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RESUMO 

 

A revitalização de áreas urbanas devolutas é uma das temáticas desenvolvidas 

na presente dissertação final de Mestrado que, através do respectivo projecto propõe 

soluções com recurso à criação de espaços de trabalho com alguma predominância 

de actividades culturais na área das artes. 

O projecto incide sobre a reabilitação do recinto do antigo Hospital Psiquiátrico 

Miguel Bombarda, localizado no topo da colina de Santana, próximo do Hospital de 

Santo António dos Capuchos e do hospital de Santa Marta, em Lisboa. 

Este recinto constitui-se como um vazio urbano com características 

excepcionais na cidade de Lisboa. Localiza-se no ponto mais alto da colina de 

Santana e por isso tem uma relação de vistas privilegiadas com a cidade. É um recinto 

de caracter recolhido mas urbano pela sua inserção no terreno e pela proximidade dos 

eixos de circulação importantes da cidade. A sua grande dimensão e disposição 

volumétrica dentro do recinto permitem que haja uma multiplicidade de abordagens. É 

também um recinto de elevado valor patrimonial e histórico que deverá ser preservado 

e tomado em conta pela disciplina projectual na concretização abrangente das suas 

várias escalas, compreendidas entre a escala da cidade e a ‘escala da mão’. 

O sentido da operação projectual incidiu inicialmente na compreensão dos 

factores influentes no crescimento e evolução da cidade de Lisboa e das valências 

periféricas ao espaço de intervenção para assim enquadrar um programa relacionado 

com a envolvente imediata e a cidade. Será também considerada a potencialidade 

sociológica da arquitectura na organização e qualificação da cidade e de sugestão 

espacial nas ambiências associadas aos modos de vida. 

No processo de trabalho foram procurados conjuntos de relações para 

actuação projectual, conjuntos que permitissem uma recuperação rápida da cidade, 

que potenciassem condições de vida e possibilitasse a prestação de apoio não só ao 

nível do bairro mas também a toda a cidade. 
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ABSTRACT 
 

The revitalization of obsolete urban areas is one of the main themes from the 

current Master Dissertation, through which is proposed as urban solution, the design of 

new working spaces with linkage to cultural activities in the field of Arts. 

The project focuses on the rehabilitation of the area of the former Psychiatric 

Hospital Miguel Bombarda, located at the top of Santana’s Hill, near to Santo Antonio 

dos Capuchos’ and Santa Marta’s Hospitals, in the city of Lisbon. 

This enclosure is an exceptional urban void by its exquisite views over the city, 

resembling an enormous inner block gap but constitutes a secluded yet urban space. 

Combining a central position in the city and a certain peripheral state to the main city 

axis, its volume organization leaves a multiplicity of approaches. It is a space of large 

patrimonial and historical content to be preserved and to take into account by the 

design of all its scales of conception. 

The sense in the design approach is initially the understanding the influential 

characteristics of the surrounding space, in order to develop a program related with the 

city. It is also taken into consideration the sociologic potential of architecture to 

organize, qualify the city and influence the way of living and its circumstances in the 

architectural design.  

The work process reflects the search for a set of relation to suggest a rapidly 

regeneration of Lisbon, with better living conditions not just in a neighborhood scale, 

but at the city scale too.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Objectivos e organização da investigação 

 

Na presente dissertação teórica, a par do projecto final de mestrado, pretende-

se efectuar uma reflexão sobre a arquitectura como sistema organizativo, com base na 

ideia do espaço potenciador das manifestações sociais e humanas.  

O trabalho decorre do tema lançado no 9.º semestre de projecto, tema que 

compreendia um plano urbano na colina de Santana seguido de um plano de 

pormenorização no recinto do antigo Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda. 

Deste modo a investigação elaborada pretende ser motivo de meditação sobre 

certas preocupações relevantes para o trabalho, tais como a evolução da cidade, os 

mecanismos de transformação da mesma e a estratégia para a sua recuperação. 

Numa altura em que se fala cada vez mais na reabilitação das cidades e do 

espaço arquitectónico, um tema central desta dissertação será pensar como se 

responderá à necessidade de fixar as pessoas na mesma, recuperando um sistema 

urbano equilibrado que congregue e fixe habitantes, tornando-as actores fundamentais 

nesse funcionamento – quer através de espaços de habitação quer através de 

espaços de trabalho. 

Através de uma análise à área da colina de Santana poder-se-á concluir que 

grande parte do volume construído, à excepção dos Hospitais (São José, Santo 

António dos Capuchos, Santa Marta, Desterro, Miguel Bombarda), está 

programaticamente orientado para a habitação, daí que se possa deduzir que vazios 

urbanos localizados próximos destas circunstâncias sejam aproveitados para a criação 

de espaços de trabalho. 

Deste modo, pelo conjunto de factores associados à área em estudo, interessa 

introduzir o conceito de cluster1, tal como foi desenvolvido pela dupla de arquitectos 

 
1 Alison e Peter Smithson, Urban Structuring; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967 

Segundo estes autores o conceito de Cluster não existe isolado mas sim como uma das partes de uma 

estratégia de pensamento arquitectónico que defende que é necessária uma análise profunda de cada 

comunidade e espaço que virá a ser construído ou projectado, vindo dos elementos resultantes das 

análises as premissas para a concepção de um projecto. 
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britânicos Alison e Peter Smithson, que o entendiam como parte de uma estratégia 

global de compreensão e intervenção na evolução da cidade e como parte de um 

movimento de contestação às ideias modernistas e funcionalistas de arquitectos mais 

velhos e conceituados que presidiam aos Congressos Internacionais de Arquitectura 

Moderna (CIAM). 

Este conjunto de ideias sugere a necessidade de uma percepção ampla e não 

mecanicista do construído e da sua envolvente, tendo por base uma análise mais 

profunda de cada comunidade e do espaço construído ou projectado, vindo de cada 

uma destas unidades individualizadas as premissas para o desenvolvimento do 

projecto. 

Deste modo, observamos o resultado desta estratégia de intervenção como 

uma aproximação mais fidedigna entre o arquitecto e o utilizador específico dessa 

unidade espacial (comunidade, bairro, rua, casa, quarto). 

Poderemos chegar à conclusão que esta dupla de arquitectos procurou 

organizar e estabelecer numa estratégia características observadas periodicamente 

em algumas comunidades ou sistemas organizativos e associadas a um 

descomprometimento formal que resulta num adequar mais aproximado do espaço às 

funções pretendidas, aos utilizadores e à comunidade servida.  

 Igualmente importante no sentido de se fazer uma ponte entre os conceitos 

abordados e o projecto de arquitectura agora desenvolvido, foi a análise de casos de 

estudo onde se estuda a aplicabilidade dos temas abordados no projecto final de 

mestrado. Para chegar a essa constatação são estabelecidos paralelismos com casos 

de épocas mais antigas, assim como com exemplos mais recentes que mostrem 

compreensão destas noções no processo de pensamento e os condicionantes 

decorrentes das análises dos locais e das comunidades aí inseridas. 

 Estes casos de estudo e análise organizaram-se em duas categorias principais: 

o Cluster Arquitectónico2, ou aglomerado de elementos que constituem em si um lugar 

ou uma estrutura composta por elementos celulares organizados por uma 

programação definindo um sistema em adequação ao lugar; e o Cluster Programático3 

 
2 Esta distinção de conceitos surge para identificar com maior precisão exemplos práticos onde é 
observada a aplicação destes mesmos conceitos. Nota do autor 
3 Michael Porter,’ Location,Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy’, 

in Economic Development Quarterly; Vol 14 Issue 1, Harvard, Fevereiro de 2000, pp.15 a pp.20 
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relacionado com espaços para reabilitação com características flexíveis, que serão 

utilizados para áreas de trabalho relacionado com as artes, cultura e lazer. 

 A área onde o trabalho se desenvolve constitui um espaço excepcional na 

cidade, quer pelo seu património quer pela sua localização central em relação à 

cidade, a hipótese projectual justifica por isso uma lógica construtiva que se aproprie 

do construído, apostando na sua requalificação, recontextualização e organização do 

espaço para novos propósitos e, com isso, criando um ponto de atracção no bairro, na 

Colina e na Cidade. 

               Será igualmente de referir que um dos pontos importantes de trabalho é o 

estudo da cidade e da sua memória no contexto do legado hospitalar da Colina de 

Santana, visto ser essencial para a percepção e preservação da memória do Lugar a 

compreensão das ambiências criadas, as características de socialização entre 

elementos arquitectónicos no sítio, e o tipo de apropriação feita nestes espaços 

arquitectónicos urbanos. 

Numa sociedade global, as formas urbanas que reflectem os usos, vivências e 

hábitos de outras épocas são interpretadas como elementos que criam uma relação 

com a História. Afigura-se, deste modo, como um ponto importante a preservação 

física ou conceptual dessas ‘pegadas’. Assim, outro dos temas em análise remete para 

o estudo evolutivo da cidade e da sua memória. Estes elementos são também 

relevantes quando usados como pista para futuras intervenções, requalificações e 

reinterpretações da cidade. 

             Um dos aspectos fundamentais à concepção da obra arquitectónica é portanto 

cada característica intrínseca do espaço em questão que influencie a concepção da 

proposta tal como refere Pedro Nunes, na sua dissertação, “a natureza do lugar está 

indissociavelmente unida à (…) arquitectura enquanto criadora de novos lugares e 

novos contextos urbanos”4.  

A Dissertação Final de Mestrado, desenvolvida no Projecto de Arquitectura 

reflecte os conceitos investigados e explorados, de forma a desenvolver um projecto 

de pormenor que intervém no recinto destacando o património existente como 

elemento principal na criação do sentido de lugar e por outro lado procurando construir 

uma estrutura com programa e um desenho arquitectónico, passível de cerzir pedaços 

 
4 Pedro Sepúlveda Nunes, Construir no Construído: o Nó de Alcântara – Reconversão de Áreas 

Industriais: O centro de Artes e Ofícios LX Factory, Fevereiro 2012 
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de cidade que contactam com a área do primeiro hospital para doentes mentais do 

país. Na componente prática são evidenciadas as principais opções de intervenção e a 

sua relação com os aspectos programáticos da proposta arquitectónica. Desta forma, 

torna-se imperativo garantir o relacionamento do programa com o espaço criado e o 

espaço público no ensaio de concepção de um lugar de convívio e expressão social. 
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1.2 Aspectos de Metodologia 

 

O Trabalho Final de Mestrado desenvolve-se segundo duas componentes, uma 

teórica e uma prática. Sendo que a componente teórica procura justificar as decisões e 

opções desenvolvidas na componente prática.  

A dissertação divide-se metodologicamente em três capítulos de cariz teórico, 

onde é investigado o conceito de Cluster, a evolução na sua utilização, a observação 

da sua aplicação em casos paradigmáticos e onde também é analisado o lugar da 

intervenção e a envolvente, sendo que é desenvolvida em dois capítulos a descrição 

da proposta desenvolvida. 

Na abordagem teórica são apresentados alguns exemplos no sentido de criar 

uma estrutura de comparação e possível referência em relação às várias escalas de 

trabalho prático em relação às estruturas projectadas e à programação espacial 

sugerida. 

O capítulo de Enquadramento Conceptual da noção de Cluster serve para 

entender o percurso teórico por detrás da ideia proposta de “Cluster”, actualmente 

muito utilizada mas pouco esclarecida quanto ao seu sentido e origem.  

Deste modo é necessário investigar as primeiras associações de casos ou 

situações próximas que foram interpretadas como exemplos de aproximação ao 

conceito em estudo. Assim, procura-se contextualizar e compreender o conceito e as 

suas abordagens produzidas nos anos 50 do século XX por variados arquitectos 

associados ao CIAM 10 e ao TEAM 10 - que propuseram ideias contrárias às 

sugeridas pela Carta de ATENAS (1933) e associada a CIAM’s anteriores. Nestes 

percursos foi igualmente necessário visitar as abordagens mais contemporâneas ao 

conceito de Cluster, onde são aplicados as noções desenvolvidas no fim da primeira 

metade do século XX em situações de caracter organizativo orientado para as 

Ciências do Trabalho, como seja o caso dos Clusters criativos ou ilhas criativas. 

Por fim, é desenvolvida a proposta arquitectónica, o novo complexo 

programático no recinto do antigo hospital Miguel Bombarda. Numa fase inicial, são 

evidenciadas as principais opções da operação e o relacionamento dos programas 

propostos no projecto. Mais tarde, são referidas as relações intrínsecas ao projecto e 

programação proposta, assim como as relações entre o edificado existente e a 

envolvente. 
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São destacados os aspectos funcionais e formais do complexo programático 

concebido, entre outras características tais como a apropriação espacial e ambiências 

associadas. E sequencialmente abordadas questões relativas às materialidades e á 

composição estrutural, com as suas características inerentes relevantes para a 

exposição, das intenções e ideias das ambiências e imagética proposta. 

É pretendido demonstrar que a área de trabalho tem um grande valor 

patrimonial para a cidade, que se poderá projectar sobre a colina e cidade caso a 

intervenção associe a qualificação dos espaços para expressão cultural e social à 

responsabilidade social do arquitecto. 
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2. ESTADO DA ARTE 
 

A dissertação teórica foi produzida com base num trabalho de investigação e 

análise abordando vários temas e diversas escalas. Para isso, são clarificadas ao 

longo do documento as referências que fundamentam as principais opções e as 

decisões no projecto final de mestrado e na dissertação teórica justificando o 

desenvolvimento do trabalho. 

