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RESUMO (253 PALAVRAS)  

A cidade estabelece ruas, largos, praças, que conformam recintos e 
limites. No caso da colina de Sant’Ana, e em especial do Convento de 
Santa Marta, a cerca surge como muro delimitador entre realidades. 
Pretende-se entender o limite e espaço que ele enquadra não como 
uma barreira ou obstáculo, mas como mais um espaço que se 
acrescenta à estrutura subliminar da cidade. A cerca é o limite que 
contém e é conteúdo. A escrita da cerca do convento tem uma 
linguagem de um tempo anterior. No recinto que a cerca delimita 
surgem os vocábulos dessa linguagem, informados culturalmente, 
revisitam-na. Estes vocábulos – os muros – fazem parte de um novo 
tempo contemporâneo e tomam como referência a cultura anterior do 
lugar e a temática mais alargada que suscitam.  
Num primeiro plano, à escala da cidade a cerca é o interstício, o 
intervalo gerador de espaço, que permite atravessamentos e 
simultaneamente lugares de permanência. A intervenção estrutura o 
território, construindo a topografia da colina. Dois recintos, articulados 
entre si, estabelecem a organização espacial.  A cerca estabelece-se 
como um sistema de transição de espaço em espaço, por meio de 
dispositivos arquitectónicos, gerando uma infra-estrutura de 
distribuição que articula o claustro, o terreiro e o pátio. 
O recinto da cerca é ocupado por uma comunidade complexa – 
habitantes do bairro, estudantes e elementos externos à comunidade 
local – o programa que se propõe – Centro de Ocupação e Formação 
– é o elemento de charneira entre as diversas realidades. A vários 
tempos, é a transversalidade de escalas que permite a simultaneidade 
de respostas. 
 
Palavras-chave: intervalo – recinto – limite – habitar – território – relações 
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ABSTRACT (344 WORDS)  

The city establishes streets, squares, places which shape enclosures. 
In the case of Sant’Ana’s hill, and in particular of the Convent of Santa 
Marta, the wall rises as a limiting barrier between realities. It is intended 
to understand both the limit and the space it demarcates, not as a 
barrier or obstacle, but as one more space which is added to the 
subliminal structure of the city. The wall is the limit which contains and 
is content as well. The writing of the wall of the convent has a 
language of a bygone time. In the enclosed area, terms of that 
language arise; culturally informed, they revisit it. These terms - the 
walls - are part of a new contemporary time, informed by the previous 
culture of the place and by the broader theme they arouse. In the 
foreground at the city scale, the wall is the interstice, the interval 
generating space, which allows for crossings and simultaneously 
places to stay.  In a logic of progressive scales, the walls design the 
interior areas of the relation of man with the space of the enclosure, 
with the convent and with the city. The intervention organizes the 
territory, constructing the topography of the hill. Two patios, articulated 
between them, establish the spatial organization. The walls become a 
system of transition from space to space, creating an infrastructure of 
circulation which relates the cloister, the open grounds, the square, the 
patio and the garden. 
Inside the enclosure arises the everyday space, the most secret place 
which is directed to those who know it, at the proximity scale of those 
who live on the Sant’Ana’s hill. On the other hand, the dimension of the 
patrimony arises from the convent structure and the place of teaching - 
the Convent of Santa Marta and the Palace of the Counts of Redondo. 
Simultaneously, in this extended area, the city space also emerges, of 
public scale, a meeting place which is a link between the various 
realities.  At different rhythms, it is the duplicity of scales which allows 
the simultaneity of responses. 
 
Keywords: interval - enclosure - limit - inhabit - territory - relations
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O MURO COMO INTERVALO HABITADO: 

Da cerca do convento de Santa Marta à revitalização da cidade 
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1. INTRODUÇÃO 

As necessidades contemporâneas da cidade plural e heterogénea e o 

desajuste na utilização das estruturas e dos recursos da mesma 

reforçam a importância de retornarmos à cidade consolidada. A colina 

de Sant’Ana tem sido um território em constante transformação, 

tornando-se especialmente pertinente para reflexão sobre esta 

realidade. Ao longo do tempo, nesta colina, o tecido urbano foi-se 

estabelecendo, designando e consolidando em torno de cercas de 

conventos e de palácios, que estruturaram a construção do território. 

