona espaços vazios – públicos ou privados –que integram ou 
autonomizam áreas e participam na construção do espírito do lugar, na qualificação do espaço publico e, 
por isso, na sustentabilidade das relações sociais. 
                                                            
32 PORTAS, Nuno –  "Notas sobre a intervenção na cidade existente”, 1982, pág. 171 
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Leon Krier refere no seu livro Escolha ou Fatalidade33 a importância da existência de centros activos 
dentro dos centros urbanos, das cidades. A criação destas centralidades, que segundo o autor não se 
deveriam distanciar mais do que um passeio a pé de 10 minutos, deveria fazer corresponder às 
necessidades funcionais e lúdicas de cada área urbana. Estabelecer novos pólos, digamos auto-
suficientes num sentido social, que “alimentem” a população envolvente. A Cidade na Cidade, como 
enuncia Krier, apresenta a importância de se estabelecerem núcleos urbanos ligados em rede que se 
manifestem como pontos de encontro de interfaces e que integrem espaços para o turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
33 KRIER, Leon – Escolha ou Fatalidade, 1999 

I. 17. Zoning e A Cidade, desenho explicativo 

I. 18. Policentrismo – As Cidades na Cidade, desenho explicativo      
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Estas “ cidades na cidade” (ver imagem 18) constituem a expressão construída de uma comunidade de 
interesses colectivos e individuais. É um centro geográfico de dimensão limitada que integra a totalidade 
das actividades, as funções e os usos urbanos, habituais ou eventuais, públicos ou privados, comerciais, 
produtivos, residenciais, escolares, recreativos. 

“A cidade não é o resultado culminante, necessário e inevitável das 
actividades de uma sociedade. Ela só se pode construir e perdurar se 
traduzir o desejo dos indivíduos, de uma sociedade e das suas instituições. 
Nesta perspectiva, deve fazer parte, acima de tudo, de um projecto 
civilizacional. A simples lógica produtora e mercantil não basta para criar 
cidades com qualidade durável, com um espírito civilizacional de verdadeira 
dimensão fundadora e reprodutora.”34 

“A riqueza simbólica da arquitectura urbana reside na proximidade e no 
diálogo entre a maior variedade possível de usos privados e públicos, 
portanto na articulação dos espaços públicos, do tecido urbano e da silhueta 
da cidade.”35 

Kevin Lynch (1981), no seu trabalho La buena forma de la ciudad36, sustenta a importância do processo 
de desenho urbano na construção da cidade contemporânea, onde o espaço urbano público pode 
propiciar uma intensa vida urbana desde que contenha “vitalidade”; “sensação”; “adequação”; “acesso” e 
“controlo”. A percepção da cidade pelo indivíduo deve ser fruto das concordâncias e discordâncias da 
comunicação entre o construído e o espaço público. A necessidade emocional do habitante pode ser 
oferecida pelos momentos de surpresa, de alinhamentos ou quebras, de deslumbramentos, factores 
estes que se organizam através da formulação de novos espaços e que compõem a imagem da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                            
34 KRIER, Leon – Escolha ou Fatalidade, 1999, pág. 87 
35 Ibid., pág. 105 
36 LYNCH, Kevin – La Buena Forma de la Ciudad, 1985 

 I. 19. Momentos na paisagem urbana 
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lll. A cidade contemporânea: sistema híbrido como impulsionador da forma 
urbana 
 

Este capítulo pretende analisar a possibilidade da construção híbrida se constituir como forma urbana 
essencial da cidade contemporânea, assim como a sua capacidade de responder às necessidades da 
sociedade presente. Para tal procede-se à análise das características urbanas actuais.  

Recorre-se ao estudo de exemplos que enunciam os fundamentos pertinentes para a continuação do 
trabalho, no contexto da construção da cidade contemporânea. Este estudo aprofunda a análise de 
formas urbanas e edifícios híbridos na viragem do século à luz das necessidades e das potencialidades 
emergentes. 

 

3.1. Fundamentos do século XXI: A sustentabilidade integrada  
 

Num contexto de verdadeiro pluralismo de linguagens e de tipologias arquitectónicas e urbanas, sem uma 
forte estrutura a ligá-las entre si, e como resposta à exigência de novas funcionalidades da cidade 
tecnológica e da informação, os arquitectos não devem renunciar à investigação de novas formas de 
composição urbanística e de novas formas de arquitectura.  

É segundo esta base existente, heterogénea e complexa, que o arquitecto e urbanista deve ter o papel 
unificador e revitalizador, procurando consolidar a cidade contemporânea, refortalecendo a sua identidade 
ao mesmo tempo que promovendo espaços que possam permitir uma boa apropriação colectiva. A 
intervenção na cidade deve considerar na sua formulação a influência de diversos factores, sejam eles de 
ordem económica, social e cultural ou de natureza formal e construtiva, para que se proponham 
realizações integradas na cidade e impulsionadoras da interacção social, e para que se possa perceber 
que influência o projecto poderá ter na qualificação do lugar e para a sustentabilidade urbana. 

 “Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs.”37 

O conceito de desenvolvimento sustentável aparece, pela primeira vez, em 1987, expresso e definido 
pela WCDE (World Commission on Environment and Development — Comissão Mundial para o Ambiente 
e o Desenvolvimento) como o crescimento urbano que dá resposta às necessidades actuais dando 
“espaço” às gerações futuras para responder às suas necessidades. Na sua essência, esta forma de 
desenvolvimento implica um equilíbrio entre o crescimento económico e a protecção ambiental.  
 
Os centros urbanos revelam-se socialmente sustentáveis, quando capazes de integrar todos os seus 
grupos sociais nos benefícios do crescimento económico, evitando fenómenos de exclusão, que se 
traduzem em focos de insegurança e perda de qualidade e de competitividade urbanas. Esta dimensão 
da estabilidade social realça o papel dos indivíduos e da sociedade, e está intimamente ligada à noção de 
bem-estar. As cidades assumem-se como espaços nucleares de aglutinação de pessoas e de 
actividades, propiciando ambientes de criatividade, de interacção que procuram incentivar a geração de 

                                                            
37 Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development, 1987 
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sinergias e a prosperidade económica. Neste sentido, quanto mais forem capazes de atrair ou gerar e 
fixar funções, economicamente sustentáveis, mais fortes e competitivas se tornam as cidades.   
 
Em termos ambientais as cidades constituem núcleos sustentáveis através do desenho de soluções de 
ordenamento do espaço urbano, onde incluam sistemas adequados de mobilidade, com vista na 
construção arquitectónica inteligente e na recuperação de recursos materiais, que permitam a eficiência 
no uso de energia e uma maior conservação de recursos não energéticos.  
 
A economia do conhecimento/informação e as problemáticas de sustentabilidade ambiental e social 
colocam, no âmbito do processo de globalização, novos desafios para as cidades, exigindo uma nova 
dialéctica na génese competitiva e na hierarquia urbana. A competitividade e a sustentabilidade passam a 
ser duas dimensões nucleares da estruturação das cidades.  

A crescente preocupação e regulamentação ambiental colocam progressivamente a questão do 
desempenho energético e ambiental, cada vez mais no plano da construção dos edifícios e na sua 
relação com o espaço envolvente, entendido no projecto. Desta forma, é cada vez mais urgente 
considerar os potenciais e reais impactos, associados à forma urbana construída, de preferência numa 
fase primordial do projecto, de forma a serem encontradas medidas que permitam minimizá-los e, se 
possível, eliminá-los. A dimensão ambiental ganha assim cada vez maior importância para lá dos estritos 
requisitos legais, em muitas vezes posicionando-se, ainda que de forma não dominante em termos de 
mercado, na perspectiva da sustentabilidade. 

Com o objectivo de avaliar, qualitativa e quantitativamente, estas repercussões e propor medidas que os 
reduzam, numa óptica de sustentabilidade, têm surgido, desde os anos 90 diversas abordagens e 
sistemas de avaliação do desempenho ambiental dos edifícios e de apoio à implementação de práticas, 
medidas e soluções mais sustentáveis, as quais têm vindo a ser progressivamente adoptadas.  

É também na harmoniosa gestão da utilização dos espaços que se decide, em parte, o sucesso da 
componente social, pois pode facilitar e democratizar o acesso à educação, à cultura e às actividades 
públicas, ao mesmo tempo que se promovem sistemas integrados de transportes urbanos sustentáveis, 
que irão reduzir a poluição atmosférica e até incentivar o ciclismo e a deslocação a pé. 

Ao nível da acção internacional, conceitos como os de mobilidade sustentável ou construção ecológica 
estão a assumir importância crescente, constituindo uma oportunidade para mudar a forma como as 
cidades têm evoluído. A arquitectura bioclimática, a microgeração de energia, o aproveitamento das 
fachadas para aproveitamento de energias, as vias cicláveis, a utilização de combustíveis alternativos nos 
transportes, o condicionamento do acesso automóvel a algumas áreas das cidades, o estabelecimento de 
áreas para espaços verdes, representam uma pequena parcela das medidas que é possível implementar 
para melhorar os níveis de degradação, ambiental.  

As actividades construtivas – infra-estruturas, edifícios e outras – potenciam não só um importante efeito 
económico e social mas também ambiental, desde logo associado à ocupação e ao uso do solo, ao 
consumo de recursos (nomeadamente água e energia), à produção em larga escala de resíduos e 
efluentes (líquidos e gasosos), bem como à alteração dos ecossistemas naturais, que podem interferir 
directamente com o ambiente envolvente. 

A optimização dos modos de concepção, construção, renovação e demolição dos edifícios e do ambiente 
construído pode permitir melhorias significativas no desempenho ambiental e económico dos espaços 
edificados e na qualidade de vida dos cidadãos.  
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Brian Edwards38 defende que a melhor configuração urbana conjuga densidade , uso misto e edifícios de 
altura média, em que os mais altos devem ser implementados junto às principais estações de transporte 
público. 
 

“In a world of constant change, the basis for a city’s long-term success, and 
therefore maintaining its intelligent status, lies in the adaptability of its fabric, 
processes and systems. It is this aspect that makes city intelligence and 
urban sustainability mutually dependent concepts.”39 

 
Apesar de considerar que delimitar uma estratégia sustentável não se deve tratar de preencher um elenco 
de requisitos, é relevante considerar orientações de sustentabilidade propostas por especialistas. José 
Miguel Fernandéz Guell escreveu em 2007 as Directrices de Sostenibilidad para una Region Urbana40, 
uma lista longa da qual apenas os pontos relevantes para a matéria em questão são apresentados. 
 
• Desenvolvimento territorial policêntrico – dois modelos, o rural e o urbano, conseguidos por um sistema 
de transportes que controle os limites da cidade travando a dispersão urbana. Modelo natural de 
ordenamento – mais campo e mais cidade. 
 
• Mobilidade sustentável – a nova cultura de mobilidade urbana visa reduzir a dependência do automóvel 
e aumentar as oportunidades de meios alternativos, o transporte colectivo e não motorizado, para 
reconstruir a proximidade como valor de cidadania e recuperar a convivência dentro do espaço público. 
 
• Espaço público como factor de integração – a mistura dos usos, a densidade e a ocupação frequente do 
espaço público pelos cidadãos, sem importar a sua condição social, favorecem a coesão e a segurança.  
 
• Difusão, inovação e conhecimento – é importante garantir a adesão dos cidadãos a princípios e valores 
colectivos e sociais, por forma a criar um sentido de pertença e reforçar identidades regionais em áreas 
urbanas e rurais. 
 