Para a percepção da abordagem conceptual a tomar em Projecto, e que foi 

explicada na dissertação, tornou-se necessário entender os conceitos desenvolvidos e 

investigações produzidas por vários autores, investigações essas que procuraram, 

sistematicamente, enquadrar ideias de organização operável sobre a cidade 

construída e tendo como premissas a sustentabilidade e a flexibilidade das situações 

encontradas ou propostas. 

No Capitulo Enquadramento Conceptual da noção de Cluster é focada a 

génese e desenvolvimento do conceito abstracto de infra-estrutura de dimensão 

urbana sugerido por Reyner Banham5 na sua obra Megastructure6 e as referências 

paralelas feitas no mesmo período dos anos 50 do século XX como Fumihiko Maki em 

‘Investigations of the Colective Form’7,e Paul Rudoph, na obra ‘Converstions with 

Architects’ onde é procurada a sistematização de conceitos em exemplos de obras 

arquitectónicas e projectos de arquitectura de organização em proximidade que 

criando uma rede, horizontal e vertical, de relações entre os seus elementos se 

inserem num espectro variado de soluções construtivas.  

É também importante a procura da conceptualização da dupla de arquitectos 

Alison e Peter Smithson, onde referem as significações espaciais que o conceito de 

Cluster pode abarcar. 

 
5 Reyner Banham (1922-1988) foi um ensaísta e crítico de arquitectura inglês popularizado principalmente 

pelas suas obras, “Theory and Design in the First Machine Age” e “Los Angeles: The Architecture of Four 

Ecologie”, entre outras obras onde aborda a condição pós-industrial, o início da cultura pop, e esses 

aspectos na evolução da arquitectura desse período do século XX. Nota do autor 
6 Reyner Banham, “Megastructure: Urban Futures of the Recent Past, London: Thames and Hudson, 

1976. 
7 Fumihiko Maki, "Investigations in Collective Form",  Special Publication Number 2, The School of 

Architecture, Washington University; St. Louis ; 1964 
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No discurso conceptual desenvolvido por estes arquitectos britânicos em 

conjunto com outros arquitectos, e que então constituíam o TEAM 10, são 

identificáveis os conceitos de Associação, Identidade, Padrões de Crescimento, 

Cluster e Mobilidade que em conjunto definiam uma abordagem muito mais humana e 

não mecanicista do espaço da cidade, uma textura de associação específica e 

adaptável de acordo com as circunstâncias. 

Contudo o trabalho de pesquisa também procurou entender a evolução desse 

mesmo conceito desde o início da segunda metade do século XX até a actualidade. O 

conceito é ao longo dos anos utlizado em várias áreas como a Informática, a 

Economia ou Geografia Urbana com um sentido de aplicação mais imediata pelas 

áreas desenvolvidas. Na sua tradução literal ao português Cluster significa 

aglomerado de coisas que funcionam em articulação.  

A abordagem feita por Michael Porter no artigo ‘Location,Competition, and 

Economic Development: Local Clusters in a Global Economy’ é importante para 

entender as utilizações mais recentes do conceito de Cluster Programático que é 

referido como um grupo geograficamente próximo de empresas ou instituições 

interligadas e associadas dentro de uma área do conhecimento específica, 

relacionadas por complementaridades e semelhanças, especializadas em fornecer 

determinados serviços, podendo até funcionar em cooperação entre si, num sistema 

de gestão mais eficiente. 

Destaca-se deste modo assim a importância da obra ‘Cultural Clusters and the 

Post-Industrial City: Towards the Remapping of Urban Cultural Policy’8, de Hans 

Mommaas, que analisa o fenómeno associado a estratégias de criação de ‘Clusters’ 

Culturais em várias cidades da Holanda, e baseado nas ideologias de criação de 

espaços dedicados à cultura e entretenimento, da procura de uma identidade urbana, 

revelando uma mudança espacial nas cidades na procura pela revitalização cultural e 

económica, dos últimos anos. 

Foi importante estabelecer a partir de casos de estudo elementos de análise 

para a percepção da sua concepção, apropriação espacial e as diversas transições 

espaciais com as pertinências associadas à parte prática do Projecto Final de 

Mestrado. 

 
8 Hans  Mommas , ‘Cultural Clusters and the Post-Industrial City: Towards the Remapping of Urban 

Cultural Policy’,Urban Studies, Vol. 41, No. 3, 507–532,Tilburg, Março de 2004 
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No capítulo de Análise do Lugar consultou-se a Cartografia Histórica, assim 

como várias obras para compreensão da evolução da cidade, como ‘A evolução 

Urbanística de Lisboa’ de José Sarmento de Matos, assim como também a obra do Dr. 

Vítor Freire, ultimo administrador do Hospital Miguel Bombarda, ‘Panóptico, 

Vanguardista e ignorado – O pavilhão de Segurança do Hospital Miguel Bombarda’, 

contextualizando o Hospital e os seus usos anteriores e descrevendo analiticamente 

as excepcionalidades que o antigo Hospital ainda encerra e pode deixar á cidade. 

No capítulo respeitante à aplicação metodológica de projecto, são reflectidas as 

noções e conceitos explorados e analisados nos anteriores capítulos que se tornaram 

base para a operação arquitectónica e auxiliaram na concepção programática do 

complexo proposto, mostrando uma análise compreensiva do lugar e legitimando as 

opções projectuais na evolução e coerência do trabalho. 
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3. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DA NOÇÃO DE CLUSTER 
 

3.1 Antecedentes 

  

A História da Humanidade reflecte a evolução registada nos vários campos do 

conhecimento humano e detectados nos costumes e actividades humanas, e 

paralelamente, o crescimento demográfico da Humanidade. Este crescimento 

representou um aumento da complexidade das relações sociais e com isso também 

níveis de associações espaciais. 

As associações de elementos espaciais criam situações de comunidade, e 

essas comunidades podem reflectir-se no espaço que ocupam e na maneira como o 

ocupam, levando este processo á produção de uma identidade da comunidade 

construída. Neste processo as comunidades humanas que mais se desenvolveram 

foram as que melhor souberam equilibrar em sustentabilidade e flexibilidade os 

modelos produzidos. 

Em meados do séc. XX, Reyner Banham, crítico de Arquitectura, tentou 

teorizar sobre estes temas. Condensou essas noções num conceito vago - A Mega-

Estrutura9 – e procurou sistematizá-lo em exemplos de obras arquitectónicas 

(realizadas ou projectadas) que reflectissem a sistematização desta noção de 

associações espaciais e, por extensão, das relações desenvolvidas entre os 

elementos. Partindo desta noção, enumerou casos de estudo que, pelas suas 

características, se enquadravam na sua construção conceptual – “a Mega-Estrutura”. 

Esta noção surge como uma organização em proximidade, que cria uma rede de 

relações entre seus elementos, quer horizontal quer verticalmente, sem resumir o todo 

da construção a um único objecto mas constituindo-se dentro de um variado espectro 

de soluções construtivas. 

 
9 O autor descreve o conceito como uma concepção abstracta que foi mote para diversas abordagens 

utópicas para o futuro da arquitectura e da sociedade, que representava uma articulação de associações 

espaciais, volume construído e eixos de circulação e comunicação desenvolvendo um complexo 

programático de grande escala na paisagem urbana. Nota do autor 
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Desta forma na sua obra “Megastrucuture - Urban Futures of the Recent 

Past”10, Reyner Banham enuncia que “…inerente ao conceito de Mega-estrutura, vindo 

com um certa natureza estática, existe a sugestão de que muitas e diversas funções 

poderão beneficiar do facto de estarem concentradas num lugar. Uma grande rede 

implica alguma utilidade na combinação e concentração da função em si” 11. É assim 

referida, nesta afirmação, que associada à noção de Mega-Estrutura estará também a 

ideia de sustentabilidade programática e reciprocidade de relações estabelecidas nos 

programas propostos. 

Esta noção é elaborada e explorada no período pós 2ª Guerra Mundial do 

século XX, tendo como suporte da elaboração conceptual a destruição de grandes 

cidades na Europa, sobre as quais se debruçou a comunidade de urbanistas e 

arquitectos da altura. Entendiam estes que se presenciava uma fase sem precedentes 

na História do século XX que deveria reflectir uma estrutura de pensamento 

urbanístico e arquitectónico novo, adaptado à época da modernidade e das novas 

tecnologias, com capacidade de evolução. 

Como menciona Reyner Banham na sua obra12, nos anos 60 do século XX 

diversos arquitectos e urbanistas elegeram o conceito de ‘Mega-Estrutura’ como a 

resposta às questões deixadas pela cidade funcionalista e modernista, sendo na maior 
 
10 Reyner Banham, “Megastructure: Urban Futures of the Recent Past, London: Thames and Hudson, 

1976. 
11 Reyner Banham, “Megastructure: Urban Futures of the Recent Past”, London: Thames and Hudson, 

1976, p.8 
12 Reyner Banham, “Megastructure: Urban Futures of the Recent Past”, London: Thames and Hudson, 

1976. 

Figura 1 e 2 - Proposta de Paul Rudolph, o Manhattan Lower Express Way, e a proposta urbanística de 
Kenzo Tange para a Baía de Tóquio 
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parte dos casos propostos um conceito operativo no sentido de adaptação de um 

edifício, ou uma cidade, ao crescimento e mudança imprevisíveis operadas no tempo. 

Neste sentido, as ‘Mega-estruturas’ foram os primeiros exemplos de urbanismo 

temporalmente referenciado, ou seja, com a introdução do tempo como um factor de 

mutação urbanístico. 

No estabelecimento de analogias e de abordagens paralelas, Reyner Banham 

referencia as conceptualizações feitas por Fumihiko Maki na obra “Investigations in 

Collective Form”13 que define a Mega-estrutura como “…uma grande estrutura, na qual 

todas as funções de uma cidade ou partes dela estão alojadas. Foi tornado possível 

graças à tecnologia actual. De certo modo é uma característica artificial na paisagem. 

É como a grande colina da qual as aldeias italianas foram construídas,(…) uma forma 

de escala de massa-humana que inclui a Mega Forma, e discretas unidades funcionais 

em mudança rápida que se encaixam dentro da estrutura maior…”14. Refere ainda a 

aproximação etimológica proposta em 1968 por Ralph Wilcoxon15, numa definição em 

quatro partes da ‘Mega-Estrutura’ como uma estrutura não só de grande dimensão, 

mas “… também uma estrutura que é: frequentemente construída por unidades 

modulares; capaz de grande ou mesmo de ilimitada extensão; uma armação estrutural 

em que pequenas unidades estruturais (por exemplo quartos, casas, ou pequenos 

edifícios com outros propósitos) podem ser construídas – ou mesmo encaixadas ou 

afixadas depois de terem sido fabricadas em outro sítio qualquer; uma armação 

estrutural com uma vida útil prevista mais longa que a das unidades pequenas que 

poderá suportar…”16. 

A partir destas referências Reyner Banham alude que, deste modo, as ideias 

se referem a uma noção de grelha permanente e dominante, contendo alojamentos 

subordinados e transitórios. Acrescenta ainda que esta ideia atravessa as abordagens 

feitas pelos mais diversos arquitectos e urbanistas durante toda a década de 50 e 60 

época, gerou uma certa impopularidade junto da comunidade arquitectónica. 

 
13 Fumihiko Maki, "Investigations in Collective Form",  Special Publication Number 2, The School of 

Architecture, Washington University : St. Louis : June 1964 
14 Fumihiko Maki, "Investigations in Collective Form",  Special Publication Number 2, The School of 

Architecture, Washington University : St. Louis : June 1964; p.8 
15 Coordenador Bibliotecário no Colégio de Desenho Ambiental de Berkeley, 
16 Ralph Wilcoxon, “Council of Planning Librarians Exchange Bibliography”; Monticello III, no.66;1968; p.2 
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Apesar da sua posterior impopularidade, não deixou de ser um importante 

conceito arquitectónico, passível de ser interpretado de múltiplas formas, como 

transparece na entrevista feita por John Cook e Heinrich Klotz a Paul Rudolph17, na 

obra “Conversations with Architects”18. 

Nesta entrevista uma das questões colocadas, e a mais relevante para o 

trabalho desenvolvido, é sobre a possível associação do conceito de Mega-Estrutura a 

um objecto construído para melhor percepção visual. Como resposta são referidos 

alguns exemplos do que poderão ser construções, que sendo conhecidas da história 

da arquitectura, não tinham sido associadas ao conceito. Uma dessas construções é a 

Ponte Vecchio,em Itália, dada como um exemplo da articulação de programas de 

vários espaços comerciais ao longo de uma passagem de circulação, em cima da qual 

se estabelece habitação que serve a área envolvente. É ainda caracterizada pela rua 

que atravessa a estrutura, que é o eixo articulante dos vários programas associados 

com os seus avanços e recuos nos flancos da composição. 

Este momento foi fulcral para a transversalidade do conhecimento e para a 

inter-relação entre construções conhecidas, tidas como exemplos notáveis da História 

da Arquitectura, e conceitos arquitectónicos abstractos. 