Desde a extinção das ordens religiosas, as unidades conventuais 

foram apropriadas, albergando novos usos1. Num passado próximo 

tomou lugar o uso como hospital que reforçou o carácter da colina 

como lugar de estudo, ensino e debate. Os serviços hospitalares que 

em tempos estavam ajustados à comunidade encontram-se hoje 

saturados, tendo sido decidido prosseguir com a sua desactivação.  

Adivinhando-se que o cenário actual de privatização gradual2 gerará a 

separação e isolamento dos espaços e das comunidades, interessa-

nos, pelo contrário, restabelecer a continuidade com a cidade, 

consolidando a identidade dos recintos como lugares de encontro e 

reunião. 

As cercas e os conventos constituem uma entidade complexa que ao 

longo do tempo foi sofrendo um processo gradual de transformação. 

As práticas do espaço, os modos de habitar, o tempo e a história 

foram construindo estas unidades e a sua relação com a cidade. O 

território delimitado pelas cercas foi redefinido, por meio de tensões 

geradas pelo tecido urbano em constante alteração. Assim, o território 
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interior do convento viu-se progressivamente envolvido pelo território 

alargado da cidade, gerando por vezes fronteiras e descontinuidades. 

Pretende-se reflectir sobre estas fronteiras, sobre os espaços que 

estão entre dois territórios – o convento de Santa Marta e a cidade – e 

que têm a possibilidade de restabelecer a relação entre ambos. A 

possibilidade de através destas descontinuidades se poder reinventar e 

reintegrar o espaço do convento no tecido físico, social e cultural da 

cidade é que nos motiva particularmente. 

A cerca do convento é o muro que a delimita e é simultaneamente o 

recinto que esse muro circunscreve.  Por um lado, a cerca é o território 

contido, é o espaço que se habita. Por outro, a cerca é o elemento 

que contém e enquadra o recinto do convento, é a matéria que 

delimita (fig.1). A noção de cerca e de muro quando postas em 

relação permitem o surgimento de novos sentidos que ampliam o 

problema em questão – da cerca à revitalização da cidade –  e 

suscitam a problemática alargada –o muro como intervalo habitado. O 

muro da cerca que separava e limitava tem a capacidade de renovar o 

diálogo entre os territórios, restabelecendo-se como lugar em si 

mesmo; é concebido como o território que divide e reúne e restitui o 

convento de Santa Marta à cidade. 

Interessa compreender como pode o muro delimitar um recinto interior 

sem limitar as relações que se estabelecem com o exterior. O muro 

conforma um recinto e simultaneamente caracteriza o seu limite, 

procurando reabilitar as relações que se perderam no tempo e 

regenerar o tecido urbano de acordo com as necessidades 

contemporâneas. O muro deixa de ser apenas o elemento físico que 

constrói a separação, informado pelo problema de projecto e pela 

problemática suscitada, e passa a ser compreendido na sua dimensão 

física, espacial, cultural e social.   

Na primeira parte do desenvolvimento, identifica-se um conjunto de 

princípios ou conceitos que a problemática do muro suscita. 
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Enunciam-se os princípios teóricos e reinterpretam-se esses princípios 

segundo uma perspectiva arquitectónica, ou seja, identificam-se 

estudos de casos de Muros que contêm e são conteúdo, e exploram-

se algumas das valências arquitectónicas resultantes.  

Na segunda parte Da cerca à revitalização da cidade, apresenta-se o 

modo como a proposta opera sobre os mesmos conceitos 

anteriormente desenvolvidos. A proposta desenha-se como resposta 

aos problemas da cerca e do convento de Santa Marta e 

paralelamente constrói-se à luz da problemática alargada – O muro 

como intervalo habitado. A resposta às questões específicas da cerca 

do convento da Santa Marta informa e complementa a temática do 

muro. A problematização teórica e o estudo do problema foram-se 

desenvolvendo em paralelo o que possibilitou o surgimento de nexos 

de relação entre ambos. A cerca do convento de Santa Marta é um 

muro que gera um intervalo que revitaliza o tecido da cidade, 

reintegrando o convento e a sua cerca como um espaço que se 

oferece à comunidade. (fig.1) 

 

 

 

 

(fig.1)  
Esquiço da proposta. 
A cerca do convento 
como muro e como 
recinto.   
O surgimento de 
múltiplos recintos no 
interior do recinto da 
cerca 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

2.1. O muro como elemento que organiza o espaço 

No imaginário colectivo, “muro” tem muito frequentemente uma 

conotação pejorativa, significando restrição, ruptura e confinamento. 