• Eficiência Energética – é impreterível obter eficiência energética (tal como optimização da utilização de 
recursos) à escala urbana, através de medidas implementadas ao nível da construção. 
 
• Mistura de funções e grupos sociais – aumentar a complexidade urbana nos tecidos existentes, criando 
novas áreas de centralidade e potenciando a mistura de usos urbanos e a proximidade em termos de 
acessibilidade entre habitação e trabalho. Deve procurar-se uma estrutura policêntrica com o princípio de 
conseguir uma cidade de distâncias curtas em relação a cada centro, ligados por transporte público, 
limitando as actividades monofuncionais que formatam o uso do automóvel devido à sua localização 
periférica associada a infraestruturas rodoviárias. 

 

3.2. (Criação de) Novas centralidades / Lugares urbanos 
 

Constituindo centros de poder, riqueza e conhecimento, as cidades têm sido ao mesmo tempo núcleos 
urbanos catalisadores de mudanças e transformações sociais. Representam sem dúvida a fonte das 

                                                            
38 EDWARDS, Brian – O guia Básico para a Sustentabilidade, 2006, pág. 217 
39 THAITES,Kevin; PORTA, Sérgio; ROMICE Ombretta;  GREAVES, Mark, 2006, pág. 20 
40 GUELL, José Miguel Fernandéz – Directrices de Sostentabilidad para uma Região Urbana (2007), citado em Métodos e 
Técnicas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, de Fernando Nunes da Silva, 2010, págs. 29-31 
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revoluções que sustentaram a formação do mundo contemporâneo, que desenvolveram o conceito de 
democracia e a formulação dos direitos humanos, revelando-se a característica essencial para a 
sustentabilidade urbana.  

 A vitalidade da cidade tem as suas bases na diversidade e complementaridade de actividades, onde os 
habitantes vivem, trabalham, consomem, socializam, a par da produção económica e reprodução social. 
Representa uma aglutinação de pessoas de diversos contextos culturais, oferecendo espaços e edifícios 
públicos que constituem um foco para os cidadãos e para as comunidades, fornecendo uma atracção 
emocional tanto para os próprios habitantes como para visitantes, através da incorporação de funções 
colectivas que podem estabelecer pontos de referência no tempo e no espaço. 

Aldo Rossi no seu livro “A Arquitectura da Cidade” 41  caracteriza de elemento vital, o objecto 
arquitectónico de cariz permanente, caracterizador do espaço urbano como um foco importante que, 
assumindo diferentes funções, pode estabelecer e funcionar como referência urbana. A introdução de 
valências colectivas pretende reivindicar essa propriedade. Neste âmbito, procuram-se estratégias que 
promovam o reforço das articulações quer ao nível social, quer ao nível espacial, numa acção preventiva 
de fenómenos como a “segregação residencial” decorrentes do zonamento de actividades.  

Até agora consideraram-se estratégias urbanas que buscam a consolidação do fragmento de cidade, não 
enquanto mero componente funcional de um todo, mas como algo mais autónomo ao nível das 
possibilidades e ofertas associadas à cidade como entidade colectiva. Qualquer elemento marcado pela 
funcionalidade estática sem relevância histórica ou emocional pode traduzir-se no impedimento à 
receptividade de novas funções necessárias ao desenvolvimento da vida urbana, poder-se-á tornar num 
elemento patológico na medida em que a estagnação actua contra o processo dinâmico real da cidade. 
Com isto, não se procura defender o impedimento da construção de tipologias funcionalmente singulares 
públicas, como igrejas, museus ou edifícios municipais, entre outros, mas perceber como a projecção da 
monofuncionalidade inflexível “gratuita”, por princípio, pode impedir e reduzir as hipóteses de uma melhor 
adequação futura. 

A uniformidade da utilização impõe, mesmo aos melhores arquitectos, uma escolha que se limita à 
expressão sincera mas cruel de uniformidade ou à variedade sempre artificial, pois carece de fundamento 
funcional. Alguma riqueza simbólica da arquitectura urbana pode residir na proximidade e no diálogo 
entre a maior variedade possível de usos privados e públicos, articulados com o espaço colectivo e com 
tecido urbano.  

Rossi refere ainda que a aquisição de várias funções com o tempo, sem a perda das qualidades 
geradoras de uma forma da cidade, confere uma capacidade de aceleração do processo de urbanização 
reivindicando, por isso, o papel catalisador dos elementos primários, como a habitação, o trabalho e o 
lazer. No fundo, é importante perceber que a cidade é composta por diversos momentos ou, numa escala 
mais alargada, pólos interligados ou sobrepostos que se podem afirmar como novos centros, geradores 
de vida humana e de cidade.42 

Segundo a abordagem conceptual de Christopher Alexander, propõe-se um modelo estrutural urbano 
assente numa lógica de sobreposição de elementos entre as diversas partes da cidade. Esta ideia 
promove a continuidade numa matriz de cidade com os seus componentes homogeneamente distribuídos 
que permitam a polivalência de ofertas e oportunidades num determinado excerto urbano. A um nível 

                                                            
41 ROSSI, Aldo – A Arquitectura da Cidade, 1965 
42 Ibid., pág. 120 - 140. 
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mais abstracto, este caminho visa o cruzamento dos diferentes componentes da cidade contrariando as 
práticas segregacionistas em árvore. 43 

Krier pretendendo contrariar o metabolismo entre centro e periferia, e na busca da melhoria da qualidade 
de vida nas cidades, menciona como princípio de actuação a reorganização policêntrica das cidades, 
buscando a noção polinuclear da cidade tradicional. Para o autor, o elemento base da cidade policêntrica 
é o bairro urbano autónomo. Este apresenta-se como uma nova centralidade, uma verdadeira cidade na 
cidade. Constitui a expressão construída de uma comunidade de interesses colectivos e individuais e 
representa um centro geográfico de dimensão limitada, mais ou menos extensa, que integra a totalidade 
das actividades, as funções e os usos urbanos, habituais ou eventuais, públicos ou privados, comerciais, 
produtivos, residenciais, escolares, recreativos, diga-se, tornando-os “auto-suficientes”.44 

Neste sentido, a premissa essencial de um ordenamento urbano ecológico é a de diminuir 
significativamente as distâncias percorridas diariamente por cada habitante para interligar o local de 
trabalho, a casa, a escola, o comércio e o lazer. Dentro desta lógica, o tamanho de um “centro” é definido 
pela capacidade de movimento quotidiano do peão. Segundo Krier o peão deve ter acesso, sem utilizar 
meios de transporte mecânicos, a todas as funções urbanas habituais, quotidianas e semanais, em 
menos de 10 minutos a pé.45 

Um bom plano da cidade e de bairro deve usufruir de todas as potencialidades geométricas e 
topográficas. A regularidade excessiva ou, pelo contrário, a irregularidade forçada dos espaços públicos 
devem ser evitadas. O genius loci pode brilhar e se desenvolver, por vezes, do conflito resolvido entre as 
condições dadas e as construções impostas como museus, anfiteatros, pontes, etc., enfim, edifícios ou 
construções singulares, esporádicas que alimentem e incentivem o desenvolvimento urbano qualificado.  

“Se um edifício conseguido é um benefício apreciável, um belo conjunto 
constitui um acto fundador, um factor de civilização.”46 

Esta ideia de uma forma urbana edificada, como elemento centralizador e impulsionador de criação de 
cidade, constitui um tema relevante para o seguimento deste trabalho. A criação de um edifício, que 
integre funções públicas e privadas a uma escala que o poderá colocar num patamar de relevância, não 
só pela sua dimensão como pela sua localização, e pela proximidade a uma forte rede de transportes e 
infra-estruturas, pode constituir um elemento âncora para a criação de outras formas urbanas em seu 
redor.  

“Para viver no mundo é preciso fundá-lo – e nenhum mundo pode nascer no 
«caos» da homogeneidade e da relatividade do espaço profano. A 
descoberta ou a projecção de um ponto fixo – o «Centro» – equivale à 
criação do Mundo...”47 

Para um melhor aprofundamento desta ideia considerou-se importante referir a abordagem de Mircea 
Eliade, no seu livro “O Sagrado e o Profano, essência das religiões”, segundo o tema da criação da 
civilização e da essência da vida humana e urbana. O autor defende a importância de um totem, um 
poste sagrado 48 , para a criação da civilização. Este objecto, geralmente em pedra ou madeira 
representaria o centro com significância simbólica e emocional que permitiria a formulação e a base de 

                                                            
43 ALEXANDER, Christopher – Uma Cidade não é uma Cidade, 1965 
44 KRIER, Leon – Escolha ou Fatalidade, 1999, pág. 120 
45 Ibid., pág. 124 
46 Ibid., pág. 143 
47 ELIADE, Mircea – O Sagrado e o Profano, essência das religiões, 2002, pág. 42 
48 Ibid., pág. 46 
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assentamento e reprodução do povo. No fundo, constituiria o foco essencial para a criação do 
aglomerado urbano, da cidade. No tema da cidade contemporânea, a proposição de um edifício-
sede/chave, dum objecto-cidade, poderá, num sentido mais poético, espalhar a sua beleza à volta, e 
revitalizar uma área urbana descaracterizada ou até impulsionar a criação de uma nova centralidade. 
Muitos exemplos como a Casa da Música no Porto, ou o Guggenheim de Bilbao, ou o Centro de Artes de 
Graz, o Pompidou, etc. constituem edifícios públicos de relevante escala e que pela sua localização, 
forma, programa e dimensão impulsionaram o estímulo à criação de novas áreas qualificadas e novos 
lugares urbanos consolidando e dinamizando a área urbana onde se inserem. Como diz Krier; os edifícios 
públicos e simbólicos devem ocupar os lugares privilegiados da cidade e da paisagem: o ponto de mira 
duma praça, os pontos de convergência das perspectivas urbanas, os locais mais em evidência na 
paisagem.49 

O ponto seguinte deste capítulo pretende, para o seguimento do tema do trabalho, descrever uma 
abordagem ao edifício com vista na qualificação da sua permanência, procurando a compreensão dos 
condicionantes, ao nível do objecto arquitectónico, que interferem na sua permanência e transformação. 

 

3.3. Sistema Multi-funcional: Edifício Híbrido 
 

No contexto da procura de um modelo capaz de adaptar-se ao sinal dos tempos, os Edifícios Híbridos 
revelam-se exemplos oportunos pelo seu gene de misticidade e, principalmente, pelo seu carácter 
flexível. Poderá confundir-se o modelo que procuramos com o condensador social, surgido das 
vanguardas, pelo seu carácter misto. Contudo, em termos conceptuais, em nada se assemelham, 
tornando clara a escolha pelo híbrido. 

Tanto o condensador social, surgido das vanguardas modernistas, que à semlhança do híbrido integra 
diferentes usis, como o híbrido são o resultado duma lógica de pensamento funcional, porém, enquanto o 
primeiro concentra todas as capacidades de transformação numa comunidade fechada, o híbrido abre-se 
à cidade “favorecendo o contacto entre desconhecidos, intensificando o uso do solo e deixando margem 
para a indeterminação, face ao controlo que impunha o condensador”50. 

A hibridação da forma urbana, fortalece-se pela união do domínio público com o privado, onde a vertence 
social da primeira e a intimidade da segunda encontram um suporte para se desenvolver. A capacidade 
de ser permeável dentro da malha urbana torna-o acessível e a utilização privada dos seus equipamentos 
garante o seu funcionamento ao longo das vinte e quatro horas, o que significa que a actividade é 
constante e não se submete a horários de funcionamento quer privados quer públicos.  