Podemos deste modo afirmar que um outro exemplo desta associação 

descomprometida com o conceito de Mega-Estrutura é a velha Ponte de Londres, 

existente entre o século XI e o século XVII: aqui a ‘Mega-forma’ constituía-se numa 

ponte que suportava edifícios de grande multiplicidade programática – habitação, 

 
17 Paul Rudolph (1918-1997) foi um arquitecto norte-americano e director da Yale School of Architecture. 
18 John W Cook and Heinrich Klotz; “Conversations with architects: Philip Johnson” ; London: Lund 

Humphries, 1973, p.109 

Figura 3 e 4 - A Ponte Vecchio, na cidade de Florença, e a Velha Ponte de Londres 
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comércio, serviços – e desenvolvia ao longo do edificado um eixo de comunicação 

principal que articulava a estrutura entre as duas margens do rio Tamisa. 

Estas articulações elementares e estruturais podem ser detectadas noutros 

precedentes construídos em diversas culturas e tempos, desde aldeias indo-

americanas desenvolvidas por escavações sob formações rochosas de dimensões 

colossais, a pequenos povoados antropológicos britânicos com os principais edifícios 

de serviços e comercio articulados com o eixo principal de acesso viário, destacando-

se nestes exemplos a potencial extensibilidade e adaptabilidade da estrutura segundo 

as diferentes tipologias de inserção no território e articulação com a envolvente. 

Deste modo podemos afirmar que o conceito de ‘Mega-Estrutura’ apresenta, 

em vários aspectos, proximidade com o conceito de Cluster - foram ambos temas de 

discussão entre a década de 50 e 60 - referidos, principalmente, pela espontaneidade 

e imprevisibilidade organizativa das unidades elementares urbanas entre si, assim 

como a influência das organizações vernaculares nas novas estruturas tipológicas 

articuladoras de espaço.  
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3.2 Os anos 50 do século XX e o TEAM 10: Cluster como peça da Estrutura 

Urbana 

 

Este período do século XX foi essencial para a evolução do pensamento 

arquitectónico, porque a par das experiências que foram sendo feitas com molde na 

Carta de Atenas19, desenvolveram-se, paralelamente, áreas das ciências sociais que 

influenciaram uma nova geração de arquitectos a partir do período após a 2ª Guerra 

Mundial do século XX. 

Até ao início da 2ª Guerra Mundial, os Congressos Internacionais de 

Arquitectura Moderna (CIAM) foram caracterizados por uma linha de debate que se 

estruturara a partir de dois temas centrais e privilegiados: a habitação social, 

associada ao conceito de unidade mínima de habitação, e a Cidade Funcional, temas 

directamente relacionados com a organização racional e cartesiana do espaço 

arquitectónico. 

Durante a guerra e no subsequente pós-guerra, a distância de dirigentes de 

CIAM’s anteriores (em actuação profissional nos Estados Unidos) e de certo modo a 

sua influência no pensamento arquitectónico europeu, foi um ponto importante para 

que novos temas surgissem que se afastavam deste tronco original, introduzindo 

questões de um novo tempo. 

No VIII CIAM20, condensaram-se algumas questões que vinham sendo 

maturadas desde a 2ª Guerra Mundial, fazendo emergir uma série de questões que 

abriram caminho à superação da rigidez do modelo funcionalista e a retoma da 

problemática da cidade tradicional. 

Os debates do congresso concentraram-se fundamentalmente sobre temas 

que se podem identificar como discussões transgressoras em relação ao que eram as 

ideias discutidas em congressos anteriores, e que não só levaram à crise dos CIAM, 

como lançaram as sementes que originaram novas direcções após o fim dos CIAM. 

 
19 Manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna  (CIAM), 

realizado em Atenas em 1933, que se propôs como matriz de pensamento urbanístico a ser aplicado 

internacionalmente e que influenciou de facto todo a arquitectura desenvolvida desse momento aos dias 

de hoje. Nota do autor 
20 Ocorrido no ano de 1951, em Hoddesdon, Inglaterra. O tema do encontra foi o “Coração da Cidade”. 

Nota do autor 
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Esta mudança operada acontece com uma nova geração de jovens arquitectos, 

o MARS21, e que levaram à constituição de uma equipa para o ultimo CIAM, e que se 

designaria posteriormente por TEAM 1022. Esta era dirigida pela dupla de arquitectos 

Alison e Peter Smithson, que em diversas reuniões procurou mostrar, de um ponto de 

vista holístico, que as características físicas do organismo urbano pelo qual seria 

organizado o espaço, com as suas apropriações e vivências estariam também 

relacionadas com os aspectos sociais, psicológicos, culturais e antropológicos da 

comunidade humana em estudo. 

Na sua obra Urban Structuring23 defendiam também, para melhor compreensão 

e organização do espaço, uma estruturação em cinco objectos de análise - 

“Associação”, “Identidade”, “Padrões de Crescimento”, ”Aglomeração”, ”Mobilidade” - 

sendo que a partir destes temas se percepcionaria a estrutura total do espaço com os 

seus usos e vivências incluídos. 

A noção de compreensibilidade é então um conceito importante para a 

percepção das ideias defendidas. Afirmavam que “… o objectivo do urbanismo é 

compreensibilidade. A comunidade é, por definição, algo compreensível; a 

compreensibilidade deverá portanto ser uma característica das suas partes. As 

subdivisões existentes na comunidade deverão ser pensadas enquanto ‘unidades de 

estudo’. Uma unidade de estudo não é um ‘grupo visual’ ou um ‘bairro’ mas sim parte 

de uma aglomeração humana passível de ser ‘sentida’…”24. Daí que as designações 

 
21 Formado em 1933, o MARS correspondeu a um grupo de investigação britânico, Modern Architectural 

Research Group, fundado por vários arquitectos proeminentes e críticos de arquitectura, envolvidos no 

movimento moderno britânico, e como estrutura representante do país nos Congressos Internacionais de 

Arquitectura e Moderna. Nota do autor 
22 O Team 10  (também conhecido como Team X) refere-se a um grupo (sem vínculo formal) de 

arquitectos reunidos durante a dissolução do CIAM com o objectivo de rever os seus conceitos. Entre 

seus membros mais assíduos e importantes estiveram Jacob Berend Bakema, Georges Candilis, Aldo 

van Eyck, Giancarlo De Carlo, Alison e Peter Smithson e Shadrach Woods. O grupo formava uma 

"geração mais jovem" que pretendia manter o espírito do CIAM através de uma revisão crítica. Alguns 

críticos incluem entre o grupo os nomes: Josep Antoni Cordech, Ralph Erskine, Amancio Guedes, Rolf 

Gutmann, Geir Grung, Oskar Hansen, Charles Polonyi, Brian Richards, Jerzy Soltan, Oswald Mathias 

Ungers, John Voelcker e Stefan Wewerka entre outros. Nota do autor 
23 Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring”; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967 
24 Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring”; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967; 

p.20  
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de ‘casa’, ‘rua’, ‘bairro’, ‘cidade’, tenham sido consideradas como conceitos que 

reflectiam um espirito analítico e que consideravam as partes individualizadas do todo. 

O conceito de Cluster surge então como peça para a análise do organismo 

urbano, que a todas as escalas se revela deste modo complexo, como um conceito de 

organização comunitária, partindo de elementos independentes que possam relacionar 

os diversos arquétipos de associação – a ‘casa’, a ‘rua’, o ‘bairro’ e a ‘cidade’. Este 

conceito de agregação não surge separado, mas incluído nas anteriormente referidas 

cinco noções de estudo – Associação, Identidade, Padrão de crescimento, 

Aglomeração e Mobilidade. São temas estudados por Alison e Peter Smithson nos 

seus vários níveis de associação, no sentido de se encontrarem exemplos com as 

qualidades necessárias para garantir um agrupamento Humano activo e criativo. 

Deste modo, a noção de Identidade influenciará transversalmente os elementos 

espaciais da comunidade, desde o nível da ‘casa’, para o qual se sugere um “… 

programa base equacionado em actividades de família, considerando a família quer 

como unidade individual quer em associação com as outras unidades familiares…” 25 

até ao nível da rua que é entendida após transpor a fronteira física da casa como “…o 

primeiro ponto de contacto onde as crianças poderão apreender e aprender das 

experiências com o mundo exterior, aqui localizam-se e decorrem as actividades dos 

adultos essenciais à vida quotidiana – compras, reparações…”26, passando 

sequencialmente ao nível do ‘bairro’, onde se torna necessário “…uma geometria mais 

complexa do que a simples e racional divisão de lote, para responder a um ambiente 

activo e criativo, socialmente …”27. Neste contexto a noção de ‘bairro’ sucede aos 

níveis de identidade já referidos, entendendo-se como esfera sequencial exterior no 

qual “… as pessoas estão em contacto directo com um conjunto vasto de actividades 

que dão identidade à comunidade…”28 

 
25  Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring"; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967; 

p.22 
26  Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring"; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967; 

p.22 
27 Ana Marta Feliciano; A redescoberta cultural da ”Cidade Organísmica” proposta pelo “Team X”; 

CEFA,CIAUD;Lisboa;2009, p.5 
28 Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring"; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967; 

p.25 
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Figura 5 e 6 – Planta diagramática de uma pequena cidade e o desenho do conceito de Cluster na 
paisagem 

Na sucessão de níveis sucede-se a noção de ‘cidade’, considerando que “… os 

bairros em associação geram a necessidade de uma escala rica de actividade. 

Conferindo por sua vez identidade à respectiva comunidade…”29 

 

Consequentemente, detecta-se na obra desta dupla de arquitectos a procura 

da determinação conceptual relacionando a noção de ‘padrão de associação’ aos 

elementos essenciais do seu crescimento e evolução. Assim, afirmavam que “… a 

realização da cidade actual deverá estar nas mãos dos intervenientes das partes, os 

quais, compreendendo o propósito geral, deverão a cada fase avaliar e entender o que 

ocorreu anteriormente e pelas actividades induzir transformações, se necessário 

redireccionar o todo…”30. 

A organização urbana e o seu desenvolvimento são, deste modo, fruto da 

influência dos factores culturais, psicológicos e sociológicos inerentes a cada 

comunidade, elementos esses que participam na noção de Zeitgeist,”…que não pode 

ser planeado”, assim como participa nas formas urbanas existentes. A este conjunto 

de ideias vem associado o facto de que “… qualquer adição a uma comunidade, 

qualquer mudança de circunstância, gerará uma nova resposta. Um aspecto desta 

resposta consiste na noção de escala – a forma em que a nova parte é organizada 

plasticamente para dar significado dentro do todo.31 

 
29 Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring"; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967, 

p.26 
30 Alison e Peter Smithson; “Urban Structuring"; London; A Studio Vista/ Reinhold Art  Paperback; 1967; 

p.29 
31 Referido da obra de Ana Marta Feliciano; “A redescoberta cultural da ‘Cidade Organísmica’ proposta 

pelo ‘Team X’”; CEFA,CIAUD;Lisboa;2009, p.6 
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A procura pela conversão conceptual de todo o processo em imagens ou 

elementos de mais imediata percepção desencadeou por si a criação do conceito de 

Cluster. 

  No ano de 1956, na cidade croata de Dubrovnik, reuniu-se o X CIAM, onde o 

TEAM 10 introduziu pela primeira vez o conceito de Cluster para substituir as 

subdivisões de ‘casa’, ‘rua’, ‘bairro’, ‘cidade’- e entidades de agrupamento – 

‘construção isolada’, ’aldeia’, ’vila’, ’cidade’ – que estariam associadas a determinados 

princípios históricos. 

Deste modo o conceito foi adequado para substituir todos os elementos de 

organização de comunidade passados, representando todos os aglomerados urbanos 

com as suas características físicas, psicológicas e sociais. 

Contudo este conceito de aglomeração existe associado à noção de 

mobilidade, que reflecte os processos de ligação e relação entre entidades de 

agregações espaciais. 

O conceito de Cluster enquanto aglomeração é assim uma das ideias charneira 

deste grupo de arquitectos que tentou apresentar uma renovada visão ‘holística’ e 

‘orgânica’ do fenómeno urbano com profundas influências no campo da crítica e teoria 

da arquitectura, do seu tempo chegando até à contemporaneidade como noção 

operativa. 
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3.3 Abordagens Contemporâneas - operações sobre pré-existências 

 

Actualmente as operações arquitectónicas distanciam-se cada vez mais da 

ideia de objecto panfletário de transmissão de ideiologias utopicas nas soluções de 

problemas da sociedade(organizativos, sociais,etc..),à excepção de alguns exemplos 

produzidos por arquitectos de elevada projecção mediática. Contudo alguma 

operações parecem ser permeáveis a alguns conceitos desenvolvidos ao longo da 

história da arquitectura. 

O conceito de Cluster como noção operativa abstracto na análise 

arquitectónica pode, por si, ter influência não somente ao nível arquitectónico mas 

também ao nível da organização programática – no sentido em que uma agregação de 

variados programas poderá reflectir um sistema de relações sustentáveis entre os 

mesmos – e a partir daí influenciar as características do espaço urbano dado. 

Todavia, a aplicação de conceitos arquitectónicos é apenas um dos factores 

que influenciam a operação arquitectónica, verificando-se que com a realidade da 

sociedade em permanente mutação, com as novas lógicas de ocupação temporária de 

espaços, com a necessidade de adaptabilidade e sustentabilidade, existe cada vez 

mais factores e variáveis preponderantes na actuação arquitectónica. 