Alguns ditos e expressões reforçam esse sentido negativo da ideia do 

muro, como por exemplo: “estou a bater com a cabeça na parede”, 

“fiquei a falar para a parede” ou “a criança ficar de castigo contra a 

parede”. Contudo, ainda que ao longo da história tenha surgido 

associado à ausência de liberdade, o muro3 estabelece um conjunto 

de relações mais complexas do que a simples divisão. Évelyne Péré-

Christin, no seu livro, Le mur un itinéraire architectural4,  reflecte sobre 

como o muro expressa o modo de vida do homem, as suas crenças e 

aspirações, de como possui simultaneamente uma identidade material 

singular e uma complexa relação social, económica, artística e 

simbólica.  

Desenhar um muro é a forma mais elementar de organização do 

espaço. O muro nomeia, organiza e estrutura o território. Péré-Christin5 

clarifica as funções principais do muro: delimitar, proteger, encerrar, 

sustentar. Delimitar é a função elementar de qualquer muro. O muro 

constitui e hierarquiza entidades e os homens organizam-se em 
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relação a ele. Sem que dependa da sua matéria, o simples facto de o 

muro delimitar os espaços vai diferenciá-los e identificá-los, gerando 

pontos de referência para as práticas sociais. O homem levanta muros, 

marcando a sua propriedade, delimitando para se apropriar. Assim, os 

muros, as paredes, as cercas são a materialização do limite de 

pertença, possibilitando ao homem dominar o seu entorno, 

domesticando-o e organizando-o. O muro estabelece relações entre o 

individuo e a comunidade e entre o recinto próximo e o território 

alargado. Assim, surge um perto e um longe, um ausente e um 

presente, um interior e um exterior, o conhecido e o desconhecido – 

definindo diferentes estatutos entre o que está de um lado ou do outro 

e interagindo com essas entidades que cria, protegendo-as e 

sustentando-as.  

“O que importa não é a verdade, a beleza ou a justiça de cada 

coisa olhada isoladamente; o que importa é o que resulta da 

relação entre as coisas, da ligação entre as coisas.”6 

O muro, mais do que dividir ou unir o espaço, cria a ligação, edifica a 

relação de que fala Gonçalo M. Tavares. Construir um muro é 

estabelecer um limite, conformando a relação estabelecida ou a que 

se quer estabelecer. Para Heidegger7, o limite não significa o final de 

algo, mas precisamente o contrário, onde a essência das coisas 

começa. Para Aldo Van Eyck o limiar: 

“[tem a] capacidade para restabelecer a ligação entre todas as 

polaridades da realidade.”8 

Venturi em Complexidade e Contradição9 apresenta elementos que 

são “duplos” e que permitem a inclusão de usos e dos diversos 
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sistemas (estruturais, formais, espaciais e funcionais), são “ambos e ao 

mesmo tempo” em vez de “um ou outro”. A Venturi interessam-lhe 

exemplos onde existe uma “continuidade de espaço”, mas que ao 

contrário da ortodoxia moderna diferenciam claramente o interior do 

exterior:  

“O contraste entre interior e exterior pode ser uma importante 

manifestação de contradição em arquitectura.”10  

“A arquitectura como muro entre o interior e o exterior converte-

se em testemunha física de tal dualidade e do drama que ela 

contém.”11 

Manuel Aires Mateus, a propósito do seu trabalho sobre as “Fachadas 

Vivas”, afirma que:  

“A arquitectura concebe-se nos seus espaços mas constrói-se 

nos seus limites.”12  

Assim, a construção do muro é a interpretação do limite, que pretende 

estabelecer relações físicas, psicológicas, culturais e sociais. Mais do 

que analisar o que fica separado interessa compreender o muro 

enquanto lugar de encontro de realidades. O muro em si mesmo 

adquire identidade, reunindo a comunidade, enquadrando-a no seu 

espaço e tempo. O muro faz convergir a si uma teia de relações que 

organizam as práticas do homem – mais do que dividir o muro 

“reúne”13. 
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(fig.2)  
Planta da cidade de 