“A premissa moderna na correspondência entre forma e função já não funciona”51. A relação forma-
função pode ser explícita ou implícita, consoante o desejo de fragmentar ou integrar. 

No entanto, o desenho de um edifício de grande escala, talvez mais do que qualquer outro, requer uma 
atenção especial à questão estrutural e formal de maneira a equilibrar tensões, criar harmonia e a ser 
entendido como unidade morfológica. Para além de criarem a vida pública, os edifícios servem as 
necessidades específicas das pessoas que os utilizam tendo por isso que se ir adaptando aos ritmos que 
se advenham. Este factor de adaptabilidade começa no desenho do próprio edifício e deve apresentar 

                                                            
49 KRIER, Leon – Escolha e Fatalidade, 1999, pág. 139 
50 PER, Aurora Fernández – Hybrid versus Social Conderser, 2009, pág. 8 
51 MOZAS, Javier – This is Hybrid, publicado em This is Hybrid- an analysis of mixed-use buildings by a+t, de Aurora Fernández, 
Javier Mozas e Javier Arpe, 2011, p.42 
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soluções que não o inviabilizem. Ou seja, se um edifício que hoje é um centro de investigação, pode 
daqui a cinco anos ser utlizado como edifício de escritórios e daqui a vinte pode ver-se obrigado a 
funcionar como uma escola. Assim, edifícios que são facilmente, ou de maneira mais prática, modificáveis 
terão uma vida útil maior e representam uma utilização de recursos mais eficiente.   

 

3.4. Flexibilidade na arquitectura 
 

O tema da flexibilidade traz consigo questões mais sensíveis à arquitectura, como a relação da forma 
com a função. Dotar os nossos edifícios de flexibilidade afasta-os inevitavelmente de uma forma fixa, o 
que na arquitectura clássica não seria aceite, porque função e forma estavam intimamente ligadas. Hoje, 
a sociedade exige edifícios que sejam capazes de responder às mudanças de requisitos.  

O que se procura é uma forma de pensar arquitectura direccionada para uma nova síntese, mais 
dinâmica, e por isso consciente da previsível mutabilidade para dar resposta às necessidades do século 
XXI. Pretende-se chegar a um paradigma onde a forma e a função não estejam inseparavelmente 
associadas, estabelecendo uma arquitectura que poderá num futuro não integar as funções pensadas no 
acto do desenho, mas sim as necessárias na altura, embora procurando manter a sua identidade.  

Exemplos como o Lx Factory em Lisboa, no bairro de Alcântara apresentam-se, na actualidade como 
exemplos vivos desta ideia. Armazéns industriais da última parte do século XIX ocupados por vários usos 
que não aqueles quando foram construídos. A capaciade íntrinseca de se adaptarem constitui a dinâmica 
urbana essencial, sempre viva e activa, gerando realidades físicas que estimulam o contacto e 
sociabilidade. Assim, o edifício adaptável permite várias funções, ou seja, permite a possibilidade de uma 
alteração de uso: do viver ao trabalhar, do trabalhar ao lazer, ou inclusivamente, como contentor de 
várias actividades simultâneas. O que permite a um edifício lidar com as necessidades vindouras é 
precisamente ter uma identidade aparentemente robusta e uma presença forte no contexto urbano. 

Já Le Corbusier, em 1923, procurara integrar estas ideias de flexibilidade na habitação, em série, 
estandardizadas, baseadas no sistema dom-ino, passível de se tranformar totalmente no seu interior, pela 
ausência de paredes, incorporando apenas núcleos técnicos essenciais fixos.  

Pode-se dizer então que a flexibilidade não assume unicamente como vector de actuação a necessidade 
de uma transformação e uma renúncia a qualquer forma antes construída, até pelo contrário, uma vez 
que os edifícios que se mostraram mais flexíveis foram os que não foram desenhados para esse fim. 

O artigo “Adaptabilidad”52 elenca os principais motores para adaptabilidade integrada, dos quais apenas 
são referenciados os mais relevantes para o tema, a saber: 

- sobredimensionamento: consiste essencialmente na ideia de pensar em volume mais do que 
em planta, pensar como se de um contentor se tratasse, onde as áreas, mais especificamente os vazios 
volumétricos, de dimensão superior às necessárias para um programa definido à-priori, permitem o uso 
contínuo e versátil ao longo do tempo.  

- neutralidade da fachada: pressupõe-se um desenho que não tenha a indicação de um uso 
concreto, mas que seja ao mesmo tempo capaz de sugerir actividades enormemente atractivas. A 
neutralidade não deve ser confundida com repetição nem homogeneidade.  

                                                            
52 Artigo de Gerard Maccreanor publicado em a+t 12, Vivienda y Flexibilidad, 2008  
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- materialidade: perceber que a qualidade do material de um edifício está inteiramente ligada à 
ideia de intemporalidade e resiliência urbana, contribuindo também para a sua vitalidade e identidade 
singular. 

- irracionalidade: procura do equilíbrio entre a estrutura e o uso, como meio de corresponder às 
necessidades de um contexto e da consciência espacial, ao invés de desenhar a forma perfeita enquanto 
objecto arquitectónico e não como espaço para as actividades.  

 

3.5. Casos de Estudo 
 

Neste ponto procura-se, para o aprofundamento do trabalho, analisar dois exemplos distintos de 
arquitectura híbrida, que vão de encontro às premissas essenciais para o desenvolvimento do projecto 
para Alcântara. O primeiro exemplo, híbrido zonado, pela temática das novas centralidades e o segundo, 
híbrido misto, pela relevância da inserção geográfica nas frentes ribeirinhas. 

 

3.5.1. Vanke Centre, Steven Holl Architects 
 

Este projecto, construído em 2009 em Shenzhen, na China. Considera-se relevante, para uma melhor 
análise do projecto, realçar que por esta altura na China assistia-se a uma proliferação urbana que 
comprometia a integração da natureza e dos espaços verdes no sistema urbano, bem como se procedia 
a uma crescente privatização dos solos. Dadas as manifestações de crescimento urbano constantemente 
rejeitarem a componente natural dos espaços, a favor da construção e da urbanização, considera-se que 
esta proposta corresponde a uma alternativa de desenvolvimento que procura restabelecer o equilíbrio 
entre a natureza e a cultura urbana. 

O projecto desenvolve-se através da criação de um “arranha-céus” horizontal elevado do nível térreo, 
permitindo que a superfície do terreno seja dedicada à comunidade e se arfime como um parque público. 
Reconsidera o conceito tradicional de um campus corporativo isolado e rompe com a distribuição usual 
em diferentes volumes, típica neste tipo de novos centros, rejeitando a cidade consolidada como forma de 
se afirmar como um novo pólo gerador de vida urbana, diga-se auto-suficiente. 

O Vanke Centre resulta assim como uma procura de oferecer na periferia da cidade um novo centro 
urbano, integrando tanto zonas de trabalho e residências como áreas de lazer. A ideia de levantar a 
massa construída do nível térreo levanta, no entanto, questões ambíguas quando se procura enfatizar e 
promover o sentimento de pertença. Neste caso, a procura de proporcionar um jardim público para a 
cidade e para os utilizadores deste complexo, através do levantamento do edificado não estimula a 
interacção entre as vivências do edifício e as vivências do espaço exterior. Geram-se portanto dois tipos 
de apropriação diferentes não oferecendo contudo a intercomunicação directa e activa entre ambos, 
propícia ao desenvolvimento do sentido de comunidade e à dinamização urbana.  
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Forma 

O edifício assume-se morfologicamente como uma única massa suspensa que se estende sobre o 
território e que pontualmente integra núcleos de acessos que fazem a ponte entre o jardim e os pisos 
elevados. Organiza-se segundo uma língua que se vai ramificando ao longo do parque, de acordo com as 
orientações necessárias para uma ajustada iluminação para as diferentes áreas, de modo a maximizar as 
vistas e a organizar programaticamente todo o conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Aqui, um único contentor reúne todos os programas propostos, incorporando uma “rua” interior semi-
pública que interliga as diferentes áreas e manifesta o interesse na interacção de usos e utilizadores, 
integrando um conjunto de apartamentos, hotel, unidades de habitação/trabalho e um centro de 
conferências. Optou-se por criar uma nova mini-cidade53, que realmente estimulasse a interacção social 
entre as pessoas tanto dentro do complexo como fora.  

Mais do que criar uma serie de formas edificadas que denunciem os vários usos dentro do complexo, o 
edíficio integra num único bloco longitudinal todo o programa através de um zonamento funcional, o que 
permite minimizar os conflitos entre as mesmas, e criar um edifíco coeso e unido.   

                                                            
53 Entenda-se por mini-cidade a consolidação de um novo núcleo urbano com escala para se afirmar como funcionalmente auto-
suficiente de acordo com a edição de Hybrids ll, a+t magazine, nº32, 2008 

I . 20. Análise formal, desenho explicativo 

I. 21. Esquema explicativo do zonamento funcional 
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3.5.2. Bryghusprojektet, OMA 
 

Este projecto encontra-se inserido no antigo porto de Copenhaga, onde se verifica uma profunda 
transformação para converter a frente de água, fortemente marcada por um intenso eixo rodoviário que 
vai sendo pontuado por equipamentos de forte vocação cultural e simbólica, num percurso qualificado e 
dinâmico para a contemporaneidade. A área elegida para a construção do edifício corresponde a um 
espaço vazio na margem do rio que evidencia a necessidade de um reforço e qualificação dos percursos 
pedonais, entre o centro histórico e o limite do canal. 

O Bryghusprojektet localizando-se mesmo no centro desta transformação, procura desenvolver 
esta área como um novo pólo urbano na cidade, uma vez que enquanto espaço privilegiado ao 
longo da frente de água, carecia contudo de identidade e de definição espacial. Assumindo o 
eixo viário como principal fundamento desta dissociação entre a cidade e a margem do rio este 
projecto evidencia, como finalidade, tirar partido das potencialidades do lugar. Podemos afirmar 
que o edifício procura funcionar como um gerador urbano com o intuito de ligar a cidade e o rio, 
e introduzir valências de ordem colectiva para este lugar. 

É importante referir a importância que um único gesto arquitectónico, independentemente da sua 
complexidade, representa na consolidação da malha urbana e na apropriação e vivência da 
cidade. Importa aqui perceber que uma área, anteriormente sub-aproveitada e desqualificada, e 
numa situação evidentemente privilegiada pela proximidade com o rio, pode ser revitalizada 
através de um projecto que reconheça e enfatize a potencialidade do sítio, podendo constituir 
para a cidade um pólo relevante, activo e dinâmico. 

 

Forma 

A morfologia do edifício resulta primariamente da combinação desordenada de usos, rompendo com a 
tradicional distribuição hierárquica de programas, e portanto impulsionando uma verdadeira interacção. O 
volume resultante, fruto do empilhamento de “peças” de dimensão menor, contrasta com a escala dos 
grandes edifícios monolíticos que tendem a fechar-se neles próprios.  