Com o desenvolvimento das cidades, das suas indústrias e serviços, sobram 

espaços que, tendo sido organizados e construídos com uma determinada função, se 

tornaram obsoletos com o evoluir da cidade pelos mais diversos factores. Um dos 

exemplos mais flagrantes deste fenómeno poderá ser observado em antigas áreas 

industriais que foram abandonadas ou desvitalizadas. Deste modo com as cidades em 

mutação, importa entender como um espaço com as suas características próprias 

pode ser articulado com a sua envolvente e enquadrado como peça importante da 

cidade. 

Deste modo podemos destacar, de entre outras situações de operação 

arquitectónica, a requalificação e adaptação dos espaços associada à vertente 

económica da modelação da cidade, na qual geralmente se adaptam edifícios de 

grande área útil e capacidade transformativa, obtendo como resultado uma actuação 

mais apelativa sob o ponto de vista especulativo do valor do espaço em questão. Por 

todas as capitais europeias podem ser identificados exemplos deste tipo de 

intervenções. 
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No caso da cidade de Lisboa, o exemplo mais explícito é o da ‘Lx Factory’, um 

antigo complexo fabril de lanifícios da transição do século XIX para o século XX e que, 

após um período de declínio durante a 1ª Guerra Mundial abandonou as instalações 

construídas. O complexo teve utilizações associadas a armazenagem e, no final do 

século XX, encontrava-se devoluto. Passou depois por uma fase de propostas de 

alteração para a área envolvente de Alcântara, sem que apesar disso os projectos 

fossem aprovados. Foi então encontrado um acordo exploração entre a Câmara 

Municipal de Lisboa e uma empresa de mediação imobiliária para se utilizar os 

edifícios tal como se encontram no momento. Desde o ano de 2005 que é um pólo 

atractivo para empresas, que beneficiam da localização em relação à cidade e do 

contacto com outras empresas associadas, permitindo a troca de experiências entre 

as mesmas. Este é um dos exemplos referidos pela multiplicidade de programas 

reunidos na área definida, que estão articulados entre si a envolvente, e pela 

versatilidade das associações espaciais encontradas. 

Estes núcleos vitalizados nas cidades reflectem as características associadas 

ao conceito de Cluster programático, referido nos próximos parágrafos. 

Paralelamente no campo das ciências, a organização entre elementos é tida 

como uma das características essenciais para o progresso. Deste modo o conceito de 

‘aglomeração’, ou ‘ aglomerado’ , enquadrado na necessidade organizativa, participa 

de forma transversal em várias áreas do conhecimento tais como a Economia, 

Urbanismo, entre outras. Podemos afirmar assim que um ponto preponderante para a 

concepção de Cluster programático é a enunciação feita por Michael Porter32 no artigo 

científico “Location, Competion and Economic Development: Local Clusters in Global 

Economy”33, onde o autor indica o conceito como um grupo geograficamente 

aproximado de empresas interligadas e instituições associadas numa área especifica, 

 
32 Michael Eugene Porter (Ann Arbor,Michigan, 1947) é um professor da Harvard Business School, com 

interesse nas áreas de Administração e Economia. É autor de diversos livros sobre estratégias 

de competitividade. Estudou na Universidade de Princeton, onde se licenciou em Engenharia Mecânica e 

Aeroespacial. Obteve um MBA e um doutoramento em Economia empresarial, ambos em Harvard, onde 

se tornou professor. Nota do autor 

 
33 Michael Porter,”Location,Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global 

Economy”, Economic Development Quarterly; Vol 14 Issue 1, Harvard, Fevereiro de 2000, pp.15 a pp.20 
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ligados por complementaridades e semelhanças, especializadas em fornecer 

determinados serviços podendo até funcionar em cooperação, num sistema de gestão 

de activos mais eficiente. Neste sentido resulta numa forma de redução de 

dificuldades em períodos iniciais de estabelecimentos comerciais e económicos, 

possibilitando maior acesso à informação, condições, redes e apoio técnico. 

Existe portanto, antes de um pensamento de concepção espacial, uma ideia de 

utilização de condições existentes para associar empresas ou instituições num sentido 

de conjunto interrelacionado e abrangente, a que depois se associa a recuperação de 

espaços flexíveis que permitam este tipo de associações e aglomerações. 

Este tema é também aprofundado numa perspectiva mais específica - a do 

Cluster em núcleos culturais – os quais são mais visíveis pela sua clara expressão 

mediática. Hans Mommas34 analisa o fenómeno em várias cidades da Holanda, na sua 

obra “Cultural Clusters and Post-Industrial City: Towards the remmapping of Urban 

Cultural Policy”35, onde explora as mutações operadas nas cidades após a criação de 

‘clusters’ culturais e sua importância na revitalização cultural e económica das cidades 

podendo tornar deste modo num modelo de desenvolvimento urbano dos últimos 

anos. 

A cultura e áreas relacionadas podem ser desta forma tomadas como um 

estímulo importante na regeneração urbana, trazendo novas ambiências e fulgor à 

vida da cidade. Os casos de análise do Cluster programático, ou seja o aglomerado de 

programa que funciona de forma sustentável entre si e a partir do local privilegiado 

onde se encontra, tal como a LX Factory, o antigo ‘Matadero’ de Legaxpi em Madrid ou 

mesmo a ‘Westergasfabriek’ em Amsterdão são exemplos óbvios do processo desses 

mecanismos de regeneração urbana, tanto pela oferta cultural promovida na cidade, 

como pelas dinâmicas regenerativas espaciais em locais não centrais na cidade. 

 
34 Hans Mommas, (1955- ) Sociólogo na Universidade de Tilburg, Holanda. 
35 Hans  Mommas , ‘Cultural Clusters and the Post-Industrial City: Towards the Remapping of Urban 

Cultural Policy’, in Urban Studies, Vol. 41, No. 3, 507–532,Tilburg, Março de 2004 
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04. CASOS DE ESTUDO E ANÁLISE 

 
4.1 Cluster Arquitectónico  

 

4.1.1 Ponte Vecchio 

 

 

A Ponte Vecchio é uma ponte medieval de arcos segmentados sobre o rio 

Arno, em Florença, Itália. A sua principal característica é a conjugação do percurso 

pedonal com um conjunto de lojas ao longo do seu eixo, desde a sua fundação. Na 

sua origem, estes espaços comerciais estavam associados ao comércio de carnes, 

actualmente, os espaços comerciais são compostos por joalharias, comércio de arte e 

de artigos turísticos. 

Estabelece-se no local de caudal mais estreito do rio, onde se acredita ter sido 

construída uma ponte romana, com as bases de pedra e a infra-estrutura restante em 

madeira. 

A ponte é referida a partir do ano 996 d.C.. Foi alvo de várias calamidades ao 

longo da sua história - destruída por cheias em 1117, reconstruída e novamente 

destruída em 1333. Foi reconstruída posteriormente em 1345, e essa reconstrução é 

associada a Neri di Fioravanti.36 

A estrutura, tal como se apresenta agora, consiste em três arcos segmentários: 

o arco principal ergue-se a 30 metros de altura; os outros dois a 27 metros. A sua 

estrutura permitiu sempre a existência de lojas e mercados com os seus víveres 

 
36 Referido do sítio “http://en.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio” 

Figura 7 – Vista aérea sobre a Ponte Vecchio 
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dispostos em bancas de frente para a rua principal. Posteriormente, durante o século 

XVII, foram adicionadas lojas nos acessos laterais do complexo edificado da ponte. 

O eixo principal funciona como travessia pedonal, com galerias internas de 

comunicação e uma passagem secreta que liga o Palácio Vecchio ao Palácio Pitti, da 

altura da sua reconstrução no século XIV.37 

A concepção da ponte vai para lá da imagem turística nos postais, visto que é 

em si um símbolo importante da evolução da história da Humanidade. Representa 

mais que as partes do todo que a compõe – lojas, vias, galerias sobre o rio. O 

contributo que carrega para a cidade vai para além do simples cruzamento ou mesmo 

de um ícone formal.  

Poder-se-á dizer que tem em si duas funções primárias - a de transporte, no 

sentido em que é uma situação de passagem entre margens, e a de se tornar 

habitável, no sentido em que recebe as actividades associadas á vivência humana. A 

ponte é assim adensada com o programa e em camadas adicionais com os novos 

usos, representando um claro aglomerado de funções em utilização permanente na 

cidade.  

Como é apresentado nas figuras a infra-estrutura articula-se, essencialmente, 

com a cidade a um nível horizontal. Existe um eixo de circulação em ligação com os 

espaços comerciais, acontecendo intervalos no edificado com espaços panorâmicos 

com vista sobre o rio e a cidade. É então um aglomerado  de programas que constitui 

uma lugar na relação com a envolvente, a partir do conjunto concebido. 

 
37 Referido da obra de  Jonathan Buckley e Tim Jepson,”The Rough Guide to Florence”, Rough Guides, 

London, 2009, p.145 

Figura 8 e 9 – Eixo de circulação da Ponte Vecchio e diagrama conceptual da Ponte Vecchio com a 
relação do programa, a azul, com os principais eixos de circulação, a vermelho  
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Representando, a partir da análise desenvolvida, um exemplo da aplicação da 

noção de cluster, destacada pela articulação espacial e programática com a 

envolvente e pelas dinâmicas de organização e comunicação interiores. 
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4.1.2 Sheffield University 

 

Este projecto, um dos primeiros projectos da dupla de arquitectos Alison e 

Peter Smithson, fez parte de um plano de regeneração do Ensino Superior. Planeado 

no período posterior á 2ª Guerra Mundial,  de crescimento nacional, o projecto 

propunha providenciar uma base social adaptável de educação. A sua forma inter-

articulada procurava que os transeauntes na plataforma de acesso coberta se 

envolvessem com o edificio novo e se relacionassem com o lugar.  

O declive do terreno permitia projectar relações entre plataformas. Deste modo, 

o desenho proposto integra-se no declive estabelecendo relações com os diversos 

espaços da universidade.  Alison Smithson refere, na sua obra a “The Charged Void – 

Architecture”38, que a noção geradora da proposta é a de ligação39. Desenvolve a ideia 

esclarecendo que “… a estratificação programática sobre e sob plataforma pedonal é 

disposta no sítio de tal forma que se indica onde se encontra as faculdades de grande 

dimensão, e as de dimensão mais reduzida. As faculdades com maior número de 

estudantes estariam, desta forma mais afastadas da Biblioteca e consequente edifício 

principal da universidade, visto este assegurar por si uma utilização permanente e 

 
38 Alison e Peter Smithson, “The Charged Void: Architecture”, The Monacelli Press, New York, 2001 
39  Referido da obra de Marco Vidotto, “Alison+Peter Smithson Obras y proyectos”, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1997 

Figura 10 e 11 - axonometria da proposta de Alison e Peter Smithson e Diagrama de análise 
representando a plataforma pedonal como eixo principal articulado com os acessos verticais que 
relacionam com os vários espaços da proposta 
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preenchida (…),o eixo Norte-Sul articula o espaço de Administração e Artes, 

directamente, com o espaço da Biblioteca e Arquitectura. O atravessamento do edifício 

principal existente permite que os estudantes cheguem com a mesma facilidade à 

biblioteca ou à associação de estudantes. Assim o eixo Norte – Sul funcionará com um 

‘aqueduto de pessoas’ transportando tanto estudantes como serviços para os pontos 

de articulação com circulação vertical…”40 

Na axonometria da proposta e no diagrama de análise (figura 9) observa-se a 

plataforma de circulação que se encontra interligada com o núcleo estrutural. 

Funcionaria com o plano horizontal a partir do qual as secções do edificio de baixo 

podem ser lidas com unidades volumétricas dimensionadas de acordo com a sua 

capacidade humana e significância para a universidade. 

Através deste projecto, Alison e Peter Smithson procuraram que a comunidade 

humana fosse resultado de uma intersecção entre a envolvente física e social, o que 

justifica em parte a sua manipulação de pontos de articulação com eixos de circulação, 

ao incorporar no desenho cruzamentos e ângulos e assim criando um sentido de 

circulação e comunicação permanente. A flexibilidade constitui-se como outro aspecto 

preponderante atraves de uma simples estrutura repetida, que assegurava  as 

acomodoções para os novos espaços de ensino caso fosse pretendido expandir o 

complexo. A construção leve e feita de componentes 'padronizados' permitia 

modificações fáceis e rápidas para responder a qualquer aspecto funcional necessário 

no momento41. 

Este pensamento construtivo traduzido num pensamento da noção espacial 

desejada reflecte também por si a necessidade de adapatabilidade a planos futuros, 

deixando em aberto a própria sugestão de obra desenhada.  

A tecnologia construtiva proposta era constituída por lajes fungiformes, o que 

permitia liberdade no desenho e planeamento dos espaços desejados. A flexibilidade 

inerente possibilita então uma maior liberdade na disposição e circunscrição espacial, 

respondendo a funções alternadas e acomodando várias possibilidades. Este ponto foi 

 
40 Alison e Peter Smithson, “The Charged Void: Architecture”, The Monacelli Press, New York, 2001, 

p.108 
41  Referido da obra de Harry Day, “Sites of Resistance: University Projects as critique”, University of 

Brighton, 2010 
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um dos mais defendidos pela dupla de arquitetos e que serviu de critica à arquitectura 

de génese mais estática.  