Lisboa, com 
sobreposição dos 
traçados da cerca 

moura.  
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2.2. O muro como desenho da cidade 

 “... a cidade estabelece recintos – muralhas, vários cinturões, 

sistemas de parques, etc. – para manifestar a sua presença no 

território, ao mesmo tempo em que, por meio de traçados 

complexos, se apropria do solo no interior desses recintos.”14 

À escala urbana existe um palimpsesto de estratos de diferentes 

tempos e ritmos de uso que se constituem e se fixam, por 

justaposição, em limites e recintos que determinam os espaços 

públicos, os espaços privados, os espaços exteriores e interiores e 

desenham a paisagem urbana e os diversos espaços das cidades. No 

passado, as fortificações, a exemplo do que descreve Péré-Christin, 

eram o que delimitava a cidade, não só como forma de protecção, 

cumprindo a sua função defensiva, mas também por definirem limites 

que estabeleciam usos, costumes e estatutos. Dentro dos muros 

gerava-se o bulício, o poder e a densidade da vida; fora dos muros o 

vasto território, do espaço ilimitado e incerto. O muro, entidade 

estática, assumia um papel activo, incorporando espaços residuais 

que cumpriam funções que respondiam às necessidades dos 

habitantes. Estes muros continuam a existir nas cidades 

contemporâneas, marcando com maior ou menor intensidade o 

desenho das cidades. Na cidade de Lisboa, a Cerca Moura, remete-

nos para esse lugar anterior. É ainda possível reconhecer portas, 

escadas, troços de muralha, torres, que resistiriam e se foram 

incorporando no tecido urbano (fig.2). Na cidade contemporânea 

alguns destes resquícios ficaram esquecidos e outros foram adquirindo 

um novo sentido, adaptando-se às novas lógicas dos seus habitantes. 

A cerca da cidade que delimitava o espaço no passado deu lugar a 

novos limites, a novos muros. O tecido urbano – composto por becos, 

vielas, travessas, claustros, pequenas pracetas, ruas, praças, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"R! J#GY#A! H,@,)-! ?! 0-"3&")(,+.# +'=(")7# +'># >"9(@'# 9)&+)"@("9# ('# )-"# A3&B# 34# "(@-)#
,3')"$23&+&7#+&,-()",)97!K,4%)-&',=!JUV!84)$$A!1%*,4A!CZZR7!:7O_7!
!



!"Z!

quarteirões, por vezes rios e grandes parques, entre outros elementos 

– define múltiplos recintos que se constituem como espaços 

habitados, delimitados e interligados por limites, entendidos como 

muros da matriz subliminar urbana.  

Torna-se pertinente trazer o caso da cerca do Convento de Santa 

Marta que opera sobre os conceitos que se explicitam. O muro 

delimitador da cerca, em conjunto com novos muros interiores, geram 

espaços intersticiais. No espaço intramuros surgem recintos dentro de 

recintos que se constroem através de edifícios-muro que, por sua vez, 

se acrescentam à cidade e aos intervalos apropriáveis pelos 

habitantes. Estes espaços conferem uma urbanidade interior, que vai 

ao encontro da relação com o território extramuros. 

A reflexão de Gordon Cullen, no seu livro Paisagem Urbana15, 

referencia diversas possibilidades de exemplos destes recintos-limite 

na cidade – recintos mais ou menos delimitados; limites encerrados ou 

que deixam entrever – à escala da cidade o muro permite a criação de 

lugares onde o homem deambula e permanece, diferenciando “o aqui” 

e “ o ali”16, estes termos de Cullen são utilizados também por Péré-

Christin. (fig.3,4,5) 

Interessa que o muro seja entendido na transversalidade de escalas, a 

cidade entendida como um grande edifício e simultaneamente o 

edifício entendido como uma grande cidade. Louis Kahn discorre na 

sua conferência “The Room, The Street and Human Agreement”, 

sobre como a cidade se apresenta, à semelhança daquilo que 

acontece no edifício, como uma sequência de espaços, que se 

distinguem uns dos outros e que se encontram através das suas ruas-

corredores. Saarinen expõe a relação “de espaço em espaço”17 entre 

o edifício, a comunidade e a cidade. Assim, o muro poder ser o 
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(fig.3)  
Imagem que ilustra o 
conceito de “Aqui” e 

“Ali” por Gordon 
Cullen.   