 

 

 

I. 22. Modelos experimentais para a definição formal 
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Programa 

Contrariamente ao “empilhamento” de usos em secções, onde os usos do edifício se revelam 
autónomos, este projecto propõe uma amontoação mais desordenada com vista numa 
imprevísivel criação de situações onde cada programa é consciente da coexistência de outros 
adjacentes. Assim, as diferentes funções combinam-se segundo uma ordem aparentemente 
aleatória incorporando equipamentos públicos, habitação, escritórios, a rua e a sede do Centro 
Dinamarquês de Arquitectura, que estimulam a interacção entre os diferentes utilizadores. Os 
conteúdos programáticos estão contudo, organizados segundo uma lógica de acessibilidades, e 
de acordo com a valorização das relações visuais tanto internas como externas, oferecendo 
espaços vazios semi-exteriores que potenciam a riqueza e a salubridade do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 23. Análise programática – piso superior 

I. 24. Análise programática – piso térreo 

I. 25. Análise programática – piso inferior  
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IV - Projecto de um Edifício Híbrido - Nó de Alcântara 
 
 
A proposta estende-se por três níveis de desenvolvimento: 

I. O primeiro nível consiste no desenvolvimento do projecto urbano para o Nó de Alcântara à escala 
1:2000. Nesta fase propõe-se a definição de novos sistemas de mobilidade, de novos espaços públicos – 
ou consolidação dos existentes – e do edificado. 

II. O segundo nível consiste no projecto de caracterização da área urbana que representa a transição 
entre Alcântara consolidada e a frente ribeirinha, determinante no Plano Urbano, através da definição dos 
espaços e da organização do programa à escala 1:500. 

III. O terceiro e último nível, o de maior desenvolvimento, consiste na caracterização arquitectónica de um 
edifício multifuncional, desenvolvendo-o à escala 1:200, dando enfoque na definição de um espaço à 
escala 1:50 e na pormenorização de alguns elementos construtivos à escala 1:20. 
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I. 26. Área de incidência do plano urbano, planta de Manuel Fernandes de Sá  

4.1. Plano Urbano para Alcântara 
 

Esta fase de projecto insere-se na proposta de grupo, à luz das ideias que fomos desenvolvendo ao longo 
do semestre. A área base sob a qual incide a nossa proposta urbana é aproximadamente aquela definida 
previamente no plano de Manuel Fernandes de Sá, e consiste numa larga faixa orientada norte-sul que 
abrange grande parte do vale de Alcântara, desde o extremo norte da Av. de Ceuta até ao Tejo (ver 
imagem 26). Contudo, a área de trabalho mais directa consiste na parte Sul desta faixa, abrangendo na 
sua maioria a frente ribeirinha e os pólos directamente associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a proposta é fundamental a importação de alguns aspectos deste plano como aqueles relacionados 
com as questões da mobilidade, a paisagem e a estrutura ecológica e hidráulica urbana 54 , aqui 
considerados sob a ideia de constituir em Alcântara uma nova centralidade, articulando as suas 
particularidades físicas e sociais para a criação de um sistema coeso. 

Constituindo este plano uma análise fidedigna das condições actuais do lugar encontramos aqui algumas 
soluções inteligentes para os temas da ecologia e hidráulica urbana, que pela sua complexidade seriam 

                                                            
54 SÁ, Manuel Fernandes de – Plano de Urbanização de Alcântara VOL. I Relatório (Proposta), Julho 2010 
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bastante difíceis de compreender sem conhecimentos técnicos, e cujas características essenciais são 
aproveitadas para enquadrar a proposta. Introduzem-se ainda, novos aspectos essenciais que se 
prendem sobretudo com a alteração parcial do uso do solo para aqui criar novos hábitos e novas formas 
de habitar a frente ribeirinha de Alcântara. Leva-se também a alteração dos sistemas de mobilidade a um 
nível mais drástico, propondo novas possibilidades de acção. 

 

 

   ESCALA DE BAIRRO 

 

   ESCALA DA CIDADE    

   BARREIRA (LINHA FÉRREA)    

   ESCALA DA CIDADE  

 

   RIO TEJO 
 

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

A propósito da primeira leitura conceptual que distingue duas escalas de acção (ver imagem 27), 
definem-se três campos de intervenção: mobilidade, ambiente e programa. Para cada um destes campos 
definem-se estratégias específicas, considerando a área abaixo da linha férrea como pertencente ao 
domínio da cidade e portanto, a ser trabalhada tendo em conta a continuação e articulação com a frente 
ribeirinha de Lisboa, e considerando a área definida pela rotunda junto ao actual Largo do Calvário (parte 
da proposta do plano de urbanização de Fernandes de Sá) e pelas ruas e núcleos vizinhos como uma 
área local, a ser trabalhada tendo em conta uma escala mais comunitária. 

 

MOBILIDADE  --------------- ligar frente ribeirinha com a cidade 
                  valorizar o uso do transporte colectivo 
                  melhorar o escoamento de tráfego automóvel  
AMBIENTE ------------------------   incrementar actividades ao ar livre 
                           promover a saluridade / cidade carbono zero 
                                                     aumentar a área de solo permeável 
PROGRAMA ----------------- introduzir novos usos da frente ribeirinha 
                 valorizar a actividade portuária 
                 incrementar unidades empresariais e habitacionais 
                 valorizar os pólos de actividades existentes 

I. 31. Diagrama dos campos de intervenção, do autor 

O primeiro campo é aquele que se afirma com mais relevância pela quantidade de infra-estruturas 
presentes na área, propondo-se que Alcântara se afirme definitivamente como interface, através do 
desenho de uma série de ligações, assim como a qualificação das existentes. Assim, redesenham-se os 

I. 27. Esquema de leitura conceptual, do autor 
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principais nós rodoviários, descentralizando-os relativamente à Av. de Ceuta para que se possa facilitar o 
escoamento do trânsito assim como a melhoria dos acessos rodoviários à frente ribeirinha. Cria-se 
também uma ligação subterrânea entre a linha de Cascais e a linha de Cintura Interna, transformando o 
percurso Alcântara - Cais do Sodré num sistema de mobilidade leve que mais facilmente permita o seu 
atravessamento o que contribui significativamente para a libertação desta área de infra-estruturas 
pesadas. Propõe-se ainda uma ligação fluvial entre Alcântara e Cacilhas, actual destino com maior 
número de passageiros, para acentuar este carácter intermodal e libertar o Cais do Sodré de algum 
tráfego.  

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

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

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

 

 

   ESCALA DE BAIRRO 

 

   ESCALA DA CIDADE UNIFICADA   

 

   RIO TEJO 
 

 

 

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

Assim, da análise dos espaços verdes e espaços colectivos actuais identificámos dois de maior 
relevância. O jardim da rotunda junto à Gare Marítima de Alcântara apresenta um forte potencial para se 
converter no espaço público de eleição entre a cidade e o rio na zona de Alcântara, todavia, encontra-se 
subjugado a elementos de apoio ao trânsito automóvel. A área desportiva do Alvito, localizada na maior 

I. 28. Novo esquema de leitura conceptual, do autor 
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área verde da cidade, tem uma ligação frágil com Alcântara, desperdiçando-se o potencial de conexão 
das actividades na frente ribeirinha com esta área. A deficiência dos espaços verdes aparece 
parcialmente resolvida no PU, com a proposta de baías de retenção, mas não integra uma estratégia de 
usufruto da cidade; o espaço público na frente de rio continua a ser deficientemente configurado, com 
falta de hierarquia nas áreas de permanência, assim como nos percursos pedonais. 

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

Assim, na conjugação destes princípios define-se uma proposta dividida em várias unidades de projecto, 
nas quais é evidente a tentativa de revitalização da área, de forma suportada e coerente. Conclui-se que 
o congestionamento do nó de Alcântara se mantém; os espaços colectivos estão incluídos numa 
estratégia ecológica, mas carecem de valor arquitectónico, da mesma forma que o edificado valorizado é 
individualizado, mas carece de revitalização.  

Neste contexto, Alcântara afirma-se como um interface de transportes, como lugar cultural e de lazer, 
para viver e trabalhar. Este plano pressupõe a iniciativa de criar para este lugar um novo complexo, de 
grande escala, que faça a transição cidade-rio, e que, pela sua localização estratégica, ofereça grande 
acessibilidade, habitação, trabalho, cultura e lazer. Exigirá necessariamente uma actividade projectual 
diversa que terá de assentar-se numa estratégia urbana e concretizá-la. 
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4.2. Estratégia urbana 
 

 

 

A área elegida (ver imagem 29) é limitada a Sul pela doca de Alcântara, a Norte pela linha férrea, a Este 
pelo Museu do Oriente e a Oeste pelo corredor verde, aquele que será o eixo estruturador do plano, 
ligando Alcântara à Gare Marítima. A escassez de pistas que levariam à sua concepção resultará na 
prática de um exercício experimental de criar um fragmento de cidade de natureza individual que vingará 
por actuar como mediador entre cidade compacta e o rio, numa tentativa de se diluir no tecido urbano. O 
projecto do edifício multi-funcional foi pensado como um elemento físico central, alinhando-se como o 
eixo verde e apontando-o para o rio. Este desejo de devolver o Tejo à cidade resulta de um forma 
evidente neste edifício, que se abre e se aponta para a água, enfatizando a “necessidade” de viver o rio 
através da cidade.  Este lugar apresenta-se como um espaço privilegiado na cidade e com potencial para 
se afirmar como um pólo urbano activo e dinâmico, quer a nível da sua localização e riqueza ambiental, 
quer a nível das redes de transportes, quer a nível de consolidação do tecido urbano. 

Encontrando-se na intersecção dos fluxos provenientes do Norte – do alvito, monsanto e linha de cintura 
–  e os de Este/Oeste que percorrem toda a margem ribeirinha, bem como os de Sul oferecidos pela 
reactivação da Gare Marítima, estabelece-se aqui a necessidade de uma marcação concreta, de uma 
âncora, de um ponto de encontro, neste momento central de passagem e paragem. É segundo esta ideia 
de centralidade, digamos então, nova centralidade, que se manifesta a relevância da construção de um 
edifício de maior escala e que por sua vez possa servir de “palco” para as possíveis vivências e para uma 
boa apropriação dos habitatantes no lugar, dada a sua privilegiada localização no contexto urbano. 

Posto isto, é prudente perceber que, ao se optar por um projecto de tal escala, é necessário definir-se, à 
partida, qual será a influência que este terá sobre a sua envolvente. Enquanto uma grande parte dos 
edifícios de grande escala tendencialmente se entendem como unidades isoladas da restante cidade, 
funcionando autonomamente como referenciado no caso de estudo 3.5.1., aqui assumiu-se como 
condição obrigatória aceitar o projecto como estratégia de organização em conjunto com a envolvente 
pré-existente, não só criando novas possibilidades mas como também num sentido de complementar e 
reorganizar o tecido urbano actual. 

I. 29. Área de localização 
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À semelhança do que acontece no projecto para Copenhaga enunciado no ponto 3.5.2., o edifício e o 
complexo onde este integra participam assim na inscrição activa no tecido urbano. Para configurar os 
limites deste construído optou-se por fazer uso da densidade e começar por perceber o lugar como um 
todo conjunto ao qual se oferecia espaços vazios, mais fechados ou mais abertos para a cidade, mais 
urbanos ou mais verdes, mais lúdicos ou mais funcionais, procurando desenvolver atravessamentos e 
conexões visuais que pudessem tirar partido da relação com o rio e introduzi-lo novamente na vivência da 
cidade.  