Este projecto é um dos vários exemplos que refletem a atenção cuidada ao 

contexto, com origem num interesse profundo pela dimensão histórica e social da 

arquitectura e do urbanismo demonstrado pela dupla de arquitectos britânicos. Este 

modo de operação reflectiu-se numa abordagem individual para cada proposta, 

desenvolvendo projectos a partir de análises contextuais. Poder-se-á afirmar que esta 

proposta, paralelamente ao projecto construído pela mesma autoria na Universidade 

de Bath, trinta anos mais tarde, reflectem um inerente proposito social pretendendo 

criar dentro da sociedade mecanismos que lhe permitam resolver os seus próprios 

problemas, destacando sempre uma organização com relações imediatas e funcionais 

com certo grau de expontaneidade ou indeterminação no seu crescimento e 

desenvolvimento. 
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Figura 12 - Fotografia aérea sobre o complexo ‘Linked Hybrid’ 

4.1.3 Linked Hybrid 

 

O Linked Hybrid é um complexo de edifícios em Pequim, China. Projectado 

pela firma Steven Holl Architects, e construído entre 2003 e 2009, consiste em 644 

apartamentos com capacidade para 2500 habitantes. É reconhecido pelo desenho 

ambiental e pela utilização de fontes geotérmicas para aquecimento e arrefecimento. 

É um complexo multifuncional de 220 000 m2, adjacente ao local da velha muralha de 

Pequim42. Surge como alternativa às construções privadas contemporâneas da cidade, 

promovendo espaço urbano inter-relacionável entre os volumes do complexo com as 

suas articulações e com o espaço envolvente. Portador de as várias camadas 

espaciais e programáticas e caracterizado por várias articulações entre si e com a 

envolvente, reflecte o desenho de uma cidade dentro da cidade - um complexo híbrido 

que pretende fundir o volume construído e o espaço urbano envolvente cerzindo 

aquela área da cidade. 

Esta fusão sugerida é observada nas várias escalas do complexo 

arquitectónico, criando a noção de urbanismo de conjunto mas também de micro-

urbanismo dos espaços de relação ou de passagem. No interior do complexo, um 

grande espaço público é activado pelos espaços comerciais e de serviços articulados. 

 
42 Referido do sítio “ http://www.stevenholl.com” 



“O Conceito de Cluster como agregador de actividades criat ivas na cidade 

Uma proposta de Reabilitação do Hospital Miguel Bombarda na cidade de Lisboa” 

Mário Jorge Pessa Figueiredo Costa | Universidade Técnica de Lisboa | Faculdade de Arquitectura 36 

Os edifícios mais baixos oferecem uma relação directa sobre o logradouro 

tornado espaço urbano público a partir de coberturas ajardinadas. 

 

As funções públicas concentram-se no nível térreo do complexo – um 

restaurante, hotel, a escola Montesori, uma creche e um cinema – e estão articulados 

com espaços verdes do envolvente e do projecto, sendo que nos níveis superiores os 

edifícios são predominantemente habitacionais, existindo pontes aéreas de ligação 

entre eles, oferecendo alguns serviços para a comunidade tais como uma piscina, um 

espaço de fitness, um café, um galeria de arte, um auditório e uma sala polivalente, 

articulando deste modo as 8 torres habitacionais e a torre do Hotel, permitindo um 

sistema de vista privilegiado para a cidade43. 

Este sistema anelar de relações programáticas de cariz público foi pensado de 

forma a compensar a descaracterização da construção em altura, proporcionando 

ligações entre os residentes, vizinhos e visitantes do complexo.  

Neste sentido, há um conceito subentendido que se reflecte simbolicamente no 

aspecto do edificado. 

O intuito geral do projecto é o de criar uma cidade aberta dentro da cidade, 

apesar dos constrangimentos associados às condicionantes geradas pela forma 

urbana. De qualquer forma, é associado aos programas de função pública o 

 
43 Referido da obra de Tat Lam, “Linked Hybrid in Beijing – Placing an American Building and its 

Architectural Concept in its Chinese Concept”, The Bartlett School of Architecture, London, 2011, p. 68 

Figura 13 e 14 – Esquema do complexo de torres e esquema diagramático das torres com as pontes aéreas 
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simbolismo que se pretende relacionar com o skyline da cidade - as pontes aéreas 

entre torres habitacionais e o sistema anelar no nível térreo do complexo representam 

isso mesmo. 

Existe portanto um desejo de construção em adequação com o envolvente, e 

de associar o espaço publico com funções que o mantenham – uma ideia proposta no 

acto de planeamento que estará directemnte ligada a capacidade financeira dos 

utilizadores, vizinhos e visitantes - o que faz adivinhar um confronto entre a 

programação de um ponto de vista urbanístico e o pensamento de definição espacial 

arquitectónico que deveriam funcionar em conjunto e não pensados em cada esfera 

única de reflexão. 
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4.2 Cluster Programático - reabilitação de espaços devolutos  
 

4.2.1 Lx Factory, Lisboa 

 

A antiga Fábrica de Fiação de Tecidos Lisbonense44, em Alcântara, é servida a 

Norte pela rua 1.º de Maio e a sul pela Avenida da Índia de frente para o rio Tejo. Foi 

construída entre 1846 e 1849 para substituir as anteriores instalações da Companhia 

de Fiação de Tecidos Lisbonense localizada, no antigo convento de S. Francisco de 

Xabregas devido à escassez de espaço disponível e incêndios que resultaram em 

fragilidade da construção e das máquinas45. 

A construção foi pensada no sentido perpendicular ao rio, a uma distância de 

salvaguarda para possível expansão no terreno. O complexo demonstra uma 

arquitectura de rigor estilístico e de elevada simplicidade, reflectindo o propósito 

funcionalista da sua construção. O corpo principal é um bloco de forma 

paralelepipédica com 4 pisos concebidos de raiz e um quinto adicionado sobre o 

terraço a posteriori. 

 
44 Referido do sítio “www.lxfactory.com” 
45 Referido no sítio do IGESPAR:“http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/ 

detail/71938/” 

Figura 15 – Vista aérea sobre a Lx Factory 
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Com o passar do tempo o edifício sofreu muitas alterações e ampliações, com 

a elevação de mais dois pisos do corpo lateral a norte e com a prolongação das naves 

interiores, de modo a que o desenho exterior coexistisse com o já construído. 

O desenho interior reflecte a necessidade de um espaço livre e polivalente para 

responder às áreas necessárias de cada máquina da Companhia. Está também 

associada à constituição do complexo fabril a edificação de um bairro operário para 

trabalhadores e respectivo agregado familiar na área. Este bairro corresponde os 

edifícios habitacionais nas traseiras da fábrica na rua 1.º de Maio. 

A partir da instauração da República, em 1910, a fábrica, que até á data 

registava um certo sucesso financeiro, sofreu queda no prestígio e projecção 

comercial, o que levou à sua insolvência após a crise de 1917. Depois desse período 

teve como proprietárias a empresa Portugal e colónias – empresa de armazenagem - 

e a Tipografia Anuário Comercial. 

Em Julho de 2010 é apresentado o plano de urbanização de Alcântara, da 

autoria do arquitecto e urbanista Manuel Fernandes e Sá, área que foi durante a 

primeira década do século XXI alvo de inúmeros projectos de vários ateliers de 

Arquitectos – uns aprovados, outros reprovados ou adiados - que não foram 

realizados. Desta forma o complexo mantém-se intacto e sob a tutela de uma 

sociedade de investimento, Mainside, que aproveitou as características polivalentes 

Figura 16 e 17 - Fotografia do restaurante “Cantina” e Apresentação Cultural no Corpo Principal do 
Complexo 
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dos espaços disponíveis e criou as fundações para aquilo que é hoje a LX Factory – 

“um cluster de empresas criativas” 46. 

A programação associada é muito variada mas inter-relacionável entre si - 

moda, publicidade, comunicação, multimédia, artes cénicas, artes plásticas, 

arquitectura, música – que cria uma ambiência de criatividade permanente. Tirando 

partido das valências programáticas existentes, estabelece-se uma nova indústria sob 

um antigo pólo industrial, uma indústria criativa, e que paralelamente preserva o local 

e a realidade industrial do lugar, a sua imagem de marca. Porém o aspecto mais 

mediatizado deste complexo é o seu modelo de gestão, baseado num projecto de 

baixo investimento permitindo preços inferiores ao mercado numa área bem localizada 

da cidade, promovendo a iniciativa privada. 

O facto de ser um local de concentração de empresas de criação cultural 

favorece o acontecimento de eventos culturais e sociais proporcionando um 

movimento diário permanente.  

 
46 Pedro Sepúlveda Nunes, Construir no Construído: o Nó de Alcântara – Reconversão de Áreas 

Industriais: O centro de Artes e Ofícios LX Factory, Fevereiro 2012 
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4.2.2 Matadero, Madrid 

 

O Matadero Madrid – também designado Matadero Municipal de Legazpi - é 

um conjunto de 48 edifícios dedicados a funções de matadouro industrial e mercado 

de gado. Localizado na freguesia de Arganzuela, na margem norte do rio Manzanares, 

ao longo do Paseo de la Chopera, o matadouro e mercado de gado de Arganzuela foi 

desde o início um projecto com possibilidade de crescimento e extensão. Com uma 

superfície total de 165415 m2, o projecto desenhado pelo arquitecto municipal Luis 

Bellido estruturou-se num conjunto de pavilhões com diversas funções e serviços 

associados: direcção e administração, mercados de gado, secções sanitárias, 

garagens, cavalariças e comunicação com vias ferroviárias47. 

O projecto ficou terminado em 1907 e até 1996 serviu o propósito de 

matadouro. Contudo esse espaço dedicado foi sendo reduzido por actividades 

paralelas. Em 1940, após a Guerra Civil Espanhola, foi construída a nave de 

armazenagem de batatas, transformada em estufa de plantas em 1992. Ao chegar à 

década de 70 do século passado, algumas naves entraram em desuso, iniciando-se 

intervenções de forma a favorecer novos usos nos espaços.  

Nos anos 80, o edifício da antiga administração e direcção do Matadero, 

conhecida como Casa del Reloj, foi reabilitado como sede da Junta Municipal de 

Arganzuela, assim como a nave de estábulos e venda de gado para actividades de 

culturais. 

 
47 Referido do sítio “http://en.wikipedia.org/wiki/Matadero_Madrid” 

Figura 18 - Fotografia da Praça do Matadero  
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Figura 19 e 20 – Cineteca e Nave del Español 

Uma década mais tarde os restantes pavilhões de estábulos de gado bovino, 

foram recuperados para receber a Sede do Ballet Nacional de España e a Companhia 

Nacional de Dança. 

Em 1996, como já referido antes, foram encerrados os espaços dedicados ao 

matadouro tendo o resto do recinto sido classificado como espaço potencial de 

recuperação. Por fim, em 2005, foi aprovada a modificação do plano especial de 

intervenção, adequação arquitectónica e controlo urbanístico-ambiental do antigo 

matadouro municipal, aumentando o uso cultural do recinto para 75% do espaço total. 

As intervenções pautam pela reversibilidade dos espaços, de modo a que os edifícios 

possam ser facilmente restituídos ao seu aspecto industrial inicial48. 

A reabilitação do Vestíbulo e do espaço Intermediae, projecto executado pelo 

arquitecto Arturo Franco, foi terminada e aberta ao público em 2007. Têm como 

materiais principais o ferro e o vidro, que acentuam o aspecto industrial do espaço. 

Um dos outros espaços recuperados são as Naves del Español, resultado da 

colaboração interdisciplinar entre o director de Teatros Mario Gas, os cenógrafos Jean 

Guy Lecat e Franscisco Fontanals, e o arquitecto Emilio Esteras. O projecto reflecte 

múltiplas configurações cénicas introduzindo novos elementos e materiais que se 

justapõem ao existente e permitem a leitura clara da operação. 

Em fins de 2007 abriu a Central de Diseño, projecto de José Antonio Garcia 

Roldan. A operação reflecte o desejo de manter a força da decomposição construtiva 

dos elementos destacada no uso de materiais reciclados e recicláveis – policarbonato 

 
48 Servicio Historico COAM, “Memória Histórica Para El Proyecto De Rehabilitación del antíguo Matadero 

de Madrid”, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; Janeiro de 2005, Madrid 
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desmontável para o muro luminoso, telas industriais feitas de pára-choques reciclados 

para o pavimento49. 

Mais tarde, no ano de 2011, são abertos mais três espaços versáteis: a Nave 

16, um espaço expositivo versátil de mais de quatro mil metros quadrados, projectado 

pelos arquitectos Alejandro Virseda, Jóse Ignacio Carnicero e Ignacio Vila Almazán; a 

Nave 15 ou Nave de Musica, projectada por Maria Langarita e Victor Navarro, criando 

um espaço dedicado à música e à arte sonora, com oficinas, salas de ensaio, salas de 

conferências, rádio emissor e estúdio de gravação; e, por fim, a Cineteca, projectada 

por José Maria Churtichaga, como um novo núcleo de projecção e produção 

cinematográfica não ficcional, com área de arquivo, de produção e de projecção para o 

efeito. 

 
49 Referido do artigo Dossier Más Matadero; Matadero Madrid; Madrid; 2011, no sítio 

“http://www.mataderomadrid.org/” 
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4.2.3 Westergasfabriek, Amsterdão 

 

Localizado no limite ocidental dos canais anelares que rodeiam Amsterdão, 

este projecto é considerado como um bom exemplo de reutilização de espaços 

industriais no limite urbano das cidades. Trata-se de uma antiga estrutura conversora 

de carvão em gás, construída pela English Imperial Continental Gas Association em 

1883, com fins de exploração, essencialmente, para iluminação de rua50. 