Os limites do complexo urbano onde se insere o edifício híbrido foram definidos a Norte como uma massa 
contínua que se manifesta paralelamente ao longo da Av. 24 de Julho, procurando oferecer um plano 
mais limpo embora denuncie já através de duas passagens ao nível térreo a presença de novos espaços 
no centro do projecto. A Sul pela dinâmica envolvida no aumento da doca cria-se um espaço mais 
dinamizado com avanços e recuos da superfície pavimentada ou ajardinada procurando estabelecer uma 
relação mais óbvia e directa, convidando o rio e a água para os hábitos das pessoas. A Este os limites 
jogam com a importante presença do Museu da Cera e do Museu do Oriente procurando estabelecer uma 
tensão entre volumes numa tentativa de os integrar na linguagem adoptada como um todo, no fundo 
como um prolongamento dissimulado da massa construída. Por último, a Oeste esta massa edificada 
culmina com a criação do referido edifício multi-funcional que representa o culminar do prolongamento do 
corredor verde e da integração da água no meio urbano.  

O complexo urbano organiza-se segundo cinco tipos de espaços principais distintos, a saber: 

               
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 - praça: apresentando-se como um espaço mais nobre, dedicado à escala cidade e com 
amplitude e dimensão suficiente para abrigar e constituir palco de possíveis eventos públicos desde 
exposições ao ar-livre, a feiras, a concertos, a funcionar como um simples espaço ambivalente 
estabelece aqui um ponto de encontro para actividades públicas, criando oportunidades para passear, 

I. 30. Esquema dos espaços de permanência, do autor  
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comer, praticar desporto e conviver. Afirma-se como uma arena que apela à estadia e ao convívio, um 
espaço aberto pelos vários estreitamentos limítrofes (que mais à frente discutiremos). 

 - pátio: este lugar, de carácter igualmente público revela-se determinante para manter o 
equilíbrio e a salubridade dos edifícios que o rodeiam. Apresenta-se como um espaço que não só integra 
espaços verdes, proporcionando lugares à sombra e visualmente mais frescos e salubres, como oferece 
equipamentos urbanos que qualificam os lugares de permanência. Em contacto directo com o edifício 
circundante, o pátio representa a ponte entre uma boa apropriação do espaço exterior e vivência dos 
usos integrados no edificado. É neste lugar, pela sua caracterização e potencialidade, que as pessoas 
poderão vir fazer a sua pausa, fumar o seu cigarro, conviver, contemplar e descansar, ou mesmo onde 
virão após o seu dia de trabalho. 

 - miradouro: lugar a sul privilegiado essencialmente pela relação visual directa com o rio e a 
outra margem. Integra um piso elevado de restauração ao qual são dedicados espaços exteriores de 
permanência devidamente sombreados. 

 - jardim: este espaço representa o culminar da relação entre a permanência na frente ribeirinha 
como espaço de lazer e a intimidade com o rio. Pela sua localização “quase” dentro de água, procura 
oferecer um desnivelado núcleo verde a esta área, afirmando-se como um jardim para o bairro.  Aqui se 
estabelece uma vasta área passível de actividades físicas, desporto, lazer, descanso e contemplação. 

 - edificado: o desenho dos espaços exteriores relaciona-se de forma intrínseca com o edificado 
fundamentando-so e vice-versa, complementando-se. Esta dualidade entre o construído e o não 
construído torna-se indissociável sobretudo nesta área e a esta escala para um melhor funcionamento de 
toda a unidade. Integra desde equipamentos públicos como auditório, biblioteca e ginásio a habitação, 
trabalho, restauração, comércio, serviços e estacionamento. O edifício situado a Oeste, híbrido, de maior 
dimensão apresenta-se como o edifício de maior relevância pela sua localização uma vez que vem 
complementar o corredor verde e oferece uma alternativa mais íntima e diversa de relacionar a cidade 
com o rio – uma forma de habitar estes lugares de transição que ofereça espaços para caminhar, lugares 
para estar, ver, ouvir, falar e contemplar.  

 

 

 

 

I. 31. Esquema de usos, do autor 
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As linhas de força do plano pareciam dar lugar apenas a propostas de grande escala, talvez por isso a 
estratégia de desenhar pátios, ruas pedonais e praças seja o desejo de subverter a escala 
“descontrolada” originada pelo plano urbano. Tanto as ligações pedonais, como os vazios urbanos 
contribuem para que o plano urbano seja morfologicamente caracterizado e inteligível a uma escala 
“contida” e que não se resuma aos dois eixos Avenida de Ceuta e Avenida 24 de Julho. Contribuem 
também para que se crie uma urbanização à escala humana, de dimensões controladas, já que a forma 
de percorrer esta grande área, chamemos-lhe alcântara-mar, será sempre pedonal.  

Assim, também os elementos que o compõem terão de ser desenhados para a apreensão do ser 
humano. Jan Gehl escreve, a respeito da vida entre os edifícios, que “poder mover-se facilmente e com 
confiança, poder permanecer nas cidades e nas zonas residenciais, poder disfrutar dos espaços, dos 
edifícios e da vida nas ruas e poder encontrar-se e reunir-se com outras pessoas – de maneira informal 
ou mais organizada-: tudo isto é fundamental para os projectos das boas cidades e edifícios actuais, tal 
como era no passado”55. 

A ideia principal representada neste esquema (ver imagem 32) prende-se com os enfiamentos do olhar. É 
fundamental aqui o príncipio de deslumbramento – de uma entrada por um espaço mais fechado que de 
repente se abre e revela o conjunto. 

“ A aproximação de dois grupos compactos de edifícios resulta numa espécie 
de pressão, numa proximidade inevitável do pormenor, que contrasta 
directamente com as caracetrísticas da praça. Os estreitamentos permitem 
manter uma atmosfera de recinto mas não impedem o trânsito de peões, 
ajudando assim, a estabelecer a articulação da cidade, pela sua divisão em 
zonas bem definidas e claramente diferenciadas […] “56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                            
55 GEHL, Janl - La Humanizacion del Espacio Urbano, 2009, p.59 
56 CULLEN, Gordon – Paisagem Urbana 

I. 32. Esquema das aberturas visuais, do autor 
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4.3. Estratégia de desenho do edifício  
 

De acordo com as premissas anunciadas no ponto anterior, pretende-se criar um edifício híbrido assente 
nas ideias de revitalizar a cidade através da criação de um novo pólo activo e dinâmico, uma nova 
centralidade, que represente um ponto de encontro dos fluxos ao longo da margem do rio e os 
provenientes do centro da cidade e de Monsanto. Procura-se com este edifício introduzir novas valências 
e novos usos de cariz pública bem como privada na frente ribeirinha como meio de requalificar este 
fragmento urbano dada a sua privilegiada localização na cidade, e potencial no âmbito do habitar 
colectivo e da construção da cidade contemporânea sustentável. 

“ A ideia de habitar colectivo não se opõe à ideia de habitação privada 
nem se resume a habitação colectiva. Habitamos não só uma casa, 
mas também um bairro, uma cidade um território e, porque não, o 
espaço virtual da comunicação generalizada”57.  

Assumindo uma posição positiva na resposta à nova condição existencial com a qual lidamos 
actualmente e aprendendo com os princípios modernistas sem cair no autismo ou demissão disciplinar, 
procura-se desenvolver uma ideia metropolitana de habitar o bairro e a cidade. A estratégia assenta quer 
na densificação, artificialização e ordenação do meio urbano quer na exponenciação da dimensão 
colectiva, convocando a herança disciplinar moderna e assumindo, ao mesmo tempo, a atmosfera dos 
novos tempos. 

 

4.3.1. Morfologia  
 

A problemática essencial que este trabalho levantava era a organização desta grande área que pela sua 
inserção geográfica não apresentava pistas de configuração formal usuais. Também a possibilidade de 
uma incorporação funcional diversa constitui uma das problemáticas fundamentais, na medida em que é 
necessária coerência de acessos a tipologias, assim como o estudo das relações público-privado 
imprescindível para o correcto funcionamento de toda a unidade. 

O alinhamento do edifício com o eixo principal da Av. de Ceuta e o corredor verde resulta para o edifício 
como uma necessidade de os prolongar e abrir visulamente para a sua chegada ao rio. De facto todo o 
conjunto foi desenvolvido segundo a premissa de devolver o rio à cidade, pelo que se desenvolve de 
norte para sul alargando-se, erguendo-se, quase como um barco que indica o caminho, e apontando-se 
para a água. A relação directa que o construído apresenta com o braço de água que inunda alcântara 
vem enfatizar esta ideia de que o rio é pertencente e facilmente acessível da cidade, criando um espaço 
qualificado, fresco e salubre. 

A morfologia resultante da configuração do plateau imediatamente a Este e do braço de água alimentado 
pelo corredor verde liberta a forma do edifício para a sua inflexão de forma a que os dois lados se 
combinem e relacionem sem que as características de cada um se percam, e pela interacção com o 
construído se enriquessam e qualifiquem, pelo que o grande vão no centro do edifício se torna essencial 
para um melhor funcionamento e uma maior amplitude visual das partes. 

                                                            
57 BAPTISTA, Luís Santiago - Habitar Colectivo, 2008, p.8 
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O edifício desenvolve-se basicamente em dois níveis, chamemos-lhes embasamento e corpo. O primeiro, 
revestido a pedra, consiste nos primeiros três pisos em galerias  que fazem a ponte entre a vivência do 
pátio e os programas do edifício. Este embasamento  procura essencialmente interligar e motivar as 
dinãmicas associadas à experiência do espaço público e as valências programáticas ocasionais, como o 
comércio, cantina, ginásio e biblioteca. O segundo nível, corresponde ao bloco contentor envidraçado 
uniforme que assenta no volume inferior e incorpora os usos culturais e os privados, que beneficiam 
principalmente desta necessidade de segregação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Programática 
 

O edifício híbrido garante a sua condição combinando várias funções no mesmo, qualidade que assegura 
24 horas de utilização. 

O programa foi definido com base nas necessidades descritas pelo Plano Urbano com o propósito de 
integrar o edifício e não segregá-lo. À habitação, aos escritórios, ao comércio e ao estacionamento 
acrescentou-se uma proposta de equipamentos apoiada nas Necessidades de Equipamentos de 
Utilizações Colectivas expostas pelo PU de Alcântara – um ginásio, um auditório, uma biblioteca, uma 
creche e espaços polivalentes que poderão integrar outros programas de carácter público. Este edifício 
que se propõe não obriga a servir as mesmas pessoas para todas as actividades. Pressupõe-se que uma 
pessoa que aqui more não é obrigada a aqui trabalhar. Nem os equipamentos disponíveis servem só os 
utilizadores – o híbrido abre-se ao resto de Alcântara em todos os aspectos. Aliás, a proximidade do 
auditório e biblioteca denuncia esta intenção, pela proximidade à nova estação de alcântara. A riqueza da 
auto-suficiência funcional está precisamente no compromisso de evitar a segregação, de abrir-se para o 
exterior.  

Assim, o edifício desenvolve-se programaticamente em três partes. 

A primeira organizada longitudinalmente, faz corresponder aos primeiros pisos fundamentalmente ligados 
ao piso térreo e do plateau destinando-se sobretudo às áreas comerciais. O último piso desta parte 

I. 33. Esquema de concepção, do autor 
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integra um percurso exterior coberto, em galeria, que dá acesso aos principais programas de carácter 
público como a cantina, o ginásio, a biblioteca e a creche. O plateau, por cima do estacionamento 
caracteriza-se como um espaço ambíguo, uma vez que procura a intimidade de um espaço semi-fechado 
associado ao edificado adjacente, mas ao mesmo tempo assume uma condição de espaço público que 
comunica espontaneamente com o piso térreo e “procura” o rio e a água em pontos estratégicos. 

A segunda, definida pela massa construída logo acima do grande vão, faz corresponder aos programas 
de cariz cultural – biblioteca e auditório – que integra uma grande área polivalente e o foyeur a norte do 
projecto, mais ligados ao bairro de alcântara.  

A terceira e última parte apresenta-se como corpo construído que completa a forma do edifício, 
introduzindo principalmente, os usos de carácter privado como escritórios nos pisos intermédios, pela 
privatização que estes oferecem, e habitação nos últimos pisos, pela riqueza de luz e privilégio das vistas. 
No topo do bloco, a Sul, optou-se por pensar num espaço com área suficiente para funcionar tanto como 
restaurante como capaz de receber eventos, uma vez que pela sua localização privilegiada oferece uma 
impressionante vista panorâmica. 

Os acessos encontram-se pontuados ao longo do edifício de acordo com a 
distribuição programática e de modo a que, não só organizassem os fluxos 
privados e os públicos como promovessem tanto a separação como a 
interacção dos mesmos. Os átrios principais, no nível térreo, localizados nos 
extremos norte e sul do edifício, foram desenhados e pensados como espaços 
de transição entre o espaço colectivo, o plateau e o próprio edifício. A definição 
destes espaços foi pensada como áreas ainda exteriores mas tratadas como 
pertencentes já ao edifício e procura evidenciar este convite à apropriação do 
pátio, para que todos os elementos funcionem como uma só unidade 
permeável e interligada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. 34. Esquema do programa, do autor. 
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4.3.3. Flexibilidade 

As soluções adoptadas para a definição dos espaços foram pensadas com a premissa da  
adaptabilidade, procurando criar áreas ambivalentes e suficientemente flexíveis para o futuro ou mesmo, 
para o presente. O edifício integra várias estratégias sustentáveis desenvolvidas consoante as escalas de 
trabalho. Assim, o desenho homogéneo das fachadas envidraçadas realçam a possibilidade de 
adaptação das áreas aos usos necessários da altura, bem como a materialidade dos pavimentos que 
permite acolher programas tanto de carácter público, como eventos ou exposições ou outros, como 
privados, como escritórios ou oficinas ou até mesmo tipologias habitacionais que se enquadrem. Outras 
estratégicas mais específicas encontram igualmente lugar no desenho de projecto como explicitado em 
seguida. 

As superfícies comerciais são desenhadas com pé-direito de 4,20 metros e incorporam, chamemos-lhes 
bolsas, um núcleo onde se encontram pontos de água e esgotos que possibilitam a transformação destes 
espaços de acordo com as necessidades vindouras. Todas as áreas de comércio apresentam duas 
fachadas numa tentativa de garantir uma mais facil ventilação cruzada e, pela facilidade de iluminação, 
manter a salubridade dos espaços. O mesmo acontece com os espaços destinados a escritórios que 
integram um núcleo técnico central, com casas-de-banho, libertando a área adjacente para a organização 
e subdivisão como for mais conveniente, garantindo a total flexibilidade para uma melhor apropriação do 
espaço. No fundo, ambos funcionam como contentores preparados para o parcelamento, caso se 
justifique, e adaptação a outros usos.  

O plateau, que corresponde ao estacionamento, garante a possibilidade de adaptação a vários cenários 
pela libertação de paredes e pela abertura de entradas de luz natural, pontuadas ao longo da plataforma. 

No caso da habitação, situada nos últimos dois pisos do edifício, o desenho procura ir ao encontro dos 
tipos de utilizadores, desde o registo familiar ao registo de casa-oficina. O acesso é feito por uma galeria 
central ampla devidamente iluminada, por uma entrada zenital que abrange grande parte da mesma, 
contribuindo para a qualifcação dos espaços na casa que poderiam ter um défice de luz pela sua 
localização oposta à fachada principal. Michael Alder sugere em Typology+58 que uma residência deve 
ser pensada como um fenómeno tipológico porque terá um ciclo de vida maior do que o seu primeiro 
habitante, pelo que os espaços interiores são organizados segundo a possibilidade de se agregarem e 
ampliarem, com configurações simples e ortogonais que antevejam a modulação do espaço de acordo 
com a necessidade.  

Outros espaços como o restaurante no topo e foyeur do auditório oferecem, pela sua dimensão e 
suficiência técnica, a possibilidade de se adaptarem e se tornarem espaços com programas mais 
culturais, capazes de receber exposições ou iniciativas públicas, que enfatizam a sua vitalidade. 

 

4.3.4. Estratégia Ambiental 
 

O edifício integra na sua constituição algumas estratégias ecológicas com vista na sua permanência e de 
acordo com as premissas actuais de preservação do ambiente e dos seus recursos. É importante referir 
que as soluções adoptadas, supramencionadas, participam também nesta procura duma sustentabilidade 
integrada para garantir uma melhor qualidade de vida dos utilizadores bem como uma maior longevidade 
do edifício.  
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A iluminação natural, pela forma orientada de Norte para Sul com uma ligeira inflexão do edifício para 
Este bem como a criação de vãos em ambas as fachadas que garante uma ventilação cruzada, permite 
decrescer a quantidade de energia gasta. Soluções como a instalação de painéis fotovoltaicos no 
desenho de fachada permitem também reduzir os valores de energia utilizada.  

A integração de zonas permeáveis como o braço de água que envolve o edificado e áreas verdes 
adjacentes constituem sistemas naturais e de baixo custo que podem participar na atenuação das 
inundações recorrentes em Alcântara, bem como conferem salubridade ao lugar. Também no próprio 
edifício esta integração de espaços arborizados nomeadamente a este e oeste, permite maior eficácia no 
controlo da iluminação solar. 

Estas estratégias enunciadas, mais do que soluções construtivas desenvolvidas até às escalas de 
desenho minuciosas, representam ideias simples e relevantes neste contexto, que foram adoptadas e 
que procuram sobretudo conferir ao projecto, um sentido maior de sustentabilidade integrada.  
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V. Conclusão 
 

Este documento tenta encontrar formas de intervir na cidade contemporânea, considerando que esta tem 
um sentido evolutivo dificilmente qualificável, aparentemente caótico e heterogéneo, onde os factores 
urbanos e sociais perdem significância e dão lugar a vontades económicas associadas cada vez mais aos 
preços dos solos e más políticas urbanas. Assim, revela-se pertinente uma análise crítica e sintética da 
sua evolução e transformação durante o período de tempo que abrange o ínicio do séc. XX até à 
actualidade. 

A presente dissertação procura portanto evidenciar a temática das formas e conjuntos urbanos, 
procurando compreender as prácticas decorrentes do séc. XX e a sua relevância para a construção da 
cidade actual. Assim, o capítulo segundo do documento identifica as premissas fundamentais para a 
qualificação da cidade, focando-se no período dito Moderno, definindo sucintamente programáticas 
essenciais a introduzir, a influência do desenho da forma na criação de espaço público, os métodos que 
introduzem a salubridade na vivência íntima ou colectiva – desde as orientações solares, aos sistemas de 
ventilação cruzada, à proporção entre o espaço construído e não construído, à incorporação de espaços 
verdes – bem como o reconhecimento das consequências negativas da sua aplicação irracional e 
impositiva, nomeadamente em áreas monofuncionais isoladas.  

Através da análise de alguns casos exemplares da Arquitectura deste século, entendemos que, no 
sentido da criação de cidade, é determinante uma forte interacção entre o edifício e o espaço público para 
um bom funcionamento de ambos; o desenho de um programa misto com usos tanto privados como 
públicos que motivem a dinâmica das relações humanas e a boa apropriação do espaço; e a necessidade 
da integração num contexto urbano por forma complementá-lo e não segregá-lo. 

É necessário entender a cidade como palco de relações humanas, espaço aberto à misticidade de 
culturas e à comunidade, pelo que o arquitecto deverá oferecer espaços que as estimulem e consagrem. 
Enuncia-se assim, no capítulo terceiro, a relevância da criação de cidades policêntricas como meio de 
evitar zonas inactivas, segregadas e descosidas do contexto urbano que, como retirámos do período dito 
Moderno, estimulam a marginalidade, sentimento de isolamento e tédio. Partindo deste pressuposto, que 
a cidade deve integrar pólos urbanos interligados e relativamente próximos, activos e auto-suficientes, 
procurou perceber-se se – pela sua riqueza programática, forma e escala urbana e integração num 
sistema completo de rede de transportes – um edifício poderia constituir um elemento catalisador e 
qualificador destas áreas, como dizia Eliade: um poste59, um centro gerador de vida urbana.  

Prosseguiu-se para a análise de casos de estudo, que por apresentarem contextos semelhantes - frentes 
ribeirinhas descaracterizadas - e por se focarem nas questões de qualificação de espaço público, 
apresentam propostas, estratégias e ideias interessantes para o debate sobre a construção da cidade 
contemporânea. Reconheceu-se, nestes casos, que o desenho de edifício revela a capacidade de 
programar uma combinação de usos que promova uma maior interacção humana, de reajustar a malha 
urbana e revitalizar percursos e áreas urbanas desintegradas. É importante referir a pertinência de 
adoptar uma estratégia formal com soluções flexíveis com vista numa maior adaptabilidade programática 
e longevidade do edifício. 

No capítulo quarto procedeu-se ao desenvolvimento do objecto prático em questão, um edifício híbrido 
em Alcântara. Para este fragmento de cidade, procurou-se fazer uma leitura das características do lugar, 

                                                            
59 ELIADE, Mircea – O Sagrado e o Profano, essência das religiões, 2002, pág. 46 
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no sentido de desenvolver uma proposta dialogante com a envolvente, de modo a permitir ao objecto 
constituir-se como operador urbano eficaz.  

Em Alcântara reconhece-se a carência de uma ocupação consolidada, impulsionada pela permanência 
de infra-estruturas pensadas a uma escala de intervenção dissociada da vivência dos espaços, 
promovendo a descontinuidade do tecido urbano. Por outro lado, pela a sua situação geográfica 
privilegiada na cidade e pelo facto de ser dotada de um interface de transportes é legítimo dizer-se que se 
poderá vir a afirmar como um novo pólo. Este objectivo de criar aqui uma nova centralidade cumpre-se 
quando se desenha um edifício que estimula a integração com as oportunidades do lugar, fazendo a 
ponte entre os diferentes vectores que o caracterizam, como os percursos ribeirinhos, o corredor verde, o 
bairro e a água. Considerou-se que pela valência de programas públicos e privados que vão ao encontro 
das necessidades locais, pela criação de espaços públicos que pela dimensão do edifício se colocam à 
escala da cidade e pela proximidade a uma forte rede de acessibilidades, esta área se afirmaria como um 
novo centro dinâmico, auto-suficiente e sustentável.  

Desta forte intenção de criar uma nova vida em Alcântara, o desenho do projecto procurou evidenciar a 
redescoberta do rio e da sua nostalgia associada, tentando criar espaços públicos de permanência, de 
passeio e de convívio, como meio de dinamizar e revitalizar esta área. 

No que respeita à construção do edifício híbrido, e com estas premissas assentes, verificou-se 
fundamental uma particular atenção aos espaços de distribuição e transição, que denunciam esta procura 
da interacção entre os utilizadores, sejam eles ocasionais ou permanentes. Definiu-se os fluxos públicos 
e os privados para que, por um lado, se estabelecessem espaços de encontro e que beneficiassem desta 
intercomunicação, e por outro para que se mantivessem os requisitos de privatização quando necessário.  