Na década de 60 do século XX foi encontrada uma bolsa de gás em Slochteren 

e a exploração foi transportada para fora da Westergasfabriek. Assim as instalações 

foram rapidamente desactivadas, com alguns dos edifícios a serem demolidos, o que 

provocou alguma contaminação ambiental da área.  

Após isto, a companhia de energia passou a utilizar as infra-estruturas para 

espaço de armazenamento e reparações. Planeou-se a demolição dos edifícios 

restantes mas, no início de 1990, foram reconhecidos como monumentos industriais, o 

que os salvou da demolição prevista. 

Na década de 80 o conselho da cidade de Amesterdão criou um segundo nível 

de organização camarária chamado Stadtsteel. Uma dessas novas unidades era 

precisamente a Stadtsteel Westerpark, onde se localizava em articulação com as 

antigas instalações industriais uma série de bairros operários de trinta e quatro mil 

habitantes. 

 
50 Referido do sítio “http://www.westergasfabriek.nl/en/westergasfabriek-en/history” 

Figura 21 - Vista aérea sobre a Westergasfabriek, Amesterdão 
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A nova direcção camarária teve interesse imediato em fazer aproveitar as 

instalações em subaproveitamento, num complexo em que grande parte do edificado 

habitacional anterior era a 1914, o que se bem explorado, poderia ser uma mais-valia 

para a área. 

Criou-se uma comissão de desenvolvimento da Westergasfabriek, que 

estabeleceu parecer quanto ao uso e organização da área em desenvolvimento. 

Houve um concurso internacional de propostas, tendo a firma de arquitectos Mecanoo 

sido escolhida para o trabalho sobre os edifícios, a Gustafson Porter  o projecto de 

paisagismo, e a firma Ove Arup para consultores dos desperdícios industriais no local. 

O projecto de reconstrução e reabilitação foi faseado por vários anos, com percalços- 

presença de desperdícios tóxicos, fugas de gás ainda mantido nos sistemas de 

tubagens entre outros - que atrasaram a conclusão do complexo de 2003 para 200651. 

O projecto da Westergasfabriek está orientado segundo um eixo este-oeste. No limite 

leste do complexo está um edifico de grande dimensão, em frente a uma praça onde 

termina o eixo referido. A norte está o limite da uma pequena cascata ligada ao 

sistema de canais em volta. Caminhando para oeste, ao longo do eixo, a paisagem 

vai-se alternando: a sul do eixo, o edificado dá lugar a áreas de plantação hortícola, 

com uma praça como espaço distribuidor para uma série de terraços que se 

distribuem ao longo do canal que limita o complexo a sul, na ligação com o resto da 

cidade; a Norte do eixo, existem edifícios de pequena dimensão rodeados por áreas 

de recreio infantil em madeira. No topo oeste do complexo está a antiga área de 

tanques de gás. Mais a sul, dois antigos grandes tanques de gás, que são jardins 

submergidos, e a norte do jardim referido está o Gas Tank, estrutura renovada e que 

recebe os maiores eventos culturais na área52. 

Esta dicotomia entre o volume edificado e as áreas verdes serve para 

contrastar o seu antigo uso industrial com o seu actual uso como parque natural. 

É também um modelo de recuperação de áreas toxicas, já que o volume de 

desperdícios não foi removido e o sistema de canais e águas é interno, estando em 

permanente tratamento, sem poluir assim outros locais. 

 
51 Referido do artigo de Julia Reeve, Sarah Marshall; “The Metamorphosis of a Gasworks: Adaptive Reuse 

of a Brownfield Site” do sítio: http://courses.washington.edu/gehlstud/WEBSITE_CONTENT/Winter2010/ 

Westergasfabriek.pdf,p.1 
52 Referido no sítio “http://www.project-westergasfabriek.nl/english” 
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Figura	  22	  e	  23	  -‐	  Vista	  sobre	  o	  canal	  e	  o	  parque	  e	  zona	  de	  restauração	  próxima	  do	  canal	  

 

Os treze edifícios patrimoniais da Westergafabriek foram originalmente 

desenhados pelo arquitecto Isaac Gosschalk (1838-1907) ao estilo Neo-renascentista 

holandês. Apresentam uma alvenaria vermelha e amarela, com trabalhos de 

ornamentação e forjada com uma simetria e elegância combinadas. 

Devido aos elevados custos de recuperação do edificado patrimonial para uso 

comunitário, o conselho camarário vendeu-o a uma firma de mediação imobiliária, 

Meijer Asnnemers Bedrijf, estipulando que deveria ser desenvolvido com ênfase nas 

áreas das artes e cultura. 

A firma, em parceria com o Conselho Camarário do Westerpark, definiu 

espaços para contactos empresariais comerciais associados a estruturas 

comunitárias, recursos culturais, e eventos temporários projectando uma atmosfera 

fresca e dinâmica, de permanente actualização, com programas flexíveis de 

actividades e eventos.   

Deste modo, os edifícios foram limpos, renovados, e reabilitados com 

pavimentos de betão e barreiras de vapor para conter a contaminação. Em 2007, 

abriram os seus espaços de antiga infra-estrutura industrial com restaurantes, galerias, 

padaria, uma creche, uma sala de cinema e um clube nocturno. Os edifícios de maior 

porte como o Gasometer, são usados como local para feiras, conferências e outros 

eventos especiais.53 A partir de um espaço que estava destinado a obsolescência que 

foi tornado num destino turístico, ou centro de expressão artística, a reutilização da 

velha infra-estrutura tornou-se um modelo para comunidades e arquitectos na 

recuperação e reciclagem do património construído.  

 
53 Referido do artigo de Julia Reeve, Sarah Marshall; “The Metamorphosis of a Gasworks: Adaptive Reuse 

of a Brownfield Site” do sítio: “http://courses.washington.edu/gehlstud/WEBSITE_CONTENT/Winter2010/  

Westergasfabriek.pdf,p.3 
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4.3 Conclusões decorrentes das análises 

 
As análises efectuadas reflectem a necessidade do entendimento conceptual 

de Cluster e as suas aplicações específicas em cada um dos exemplos reflectindo por 

um lado a concepção de uma infra-estrutura arquitectónica e programática que 

funcione como motor urbano de si própria e da envolvente, por outro a reutilização de 

antigas zonas de indústria com edificado construído mas com grande flexibilidade no 

uso da sua área útil. 

A investigação pretendeu estabelecer parâmetros de comparação e operação 

na parte da proposta arquitectónica, demonstrando possibilidades de articulação de 

complexos programáticos e eixos de acessos e deste modo revitalizar e recuperar 

espaços, identificando estratégias que reflictam o interesse pelo lugar e a sua história, 

e o compromisso com o contemporâneo implícito na acção de projecto. 

Esta análise bipartida reflecte o interesse em apresentar por um lado as 

memórias descritivas dos vários projectos reflectindo a sua história e a forma de 

intervenção mas também a sua premência para o estabelecer como peças síntese dos 

conhecimentos adquiridos no elaboração do trabalho. 

Existe por um lado esta consciência mais ambígua do conceito na percepção 

dos vários casos de estudo mas, na segunda parte de análise, um dos temas também 

relacionados é de actuação sobre o construído para que este torne a funcionar para a 

cidade e a sua importância para o imaginário colectivo espacial, a sua presença para o 

ambiente da cidade – o património difuso – que se estabelece como parte da memória 

ligada a factos e a lugares. Paulo Pereira faz referência a esta característica do 

património mencionando que”...passam despercebidos no quotidiano: mas caso sejam 

destruídos, dá-se imediatamente a sua falta...”54, contudo a reutilização deste volume 

edificado é muita das vezes feita de forma arquitectonicamente descomprometida, e 

vista só do aspecto funcional – área disponível para a função desejada.  

 
54 Paulo Pereira, Património edificado: Pedras Angulares, Aura.Ensaios, Lisboa,2005; p.72 
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5. ANÁLISE DO LUGAR 
 
5.1 A Colina de Sant’ana 

 

A Colina de Sant’ana localiza-se no centro histórico da cidade de Lisboa, 

constituindo uma das “sete colinas da cidade”. Ocupa uma área de 183 hectares e 

situa-se a oeste do Castelo de São Jorge, entre dois dos principais eixos de expansão 

da cidade: a Avenida da Liberdade e a Avenida Almirante Reis. 

Reside no imaginário da imagem colectiva com as histórias associadas a zonas 

de arrabaldes, zonas de cultivo, pelejas entre fidalgos em cavalos e as quintas. Como 

refere Norberto de Araújo na sua obra de catorze volumes “Peregrinações em Lisboa”, 

a colina de Sant’ana estaria associada ao largo de maior dimensão, o Campo de 

Sant’ana, onde existiriam “…praça de toiros, com esperas de gado, guizalhadas, 

alarde de batedores, alarido, cenas de boémia e guitarradas, (…) Campo de 

procissões, ponto de romarias a Sant´Ana, em paradas de devoção popular 

exteriorizada”. 55 

Na continuação do Campo de Sant’ana - hoje denominado Campo Mártires da 

Pátria – para norte pela actual Rua Gomes Freire onde sucederia o “…Desfile de 

seges, de tipóias, de carruagens de estadão, passagem fortuita de cortejos de 

embaixadas à Bemposta…” utilizada como “…logradouro de cavaleiros e fidalgos, na 

volta da Carreira dos Cavalos…passo obrigatório da população arrabaldina até ao 

Rossio pela lomba da Calçada Velha”56. 

Norberto Araújo completa a descrição com a referência ao Campo como um 

“…estendal de velharias, de curiosidades, de bagatelas de vida em almoeda…, campo 

de martírio pois aqui foram enforcados os 11 companheiros de Gomes Freire de 

Andrade, implicados ou suspeitos de conspiração contra o Marechal Beresford” 57. 

 
55Norberto Araujo; Peregrinações em Lisboa; IV Volume; Editora Veja,Ltd; Lisboa p.36 
56Norberto Araújo; Peregrinações em Lisboa; IV Volume; Editora Veja, Ltd; Lisboa p.37 
57Norberto Araújo; Peregrinações em Lisboa; IV Volume; Editora Veja,Ltd; Lisboa p.37 
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Contudo, a partir do século XV e com maior desenvolvimento no século XIX, 

acontece uma especialização programática na colina de Santana, que integra o maior 

conjunto de património ligado às áreas da Saúde de Portugal. Podem ser 

mencionados como os primeiros estabelecimentos com esse intuito a gafaria de São 

Lázaro e o hospital Real de Todos os Santos, bem como o Hospital Real de São José, 

criado a partir das antigas instalações do Colégio de Jesuítas de Santo Antão-o-Novo. 

De facto, a colina passou a acolher as instalações de outros hospitais no século XIX, 

especificamente a partir de antigos conventos, como é o caso do Hospital do Desterro, 

Santa Marta e Capuchos, ou construídos de raiz como o Hospital Miguel Bombarda e 

o Hospital de D. Estefânia. 

Capitalizou-se também a proximidade entre hospitais para justificar o local do 

nascimento do ensino da medicina em Lisboa, com a criação da Escola Médico - 

Cirúrgica em 1836 – tornada Faculdade de Medicina de Lisboa em 1911 – da qual o 

Hospital de São José e Santa Marta eram os hospitais escolares. 

Esta concentração de instalações da área da saúde permitiu a edificação 

associada de institutos de investigação como o Instituto Bacteriológico de Câmara 

Pestana em 1892, mais tarde o Instituto de Medicina Legal (1879), o Instituto Central 

de Higiene em 1899 e por fim o Instituto Oftalmológico Gama Pinto em 188958. 

 
58 Referido da Declaração da Direcção do ICOM-Portugal sobre a Preservação e Valorização do 

Património da Saúde na Colina de Santana, em Lisboa, no sítio “http://www.icom-

portugal.org/multimedia/ICOM-PatrimonioHospitalaJan11.pdf” 

Figura 24 - Localização da Colina de Sant’ana em Lisboa 
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A marca histórica é uma marca para além da memória, perpetuada pelos usos, 

visto que a Faculdade Nova de Lisboa ainda recorre ao Hospital Real São José como 

hospital escolar. 

Este património construído encerra em si um grande património hospitalar, 

único no país e raro no panorama europeu, com as suas colecções de instrumentos e 

equipamentos científicos, ceras anatómicas com exemplo de enfermidades, pintura e 

escultura entre outros elementos de valor patrimonial associado à saúde. Alguns dos 

edifícios associados à memória das ciências da Colina de Santana já foram 

classificados, como o núcleo histórico do Hospital de São José, o Hospital de santo 

António dos Capuchos, o Hospital de Santa Marta e, há cerca de uma década o 

Balneário D.Maria II e o Pavilhão de Segurança- Panóptico – do Hospital Miguel 

Bombarda. 
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5.2 Hospital Miguel Bombarda 
 

 

O Hospital Miguel Bombarda, Hospital de Alienados de Rilhafoles à data da sua 

génese, foi fundado em 1848 por decisão do marechal Duque de Saldanha, chefe de 

Governo, após uma fase de discussões quanto à localização do edifício. 

Foi decidida a instalação na antiga casa da Congregação dos Padres Missão 

de S. Vicente de Paulo, para onde se transferiram os doentes internadosem condições 

precárias, vindos do Hospital Real de S.José. 

Localizado na colina de Santana, o edificado foi erguido no século XVIII na  

Quinta de Rilhafoles, construção de aparência robusta tinha resistido ao terramoto e 

1755, e que à altura da transferência para utlização hospitalar se encontrava cedido ao 

Colégio Militar por via da extinção das ordens religiosas de 183459. 

A origem do nome do Hospital viria da antiga Quinta de Rilhafoles aí instalada, 

designação  que ocuparia o imaginário de gerações de lisboetas. 

A criação do hospital reflecte a mudança notável da sociedade e da medicina 

para com os doentes mentais que, discriminados durante séculos e por vezes 

confinados a espaços sobrantes e diminutos de hospitais, deixaram de ser tomados 

como pacientes inferiores com o surgimento de instituições  especializadas para o seu 

 
59 Referido do sítio “http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Rilhafoles” 

Figura 25 – Imagem de Satélite do Hospital Miguel Bombarda 
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tratamento. Todo este pensamento tem algum sucesso por se localizar temporalmente 

numa fase de estabilidade e resurgimento nacional, após as invasões francesas,e 

vários acontecimentos históricos relacionados que mudaram a realidade do País.  

Deste modo formou um dos grandes estabelecimentos hospitalares da época, 

dimensionado para 300 doentes, funcionando a níveis satisfatórios nas suas primeiras 

duas décadas, segundo padrões internacionais da altura. 

O hospital destinava-se ao internamento  quer de doentes agudos, quer de 

doentes tidos como incuráveis, associando uma vertente hospitalar curativa a outra do 

tipo asilar. Assim se manteve até 2011, ano em que foi desactivado. 

Em 1853 é inaugurado o Balneário, ou Casa dos Banhos, por D. Maria II, um 

edificio de elevado valor patrimonial, classificado pelo IPPAR em 2001 como “Imóvel 

de Interesse Público em vias de classificação” na sequência de propostas e de 

memória justificativa apresentadas em 1999 pela administração do Hospital Miguel 

Bombarda. 

O Balneário D.Maria II representava melhoria significativa na assistência 

hospitalar prestada, oferecendo variados tipos de banhos como parte, de terapêuticas 

psiquiátricas prescritas: banhos de chuva, de onda, de imersão, de duche 

descendente, lateral ou local, frios, tépidos, mornos ou quentes; de estufa e de vapor, 

com aromas medicinais. 

Esta oferta era ministrada a doentes psiquiátricos mas também a doentes 

comuns, o que, a certa altura se tornou uma das principais fontes de receitas cobradas 

pela instituição. 

Figura 26 e 27 - Balneário D.Maria II 
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O Balneário foi desenhado com inspiração romântica, conjugando vários 

revivalismos estilísticos da epóca, com portas de arco quebrado, uma loggia de arcos 

de volta inteira dando para o pátio de acesso exterior, e os azulejos de cunho 

português, mas invulgar para a época em edificios públicos. 

Por contraste com o Pavilhão de Segurança, é um edifico voltado para o 

exterior, desenhado com a intenção de ser um espaço agradável de estadia aos 

doentes da cidade.  

Contudo, após esta fase de florescente influência sobre os espaços 

hospitalares da cidade, sucede um período de declínio das codições da assistência, 

nos anos 70 e 80, originado pelo excesso de pacientes e subfinaciamento, o que 

resultou na deterioração das instalações e insalubridade do complexo. 

O Hospital ganha um novo fôlego sob a direcção do prof. Miguel Bombarda60, 

médico ilustre, prestigiado e influente, personaldade cimeira da cultura cientifica e 

humanística portuguesa, além de ter desempenhado uma posição decisiva na 

instauração da República. 

Em 1894, é concluído um espaçoso edifício a ocidente da cerca, de inovadora 

planta em “poste telefónico” -  a primeira estrutura deste tipo no país com bloco central 

de circulação, um só tipo e pátios ajardinaoddos adequados ao internamento 

hospitalar psiquiátrico. 

Em 1901 é inaugurado outro edificio de internamento, em forma de U, 

correspondendo às 5.ª e 6.ª enfermarias. Paralelamente a obras de conservação e 

remodelação – sanitário, átrio e escadaria do edificio conventual, refeitorio, balneário, 

alargamento dos quartos -  são construídos uma cozinha com uma cobertura de 

inovadora concepção, o laboratório, um pavilhão para oficinas e dois telheiros para o 

passeio de pacientes61. 

A poucos dias da instauração da República é morto o prof. Miguel Bombarda  

às mãos de um antigo paciente. Na comemoração do centenário do hospital é mudada 

a sua designação para hospital Miguel Bombarda em sua homenagem. 

 
60Miguel Bombarda (1851-1910) foi Lente de Fisiologia e de Histologia, dedicando-se ao estudo da mente 

e das patologias mentais. Promoveu condições higiénicas, práticas mais deontológias e técnicas 

terapêuticas nos pacientes. 
61 Vitor Albuquerque Freire; ‘Panóptico,Vanguardista e Ignorado: O Pavilhão de Segurança do Hospital 

Miguel Bombarda’, Livros Horizonte, Lisboa, Fevereiro de 2009, p.14 
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Até metade do século XX voltou a sofrer problemas de sobrelotamento e 

subfinancamento, mas estes foram sendo resolvidos com a autonomia ganha em 

relação à Faculdade de Medicina de Lisboa e ao Hospital de São José, assim como 

com a criação do Hospital Júlio de Matos em 1942. 

De todo o complexo destaca-se sem dúvida como o elemento maior 

excepcionalidade o Pavilhão de Segurança, o panóptico, que apresenta, sob várias 

perspectivas, uma singularidade extrema. De estrutura circular com pátio a descoberto 

e torre de vigilância, foi inspirado no sistema panóptico de Jeremy Bentham62, mas 

com características nacionais e imperativos clínicos.  

O pátio tem a função de praça, espaço de socialização, com bancos - poiais - 

de cantos arrendondados, espaço ao ar livre, e era essencial para controlar a 

propagação das patologias transmissíveis que assolavam o hospital , e contribuindo 

para a melhoria do estado mental dos pacientes. 

A construção de aspecto introvertido, conjuga formas puras e belas com e a 

funcionalidade dos espaços, constitui um magnifico expoente de forma gerada pela 

função. A sua nova linguagem formal, de superficies arredondadas aplicadas em 

exteriores, em certos aspectos inovadora,como refere o Dr. Vitor Freire na sua obra 

“Panótico, Vanguardista e Ignorado” que afirma que essa linguagem seria “… induzida 

por finalidades especificas como evitar contusões em doentes agitados, facilitar a 

limpeza e proporcionar grande durabilidade assentando na gramática da arte de 

construir tradicional do País, neste caso transfigurada e modernizada. 

 
62 Jeremy Bentham (1748-1832) foi um filósofo, juristas, e um reformador social britânico. Nota do autor 

Figura 28 e 29 - Fotografia aérea do Panóptico e fotografia do interior do edifício 
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O Dr.Vitor Freire descreve o Pavilhão de Segurança na sua obra ‘Panóptico, 

Vanguardista e Ignorado: O Pavilhão de Segurança do Hospital Miguel Bombarda” 

onde refere que “ostenta uma articulação feliz e acertada de espaços e volumes, 

inteiramente simétricos e lógicos com a racionalidade ordenada de uma maquina…”63. 

Contudo, este hospital caíu em desuso, quer pelas terapêuticas empregues 

actualmente quer pelas necessidades de recuperação dos espaços para responder às 

necessidades higiénicas actuais, que levantariam  desvantagens economicas. 

A história está neste momento de página aberta, agora que o espaço pertence 

a uma empresa de mediação mobiliária de activos dos Estado Português. É assim 

uma oportunidade única para se desenvolver um espaço com caracteristicas 

excepcionais e uma memória de suma importância para a cidade e para o País. 

  

 
63 Vitor Albuquerque Freire; ‘Panóptico,Vanguardista e Ignorado: O Pavilhão de Segurança do Hospital 

Miguel Bombarda’, Livros Horizonte, Lisboa, Fevereiro de 2009,p.63 
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6. APLICAÇÃO METODOLÓGICA A PROJECTO  
 

6.1 Princípios de Intervenção Urbana 

 

No âmbito da proposta urbana, foi desenvolvido um plano de pormenor com 

aproximadamente vinte e sete mil metros quadrados de área, que se concentra nos 

conceitos abordados no Trabalho Final de Mestrado. 

A partir dos casos de estudo analisados, justifica-se o potencial da criação de 

uma estrutura híbrida de programas para a cidade com a capacidade de fixar 

habitantes, articulando e regenerando com a envolvente, procurando funcionar como 

um coração vitalizador do grande logradouro do antigo Hospital Miguel Bombarda na 

sua relação com a cidade envolvente. 

Tornou-se premente, para entender a possibilidade de articulação destes 

espaços anteriormente desarticulados, abordar o contexto histórico da colina de 

Sant’Ana e o antigo recinto hospitalar. 

Deste modo, pretendeu-se garantir que a intervenção urbana e arquitectónica, 

possa, simultaneamente, oferecer um novo conteúdo de programas e espaços 

articulados com a envolvente e preservando a sua memória colectiva, o imaginário 

construído, introduzindo um novo complexo no contexto social e urbano 

contemporâneo. 

A intervenção tem como um dos seus princípios essenciais o aumento da 

permeabilidade de acesso do antigo recinto hospitalar, partindo da supressão da cerca 

Figura 30 e 31 – Esquemas de análise dos problemas do recinto e oportunidades na relação com a 
envolvente 
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em determinadas zonas, de maneira a que se efectue uma maior articulação do 

programa do recinto com o volume da área envolvente. Esta eliminação permite 

inverter o aspecto insulado do recinto, característico de instalações hospitalares de 

cuidados psiquiátricos, dando-lhe uma escala mais urbana. Tal verifica-se 

nomeadamente a norte do recinto pela rua Ferreira Lapa e rua Gonçalves Crespo, que 

após a intervenção se relacionam com o interior do recinto; a nascente pela rua 

Gomes Freire, onde a interrupção da cerca dá a mostrar uma nova praça destinada ao 

pequeno comércio (para a envolvente); e segundo o eixo nascente-poente, que 

intersecta todos os níveis da estrutura proposta de aglomeração de programa híbrido. 

Esta articulação entre a nova intervenção urbana e a envolvente existente 

pretende coser a malha urbana com o recinto, e a sua definição territorial vetusta, 

reorganizando, desta forma, o espaço público. 

O complexo urbano pretende com a nova intervenção proposta constituir uma 

nova posição central do recinto e, perifericamente, com os seus edifícios mais 

carismáticos e predominantes contribuir para a manutenção da memória do lugar - o 

edifício conventual com o seu anexo já classificado pelo IPPAR, o Balneário D.Maria II, 

o edifício das antigas enfermarias a poente do recinto em forma de tridente e o 

Panóptico, o pavilhão de segurança com a antiga casa mortuária e sala de laboratório 

nas suas traseiras. 

Acrescente-se, aliás, que outro dos princípios basilares da intervenção foi a 

operação de neutralidade em relação ao edificado existente no recinto. Associada a 

esta ideia está a situação de grande variação entre cotas dos eixos estruturantes da 

área envolvente e o interior do recinto, o que induziu a necessidade de abertura e 

Figura 32 e 33 - Esquemas de relação e intenção de ligação da proposta urbana com a envolvente 
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articulação destes espaços interiores com a envolvente. Esta abordagem traduziu-se 

numa operação de escavação sobre o negativo, sobre a massa existente, criando uma 

lógica de plataformas que se abrem à envolvente com espaços de contemplação para 

a cidade. 

O desenho urbano reflecte a lógica adoptada, em que o conjunto proposto se 

articula entre a cota térrea mais elevada do recinto (oitenta e quatro metros) e a mais 

baixa (setenta metros e meio) em relação directa com a rua Gomes Freire – num 

sistema de pátios, e eixos estruturantes - Sul-Norte entre o edifício conventual e o 

Panóptico, e o eixo Este-Oeste entre a praça do pequeno comércio e o edifício em 

tridente - e os espaços de convívio e expressão cultural. 

O complexo desenvolve-se em cinco níveis, sendo que os quatro primeiros 

níveis abrangem a articulação com o envolvente e os programas associados às várias 

áreas de trabalho, e o quinto e último nível corresponde a uma grande cobertura 

natural que funciona como um novo espaço de lazer dentro da estrutura ecológica de 

cidade de Lisboa. 

O complexo é organizado pelos níveis e eixos estruturantes referidos, para que 

os programas definidos funcionem sobre um espaço de matriz mais informal de 

expressão social, como os três pátios no interior do projecto, associados aos espaços 

de escritório, escritórios em open-space e espaços em ateliê; o espaço em varanda 

para a cidade de frente para a livraria e a Cafetaria, ou as galerias no piso térreo, com 

os espaços de comércio de proximidade, e no primeiro piso com o restaurante. Deste 

modo, pode referir-se que há uma articulação entre o programa (mais interno da 

estrutura) proposto e o espaço público da envolvente, o que sugere uma relação 

permanente entre os espaços de cariz mais privado e os espaços públicos e 

simultaneamente permitindo manter a noção conceptual que é estrutura articulada 

com a comunidade, passível de expansão no território. No topo do complexo são 

propostos espaços naturais de lazer articulados com as comunicações verticais do 

conjunto, oferecendo um grande núcleo natural participante da estrutura ecológica da 

cidade, e simultaneamente mantendo a imagem de logradouro interno natural. 