Concluiu-se que são estratégias importantes para a definição de um edifício desta escala, a 
hierarquização dos diferentes programas bem como a percepção da compatibilidade ou incompatibilidade 
dos mesmos. Para uma apropriada combinação de usos públicos e privados é necessário ter em conta 
factores como os tempos de actividade dos diferentes usos, a importância da garantia de privacidade dos 
programas que a requerem, a relevância do tratamento dos espaços de transição onde há intersecção de 
percursos e a proximidade ou afastamento a espaços públicos exteriores. Estes espaços de circulação, 
ora privados ora públicos ou semi-públicos, que tanto poderão conjugar as várias actividades e 
proporcionar espaços comuns de convívio, como segregá-las quando assim os usos o pedirem, 
assumem-se como fundamentais para coser todas as partes. 

É igualmente interessante perceber que a própria agregação de programas pode participar na 
dinamização de todo o conjunto. Tipologias “zonadas”, como referidas no caso de estudo 3.5.1., apesar 
de funcionalmente serem muito eficazes, não estimulam dinâmicas sociais. A ideia de um edifício 
misturado programaticamente, em que num mesmo percurso se integram diferentes tipos de valências 
incentiva as relações entre os usos e as próprias pessoas, potenciando a permanência nos mesmos e, 
por isso, aumentando a vida activa do edifício.  

O objecto urbano, enquanto resposta arquitectónica a um problema de planeamento, manifesta o desejo 
de habitar colectivo, de criar cidade, de resolver ou introduzir hipóteses para consolidar a trama urbana, 
denuncia a intenção de se envolver com a envolvente, embora talvez não tão directamente activa, mas 
porque permite dotar de identidade o conjunto dos espaços, atribuindo-lhe características e qualidades 
relacionais que fundamentam a sustentabilidade social e que garantem a sua vitalidade.  

Considerou-se então que o edifício proposto poderá vir a ser gerador de uma nova centralidade e 
representar uma mais-valia para a qualificação de Alcântara e até mesmo da cidade de Lisboa. 
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ANEXOS 
 
1 - Peças desenhadas finais 
2 - Processo seleccionado: esquissos 
3 – Maquetas  
  



1 - Peças desenhadas finais 
 
_P1 Plano Urbano / esc: 1-2000 
_P2 Estratégia Urbana / esc: 1-500 
_P3 Edifício Híbrido em Alcântara: planta piso térreo / esc: 1-250 
_P4 Edifício Híbrido em Alcântara: planta piso plateau / esc: 1-250 
_P5 Edifício Híbrido em Alcântara: plantas pisos 2,3,4,5 / esc: 1-250 
_P6 Edifício Híbrido em Alcântara: plantas pisos 6,7, cortes e alçados / esc: 1-250 
_P7 Edifício Híbrido em Alcântara: cortes e alçados / esc: 1-250 
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PLANO URBANO PARA ALCÂNTARA EM COLABORAÇÃO COM ANA RITA FOLGADO, MARIA MARTINS

P1
PLANO URBANO 
DE ALCÂNTARA

FRANCISCO DE LEMOS MONTEIRO NUNES DA SILVA

MIARQ PROJECTO FINAL

ORIENTADOR PEDRO RODRIGUES

FAUTL NOVEMBRO 2012 

corte pela av. 24 de Julho

LISBOA COMO CIDADE PORTUÁRIA
/evolução do porto de Lisboa

LUGARES DE REFERÊNCIA

ALCÂNTARA
/evolução de Alcântara

CONCLUSÃO

/unidades 
morfológicas de 
Alcântara

QUINTAS E 
TERRENOS 
AGRÍCOLAS

INDÚSTRIAS

UNIDADES 
FABRIS E 
MANUFA-
TUREIRAS

GRANDES 
INFRA-
ESTRUTURAS

REVITA-
LIZAÇÃO
URBANA

pequenos 
aglomerados 
habitacionais

grandes 
aglomerados 
habitacionais
de operários do terramoto

grandes 
aglomerados 
habitacionais

aglomerados 
habitacionais 
qualifi cados

plano de 
urbanização 
de Alcântara

ERA DO CARVÃO

terramoto porto de Lisboa linha férra Caneiro ponte 25 de Abril

1755 1877-1887 1887-1891 1940-1960 1962-1966
ERA DO PETRÓLEO ERA DA INFORMAÇÃO

séc.XIX séc.XX

habitação c/ 1 ou 2 
pisos
ligada à ponte de 
alcântara.(séc. XVIII)

habitacão +/- 6 pisos
com serviços piso 
térreo
(séc. XXI)

área industrial 
parcialmente 
reconvertida, de 
grandes armazéns e 
fábricas(séc. XIX)

armazéns associados à 
actividade portuária
(séc. XX)

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

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

Os tipos predomi-
nantes são o D e o 
E, tendo em conta 
o carácter indus-
trial da área. A 
nível da habitação 
é muito visível a 
soberania do tipo 
A, o mais antigo.

EDIFICADO

Existe uma individualização 
do edifi cado valorizado mas 
carece de revitalização.

ESTRATÉGIA DE MOBILIDADES

ligar frente ribeirinha-cidade
valorizar o uso do transporte colectivo
melhorar o escoamento do tráfego 
automóvel

ligação de linha de cascais com a linha de cintura
ligação fl uvial alcântara-caçilhas
qualifi cação dos nós rodoviários

MOBILIDADE

Resolvido o acesso à Ponte 25 
de Abril e a insufi ciência de 
estacionamento.
Mantém-se o 
congestionamento do nó de 
Alcântara.

ESTRATÉGIA PROGRAMÁTICA

introduzir novos usos na frente ribeirinha
valorizar a actividade portuária
incrementar unidades empresariais e 
habitacionais
valorização dos pólos de actividade 
existentes

melhoria das condições de realização da actividade 
portuária
apoio ao núcleo lx factory

reabilitação de edifi cado de valor

ESPAÇO PÚBLICO

Existe uma proposta de 
espaços públicos mas carece 
de signifi cado urbano. 

ESTRATÉGIA AMBIENTAL

incrementar actividades ao ar livre
promover a salubridade
aumentar a àrea de solo permeàvel

low line
prolongamento do corredor verde 
até ao rio
bacias de retenção
integração de espaços verdes 
nos núcleos urbanos

EDIFICADO

Estado geral do edifi cado
-Zona de edifícios em mau estado ou em 
ruína;
edifi cado sub-valorizado / devoluto
-Edifi cios com potencial interesse público, 
MAS sem função ou com função desad-
equada;
-Edifícios com valor patrimonial sem 
qualquer função atribuída ou estratégia 
visível de utilização;

SISTEMA VERDE E 
ESPAÇOS COLECTIVOS

-Jardim / Rotunda de inversão de sentido 
na área portuária
-Área potencial para espaço público 
ocupada com elementos de apoio ao 
trânsito automóvel;
área desportiva do Alvito e ligação a 
Monsanto
-Potencial de conexão das actividades 
na frente ribeirinha com Monsanto
-Sistema de espaços verdes orientado 
para uma estrutura ecológica, MAS sem 
integração de uma estratégia de usu-
fruto da cidade

MOBILIDADE

Cruzamento rua prior do crato com av. 
ceuta e eixo de acesso à ponte 25 de Abril
-Nó mal estruturado -> CONGESTIONA-
MENTO
-Criação de uma rotunda -> FACILI-
TAÇÃO de escoamento do trânsito (trans-
portes colectivos);
cruzamento av. índia e av. brasília com av. 
ceuta / linha ferroviária cascais-cais do 
sodré
-Nó mal estruturado -> Sistema de mobili-
dade pedonal limitado
-Linha ferroviária sem ligação com a linha 
de cintura interna -> CANALIZAÇÃO dos 
fl uxos para o centro da cidade; 

ANÁLISE CRÍTICA - 
PROCEDIMENTO

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO F

TIPO D

TIPO E

Análise Proposta

pequenos equipamentos 
de complemento à 
doca(lazer, restauração)

bandas habitacionais 
paralelas

elementos de excepção 
da malha urbana

torres habitacionais

nova forma urbana,
conjunto híbrido

quarteirão tradicional

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

TIPO E

TIPO F

TIPO G

/estratégia 
programática

/estratégia de 
mobilidade

/estratégia 
ambiental

++ ++HIGH LINE
BUENOS AIRES

FLOR

PARIS 

DE 

HAUSMANN

WEISSENHOF
BARCELONA

WATERFONT+ + + +

=

CONCEPT 
COLLAGE

/unidades 
morfológicas 
propostas

ESTRATÉGIA URBANA

ESCALA DE 
BAIRRO

ESCALA DA CIDADE
BARREIRA (LINHA FÉRREA)
RIO

ESCALA DA CIDADE 
UNIFICADA
RIO

ESCALA DE BAIRRO

ABORDAGEM CONCEPTUAL

PLANO

URBANO

corte pela av. de Ceuta

habitação em U 
orientada para o rio

/comparação entre situação actual
 e o plano de urbanização de Alcântara

1. GARE MARÍTIMA DE ALCÂNTARA

2. MUSEU DO ORIENTE

3. MUSEU DA MARINHA

4. MUSEU DA CERA

5. ESTAÇÃO DE METROPOLITANO E 

COMBOIO

6. CORREDOR VERDE

7. FERROVIA LIGEIRA

8. UNIDADE HABITACIONAL

9. LX FACTORY

10. ESCOLA NÁUTICA

11. CICLOVIA

12. BIBLIOTECA

13.HORTAS URBANAS

14. PORTO DE LISBOA

15. DOCA

16. PISCINAS PÚBLICAS

ESC: 1/2000
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P2
ESTRATÉGIA 

URBANA 
// implantação

ABERTURAS VISUAIS

ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA

PROGRAMA

A problemática essencial que este tra-
balho levantava era a organização desta 
grande área, que pela sua inserção 
geográfica não apresentava pistas de 
configuração formal usuais. Também a 
possibilidade de uma inserção funcional 
diversa constitui uma das problemáti-
cas essenciais, na medida em que é 
necessária coerência de acessos e tipo-
logias, assim como estudo das relações 
público-privado necessárias para o cor-
recto funcionamento de toda a unidade.
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PELO NOVO NÍVEL DE ESPAÇO PÚBLICO

P2
ESTRATÉGIA 

URBANA 
// implantação

1. ESTAÇÃO DE 

METROPOLITANO E COMBOIO

2. MUSEU DO ORIENTE

3. PRAÇA CENTRAL

4. PÁTIO MIRADOURO

5. PLATEAU PÚBLICO

6. EDIFÍCIO HÍBRIDO

7. HOTEL

8. LAGO ARTIFICIAL

9. EDIFÍCIOS DE USOS MISTOS

10. JARDIM PÚBLICO

11. DOCA

ESC: 1/500



P3
EDIFÍCIO HÍBRIDO 

EM ALCÂNTARA
// planta piso 0 e 

esquemas de concepção

1. ESTACIONAMENTO

2. CAFETARIA

3. ARMAZÉNS

4. LOJA ÂNCORA

5. CARGAS E DESCARGAS

6. ESCRITÓRIOS

7. COMÉRCIO

8. RESTAURAÇÃO

8

5

6

7

2

3

4

1

4

PLANTA PISO 0

FRANCISCO DE LEMOS MONTEIRO NUNES DA SILVA

MIARQ PROJECTO FINAL

ORIENTADOR PEDRO RODRIGUES

FAUTL OUTUBRO 2012 

ATRAVÉS DA GALERIA

ESQUEMA DE 
ACESSOS

ESQUEMA 
PROGRAMÁTICO 

GLOBAL

ESQUEMA 
PROGRAMÁTICO / USOS 

POR NÚCLEO

ESQUEMA 
PROGRAMÁTICO / 
PERCENTAGENS E 

ÁREAS

ESQUEMA DE FORMAÇÃO

Steven holl - Kiasma Museum of 
Contemporary Art, Helsinki

Friedberg and Partners - Yards 
Park, Washington

OMA - Entrepôt Macdonald

ESC: 1/250
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P4
EDIFÍCIO HÍBRIDO 

EM ALCÂNTARA
// planta piso 1, desenhos de 

concepção

1. PLATEAU PÚBLICO

2. COMÉRCIO LOCAL

3. LOJA ÂNCORA

4. PARQUE INFANTIL

5. OFICINAS

6. AUDITÓRIO INFORMAL

7. CANTINA

8. GINÁSIO

9. BIBLIOTECA

10. PÁTIO DE CONTEMPLAÇÃO

11. CRECHE
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P5
EDIFÍCIO HÍBRIDO 

EM ALCÂNTARA
// plantas piso 2, 3, 4, 5

1. GINÁSIO 

2. BIBLIOTECA

3. OPEN SPACE

4. OFICINAS

5. AUDITÓRIO

6. FOYER

7. PÁTIO DE CONTEMPLAÇÃO

8. ESCRITÓRIOS

9. SALA POLIVALENTE
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PLANTA PISO 4 PLANTA PISO 5
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CORTE TRANSVERSAL PELO NÚCLEO CULTURAL

ESC: 1/250
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Vista este/
Vista oeste/



P6
EDIFÍCIO HÍBRIDO 

EM ALCÂNTARA
// plantas piso 6, 7, vistas e 

corte transversal

1. AUDITÓRIO

2. BIBLIOTECA

3. HAB. T3

4. HAB. T1

5. HAB. T2 DUPLEX

6. HAB. STUDIO DUPLEX

7. RESTAURANTE

8. ESCRITÓRIOS
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ALÇADO ESTE

CORTE LONGITUDINAL

ALÇADO OESTE

ESC: 1/250
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CORTE  TRANSVERSALALÇADO ESTE (SECÇÃO REPRESENTATIVA)

P8
PLANO URBANO 
DE ALCÂNTARA

// materialidade

ESC: 1/50
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ELEMENTOS DE FACHADA

1 - rufo em chapa de zinco / 2 - reboco areado, cor: branco / 3 - 
betão armado / 4 - perfil metálico IPE 600 / 5 - brise de alumínio 
anodizado de 15 cm ajustável, com suporte em alumínio anodizado 
/ 6 - caixilharia fixa em alumínio escovado / 7 - laje de betão (13 cm) 
aligeirada / 8 - contra-piso de orientação transversal em madeira 
/ 9 - ripas de madeira ipê / 10 - guarda em aço inox com secção 
tubular (7 cm), acabamento: fosco / 11 - reboco areado, cor: branco 
/ 12 - suporte da laje - folha de aço galvanizado trapezoidal / 13 - 
perfil metálico HEA 300 / 14 - vidro duplo / 15 - caixilharia fixa de 
alumínio anodizado, escovado / 16 - filtro geotêxtil / 17 - camada 
de drenagem em gravilha (aprox. 15 cm) / 18 - camada de imper-
meabilização / 19 - isolamento térmico - poliuterano (4 cm) / 20 
- barreira de vapor com camada impermeabilizante / 21 - camada 
protectora (“root proof”) / 22 - caleira class 600 em aço inox / 23 - 
reboco areado, cor: branco / 24 - revestimento em pedra mármore 
moleano, cor: rosa, acabamento: polido / 25 - isolamento térmico 
- poliuterano (4 cm) / 26 - betão armado / 27 - perfil metálico IPE 
600 em argamassa de cimento / 28 -  rocha compactada / 29 - 
camada protectora com pitons / 30 - filtro geotêxtil / 31 - camada 
de impermeabilização / 32 - muro de suporte em betão armado / 
33 - película de impermeabilização com camada protectora / 34 
- enrocamento (60 cm) / 35 - caixilharia fixa de aço galvanizado / 
36 - vidro armado / 37 - seixo rolado / 38 - camada de impermea-
bilização / 39 - barreira de vapor / 40 - betonilha de regularização / 
41 - perfil metálico IPE 550 / 42 - isolamento térmico - poliuretano 
(5 cm) / 43 - perfil metálico HEA 260 / 44 - brise de alumínio ano-
dizado de 15 cm ajustável, com suporte em alumínio anodizado / 
45 - perfil de ligação RRW 200 (secção rectangular) em aço, com 
grelha de ventilação / 46 - lage de betão armado / 47 - pavimento 
em pedra lioz abancado (60x60x2,5 cm), acabamento: bujardado 
/ 48 - cimento afagado / 49 - banco em betão revestido a ripas de 
madeira ipê, acabamento: natural 

INTERIORES

50 - estrutura de suporte para a iluminação / 51 - perfil metálico 
de secção em “U” - montante Pladur 46 reforçado / 52 - caixilharia 
móvel em PVC de cor branca, com tela de sombreamento têxtil 
regulável incorporada / 53 - lambrim em madeira de pinho, aca-
bamento: natural / 54 - revestimento em ripas de madeira de pinho, 
acabamento: natural / 55 - reboco areado, cor: branco / 56 - reves-
timento em ripas de madeira de pinho, acabamento: natural / 57 
- isolamento térmico - poliuretano (3 cm) / 58 - alvenaria dupla de 
tijolo furado (7 + 11 cm ) / 59 - pavimento em pedra de lioz aban-
cado (62x62x2cm), acabamento: jacto de areia / 60 - monomassa 
de cor creme / 61 - revestimento em pedra mármore moleano, cor: 
rosa, acabamento: polido / 62 - pavimento em mosaico hidráulico, 
cor: azul / 63 - betonilha de assentamento / 64 - revestimento em 
pastilha (5x5cm), cor: azul petróleo / 65 - tecto falso em Pladur, cor: 
branco / 66 - suporte de tecto falso com iluminação incorporada / 
67 -  lage fungiforme de betão (20 cm) / 68 -  pavimento em resina 
epoxy, cor: antracite / 69 - betão armado /  70 - reboco areado 
grosso, cor: branco 

PASSADIÇO

71 - perfil em aço galvanizado HEA 100 / 72 - perfil em aço galva-
nizado UNP 260 / 73 - betão 
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ELEMENTOS DE FACHADA

1 - rufo em chapa de zinco / 2 - reboco areado, cor: branco / 3 -
betão armado / 4 - perfil metálico IPE 600 / 5 - brise de alumínio
anodizado de 15 cm ajustável, com suporte em alumínio anodizado
/ 6 - caixilharia fixa em alumínio escovado / 7 - laje de betão (13 cm) 
aligeirada / 8 - contra-piso de orientação transversal em madeira
/ 9 - ripas de madeira ipê / 10 - guarda em aço inox com secção
tubular (7 cm), acabamento: fosco / 11 - reboco areado, cor: branco
/ 12 - suporte da laje - folha de aço galvanizado trapezoidal / 13 -
perfil metálico HEA 300 / 14 - vidro duplo / 15 - caixilharia fixa de 
alumínio anodizado, escovado / 16 - filtro geotêxtil / 17 - camada 
de drenagem em gravilha (aprox. 15 cm) / 18 - camada de imper-
meabilização / 19/  - isolamento térmico - poliuterano (4 cm) / 20

- barreira de vapor com camada impermeabilizante / 21 - camada
protectora (“root proof”) / 22 - caleira class 600 em aço inox / 23 -
reboco areado, cor: branco / 24 - revestimento em pedra mármore
moleano, cor: rosa, acabamento: polido / 25 - isolamento térmico
- poliuterano (4 cm) / 26 - betão armado / 27 - perfil metálico IPE
600 em argamassa de cimento / 28 -  rocha compactada / 29 -
camada protectora com pitons / 30 - filtro geotêxtil / 31 - camada
de impermeabilização / 32 - muro de suporte em betão armado / 
33 - película de impermeabilização com camada protectora / 34

- enrocamento (60 cm) / 35 - caixilharia fixa de aço galvanizado / 
36 - vidro armado / 37 - seixo rolado / 38 - camada de impermea-
bilização / 39 - barreira de vapor / 40 - betonilha de regularização / 
41 - perfil metálico IPE 550 / 42 - isolamento térmico - poliuretano
(5 cm) / 43 - perfil metálico HEA 260 / 44 - brise de alumínio ano-
dizado de 15 cm ajustável, com suporte em alumínio anodizado / 
45 - perfil de ligação RRW 200 (secção rectangular) em aço, com
grelha de ventilação / 46 - lage de betão armado / 47 - pavimento 
em pedra lioz abancado (60x60x2,5 cm), acabamento: bujardado 
/ 48 - cimento afagado / 49 - banco em betão revestido a ripas de
madeira ipê, acabamento: natural

INTERIORES

50 - estrutura de suporte para a iluminação / 51 - perfil metálico 
de secção em “U” - montante Pladur 46 reforçado / 52 - caixilharia
móvel em PVC de cor branca, com tela de sombreamento têxtil
regulável incorporada / 53 - lambrim em madeira de pinho, aca-
bamento: natural / 54 - revestimento em ripas de madeira de pinho,
acabamento: natural / 55 - reboco areado, cor: branco / 56 - reves-
timento em ripas de madeira de pinho, acabamento: natural / 57/
- isolamento térmico - poliuretano (3 cm) / 58 - alvenaria dupla de
tijolo furado (7 + 11 cm ) / 59 / - pavimento em pedra de lioz aban-
cado (62x62x2cm), acabamento: jacto de areia / 60 - monomassa 
de cor creme / 61 - revestimento em pedra mármore moleano, cor:
rosa, acabamento: polido / 62 - pavimento em mosaico hidráulico,
cor: azul / 63 - betonilha de assentamento / 64 - revestimento em 
pastilha (5x5cm), cor: azul petróleo / 65 - tecto falso em Pladur, cor: 
branco / 66 - suporte de tecto falso com iluminação incorporada / 
67 -  lage fungiforme de betão (20 cm) / 68 -  pavimento em resina
epoxy, cor: antracite / 69 - betão armado /  70 - reboco areado
grosso, cor: branco

PASSADIÇO

71 - perfil em aço galvanizado HEA 100 / 72 - perfil em aço galva-
nizado UNP 260 / 73 - betão 
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2 – Processo seleccionado: esquissos 
  



































3 – Maquetas 
 
 
 
 
 



/ maqueta base do plano urbano
k-line, cart\ao prensado, cartolina 
preta e cortiça

 escala 1_2000



/ maqueta estudo plano urbano
esferovite

 escala 1_1000



/ maquetas estudo
diversas escalas e materiais







/ maqueta final do 1º semestre
cartão maqueta branco, esferovite

 escala 1_500









/ maqueta estudo
cartão maqueta branco, esferovite

 escala 1_500





/ maqueta final
cartão maqueta branco, cartolina azul, 
balsa, acetato, ramos de flor

 escala 1_250
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