Existe um paralelismo entre o projecto proposto e o conjunto arquitectónico e 

natural da sede da Fundação Calouste Gulbenkian pela combinação entre o complexo 

edificado e a estrutura vegetal. 
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6.2 O Cluster como conceito desencadeante de Projecto 

 

A cidade de Lisboa é reflexo do depositar de várias camadas de História e da 

coexistência das mesmas através das construções de cada época que formam o 

tecido urbano actual. Contudo, devido ao seu rápido desenvolvimento, a cidade tem 

espaços e edificado que não acompanham a mutação permanente da cidade e 

acabam esquecidos e em degradação. Porém, tal como as construções actuais 

reportam para a contemporaneidade, também estes espaços e construções 

representam aspectos sociais e históricos que merecem ser recuperados e 

reintegrados na cidade actual e futura.  

A abordagem conceptual da investigação teórica do Trabalho Final de 

Mestrado remete para vários aspectos do desenvolvimento de estruturas construídas 

na cidade. A adequação com o construído, a sua qualificação e a sua articulação com 

os espaços são um dos aspectos que podem ser relacionados com a área da proposta 

do projecto final.  

Desta forma, procurou-se interpretar o conceito de Cluster segundo várias 

escalas na presente abordagem da proposta de projecto.  

Ao nível da escala urbana, reflecte a necessidade de articulação de um sistema 

de ruas, que se relacione do interior do recinto para as ruas envolventes, procurando 

incorporar neste sistema de eixos comunicantes um conjunto de espaços de 

comunidade e expressão social que se articulem com os espaços de programa mais 

privado, contribuindo para a noção de uma hierarquização estrutural em que os 

elementos participam da criação de um sistema de aglomeração programática. 

Este pensamento é transversal às várias escalas, desde a escala de cidade à 

escala da mão, onde a unidade elementar do sistema representa apenas uma célula 

que compõe o organismo total, participando de cada uma das valências deste.  

Pela investigação produzida e pelo resultado conceptual podem ser feitos 

paralelismos com conceitos arquitectónicos desenvolvidos na década de 50 a 60 do 

século XX, como os Mat-Buildings64 desenvolvidos por Alison e Peter Smithson, ou 

mesmo a lógica de “From stem to cell” desenvolvido pelo grupo de arquitectos 

Candilis, Josic e Woods, representando lógicas holísticas de complexos propostos. 

 
64 Uma noção operativa arquitectónica definida por Alison e Peter Smithson, caracterizando uma infra-

estrutura inter-relacionável e articulada com a envolvente. Nota do autor 



“O Conceito de Cluster como agregador de actividades criat ivas na cidade 

Uma proposta de Reabilitação do Hospital Miguel Bombarda na cidade de Lisboa” 

Mário Jorge Pessa Figueiredo Costa | Universidade Técnica de Lisboa | Faculdade de Arquitectura 60 

 

Pode ser também compreendida a dimensão estratégica da infra-estrutura 

proposta através da abordagem de Stan Allen65 no artigo “Mat Urbanism: The Thick” 2-

D”66, onde o autor designa como “… uma secção pouco profunda mas densa 

estimulada por rampas e vazio de pé direito duplo, a capacidade unificadora de uma 

grande cobertura percorrível, uma estratégia localizada que permita que a cidade e a 

paisagem atravessem o projecto, uma delicada interacção de repetição e variação e a 

incorporação do elemento temporal como uma variável activa na arquitectura 

urbana…”67. 

Esta descrição tem uma grande importância na proposta concebida para o 

antigo recinto hospitalar. 

A organização interna programática reflecte essa estruturação onde existe um 

sistema de eixos articulantes a vários níveis que relacionam todos os espaços 

interiores com os espaços exteriores de cariz público, como uma estrutura em que os 

corredores de acesso servem como espinha dorsal dos vários espaços designados no 

programa. 

7. PROGRAMA DO PROJECTO  

 

 
65 Stan Allen é um arquitecto norte-americano, teórico de arquitectura e foi director da School of 

Architecture of Princeton University.  
66 Obra onde o autor menciona os princípios alusivos à infra-estrutura designada por ‘mat-building’ 

adaptados à contemporaneidade. Nota de autor 
67 Stan Allen,  Mat Urbanism: The Thick” 2-D ; Routledge; London; 2009 

 

Figura 34 - Universidade Livre de Berlim de Candilis, Josic, e Woods 
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O programa reflecte a procura da criação de uma comunidade que se integre 

com a envolvente. A partir da análise feita à colina de Sant’Ana podemos afirmar que 

há uma especialização de parte do volume edificado nas áreas da saúde, mas na sua 

maioria, o programa prevalecente é a habitação. Deste modo ao pensar um complexo 

de variados programas em relação com edifícios para habitação, um dos pontos a 

reflectir é como espaços de trabalho podem sugerir a fixação de habitantes na 

envolvente. 

O programa desenvolve-se num complexo estratificado por camadas com um 

núcleo interior de três pátios que congregam os espaços de Escritório, espaços em 

Open-Space e espaços de Ateliê. No limite da estratificação, em comunicação directa 

com a cidade e com os Espaços Comerciais, o Restaurante; e sobre estes, em 

comunicação interna com o sistema de pátios, um espaço para Livraria e outro de 

Cafetaria. 

 

 

Os espaços de trabalho do núcleo interno, organizam-se em torno dos três 

pátios que conferem um espaço de pausa do trabalho e que, através da fachada 

envidraçada, promovem a diluição dos limites espaciais no espaço interior. O núcleo 

interno dos espaços de trabalho organiza-se em dois pisos, estando o piso térreo dos 

pátios em comunicação com a Livraria e a Cafetaria. O piso superior está em contacto 

com o eixo definido entre o Pavilhão de Segurança, antigo Panóptico, e o antigo 

edifício conventual, por um lado; por outro, pela rua de acesso ao antigo edifício das 

enfermarias em tridente, o proposto edifício de habitação. Entre si criam uma lógica de 

sistema de acessos com hierarquias, correspondendo aos espaços de acessos 

Figura 35 e 36 - Planta 4 e Planta 3 do complexo 
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exterior, interior, entre cotas, representando um esquema de espaços organizados em 

espinha a partir de corredores de distribuição espacial. 

O restante programa (Restaurante e Espaços Comerciais) ocupa o limite das 

plataformas (na cota 70.5,na cota 75) em contacto visual com a rua Gomes Freire e 

articulado com a envolvente pelos acessos desenvolvidos e no programa de uma 

praça de Espaços Comerciais em contacto directo com a rua Gomes Freire á cota 

mais baixa, o Restaurante no piso superior, e por fim a Cafetaria e Livraria (cota 79.5).  

Os acessos para o interior do recinto reflectem dois aspectos da vida das 

cidades: acessos por vias pedonais, e por vias motorizadas. Existem vias pedonais 

pela continuação das ruas a norte – rua Ferreira Lapa e rua Gonçalves Crespo - e vias 

com acesso automóvel a partir da rua Gomes Freire e na rua Dr. Almeida Cabral para 

o interior do recinto. Os espaços de ateliê com cerca de 1690 m2 no seu total, são 

espaços divididos por dois níveis: um nível térreo de acesso à área de arrumos e 

espaço em pé-direito duplo para área de trabalho, que se relaciona directamente com 

o sistema de pátios, e um segundo nível em mezanino para o espaço de trabalho que 

se articula com o ultimo piso dos espaços de trabalho. O pátio em relação directa é 

concebido para uma utilização em articulação com as actividades desenvolvidas nos 

espaços de ateliê, com ligação à área das artes. 

Os espaços em open-space são pensados como modelos espaciais 

elementares com a possibilidade de aluguer individual e adequados à necessidade 

dos utilizadores. São espaços organizados em espinha, através de um corredor central 

de distribuição e com acesso distribuído pelos dois níveis de espaços: no nível térreo 

com o sistema de pátios; no nível superior articulado com as galerias exteriores de 

distribuição relacionadas a oeste com o edifico em tridente, e a nascente com o eixo 

entre o Pavilhão de Segurança e o Convento e a rua Gomes Freire. 

Figura 37 e 38 - Planta 2 e planta 1 do complexo 
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Os espaços de escritório têm uma organização similar aos espaços de trabalho 

em open-space, quer pela sua distribuição em dois níveis anteriormente referido e a 

sua articulação com o sistema de pátios e galerias de acesso sobre os pátios, quer 

pela organização interna das salas, num total de 8 unidades de escritório associadas 

entre si. 

Do lado nascente do eixo imaginário entre o Pavilhão de Segurança e o antigo 

edifício Conventual e em relação com a rua Gomes Freire, estabelece-se à cota 79.5 

uma área de características mais públicas que os espaços já referidos. Mais próximo 

do panóptico é proposto um espaço de livraria com capacidade de utilização versátil e 

multidisciplinar e por isso relacionável quer com os espaços de ateliê, quer com as 

áreas museológicas do Pavilhão de Segurança e do Balneário D.Maria II. A sul deste 

espaço é proposta uma cafetaria que permita servir, simultaneamente, os utilizadores 

dos espaços de trabalho e os habitantes da envolvente. Estes dois espaços 

desenvolvem-se em relação com o espaço verde de lazer no topo do complexo, 

articulados com a rede de distribuição horizontal e vertical do conjunto proposto, e com 

a cidade através do seu sistema de vistas privilegiado.  

Nos dois níveis inferiores desenvolvem-se espaços com programas 

relacionáveis com a envolvente, e é assegurado estacionamento para todo o conjunto 

desenvolvido. 

No nível da cota 70.5 desenvolve-se uma praça como momento de chegada da 

cidade pela rua Gomes Freire e de articulação com as distribuições horizontais e 

verticais do complexo. Esta é uma praça de pequenos espaços comerciais, 

desenvolvidos ao limite do projecto numa sugestão de bolsa espacial, com o intuito de 

Figura	  39	  -‐	  Esquema	  programático	  e	  funcional	  da	  proposta 
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servir a envolvente e de suprir lacunas de espaços com estas características na colina. 

É também através deste nível que se acede ao estacionamento desenvolvido nos dois 

níveis (na cota 71.5 e na cota 75). 

No nível imediatamente acima da praça e em relação visual com a mesma é 

proposto um restaurante, um espaço comercial mais recolhido em comparação com os 

espaços de encontro acima deste, no nível da Cafetaria e Livraria (cota 79.5) e por 

baixo, ao nível da praça do comércio de proximidade (cota 70.5). 

  



“O Conceito de Cluster como agregador de actividades criat ivas na cidade 

Uma proposta de Reabilitação do Hospital Miguel Bombarda na cidade de Lisboa” 

Mário Jorge Pessa Figueiredo Costa | Universidade Técnica de Lisboa | Faculdade de Arquitectura 65 

8. CONCLUSÃO  
 
A colina de Sant’ana atravessa um momento de grande indefinição quanto ao 

futuro dos grandes espaços hospitalares que reúne. Com as desactivações destas 

instalações, ficam em aberto espaços de oportunidade e com características 

excepcionais para a cidade.  

Desta forma, estes espaços são agora motivo para diversas propostas 

urbanísticas e arquitectónicas, que pretendem apontar para a sua resolução e das 

questões técnicas e ambientais associadas à qualidade de vida dos seus habitantes. 

Contudo, os planos já apresentados carecem de um pensamento mais articulado da 

noção do que é a cidade e o que a compõe, de quais as suas principais problemáticas, 

e de como se poderá aproveitar espaços de oportunidade para qualificar a cidade 

pensando-a como um todo. Os planos referidos dão primazia a habitação, olhando 

para estes espaços do ponto de vista do maior valor económico, quando de facto se 

deveria partir da combinação entre o valor económico e valor urbanístico e 

arquitectónico. 

Através do projecto proposto prevê-se a preservação e valorização da memória 

do lugar, associada à carga histórica e identitária da zona, e que, pela sua 

característica de espaço isolado em relação à envolvente, define por si a abordagem a 

ser proposta no recinto. Os edifícios que limitam o recinto são mantidos para o 

propósito já referido da preservação da identidade do espaço e, no interior, a partir da 

demolição do único edifício em grave estado de ruína, é proposto um complexo que se 

estabeleça como um ponto catalisador para a envolvente e um espaço de lazer e 

refúgio das áreas mais movimentadas da cidade. 

A investigação sobre o conceito de Cluster e de casos práticos onde podia ser 

identificado servem como justificação para as decisões de base teórica e prática no 

desenvolvimento do trabalho. Pretende-se com a proposta oferecer à cidade um 

espaço que estava virado sobre si próprio, e que ao articular-se com o edificado 

envolvente, procura criar uma dinâmica de comunidade em proximidade onde espaços 

de lazer, habitação e trabalho se combinam colmatando carências e falhas no 

funcionamento programático e espacial do lugar e assim qualificando a cidade. Desta 

maneira é desenvolvido como uma nova referência para a base de propostas em 

espaços de características próximas às encontradas no recinto do antigo Hospital 

Miguel Bombarda. 
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 O projecto opera sobre a exploração conceptual e a sua adequação no terreno, 

constituindo-se como a representação prática de um trabalho de investigação que 

estabelece características basilares para as propostas do terreno. Com a consciência 

a priori de que não existe uma resposta mais válida, entende-se que a solução para as 

questões deixadas em aberto no lugar passarão pela adequação programática do 

espaço interior à articulação com os edifícios mais próximos, e pela adequação dos 

eixos viários à articulação com toda a cidade.  
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11.0 ANEXOS 

11.1 Proposta de Reabilitação do Hospital Miguel Bombarda 
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11.2 Maquetes de Processo 
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