(fig.4)  
Imagem que ilustra o 
conceito de recintos 

múltiplos por Gordon 
Cullen.   

(fig.5)  
Imagem que ilustra o 

conceito de recinto 
por Gordon Cullen.   
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espaço entre destinos, nesta sequência de espaço em espaço, no 

diálogo da arquitectura com a cidade.  

2.3. O muro como construção da arquitectura  

Por um lado, os muros geram espaços entre os destinos, que 

permitem que o interior se relacione com o exterior. No caso da 

Karlskirche, de Fischer von Erlach (fig.6), a igreja ovalada ajusta-se ao 

meio urbano por meio de uma dupla fachada. O duplo muro ou 

fachada falsa permite a criação de um espaço intersticial que 

possibilita a intermediação entre o exterior e o interior, criando um lugar 

comum, um campo onde se pode apreender o exterior sem retirar a 

interioridade do lugar a que dá acesso.  

“não pertencendo aos programas funcionais nem do edifício, 

nem da cidade, possibilitam e enriquecem a existência de 

ambos.”18  

Estes espaços de mediação são espaços entre os destinos – espaços 

intermediários – que exploram a relação entre o interior e o exterior, 

entre espaços de carácter oposto. Aldo Van Eyck disse:  

“A arquitectura deve ser concebida como uma configuração de 

lugares intermediários claramente definidos. Isso não implica 

uma transição contínua ou um adiamento sine die no que diz 

respeito a lugar e ocasião. Pelo contrário, subentende um 

afastamento do conceito contemporâneo de continuidade 

espacial e a tendência para apagar toda e qualquer articulação 

entre espaços, isto é, entre exterior e interior, entre um espaço 

e outro (entre uma realidade e outra). Em vez disso a transição 

deve ser articulada por meio de lugares intermediários definidos 

que induzem à percepção simultânea do que é significativo de 
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(fig.6)  
Espaço entre os 
destinos. 
Planta Karlskirche de 
Fischer von Erlach  
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um lado e do outro. Nesse sentido, um espaço intermediário 

fornece o terreno comum  [entre as realidades em conflito] 

(...)”19 

Por outro lado, os muros geram recintos dentro de recintos, que em 

consonância com o que explicita Venturi transformam a relação do 

homem com o espaço, induzindo a novos percursos. 

Alhambra enquanto Medina amuralhada, é constituída por diversos 

serviços e equipamentos que respondiam às necessidades da 

população, como palácios, escolas, oficinas e mesquitas. Este 

dispositivo, enquanto modelo de operação tipológica, é de particular 

interesse por ter “a dupla condição de palácio e fortaleza situando-se 

sobre a paisagem”20. O Palácio Real constitui-se por inúmeros 

espaços exteriores, interiores e semi-exteriores – recintos dentro de 

recintos – que se relacionam por meio de edifícios-muro (fig.7):  

 “(...) o espaço cria-se entre as diferentes espessuras do muro: 

as peles.”21 (fig.7)  

Os palácios que surgem dentro dos muros surgem como novos 

universos intramuros, recriando as noções de universal e particular. A 

relativa autonomia dos seus espaços, gerada pela sua 

plurifuncionalidade, gera diversos graus de privacidade, aproximando o 

palácio à sua condição de cidade que explora os diversos graus da 
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(fig.7)  
Espaço entre os 

muros de Alhambra. 
Desenho de Jesus 

Aparício.   
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sua colectividade nos espaços privados e públicos. A construção dos 

muros permite o surgimento de novos espaços dentro do espaço, 

gerando usos específicos no interior do próprio muro. 

“Um edifício pode incluir coisas dentro de coisas...”22  

 

Mais recentemente, este tema é também desenvolvido na proposta 

para a Porta de Alhambra de Manuel Aires Mateus (fig.8) que constrói 

um grande átrio, plurifuncional. As abóbadas definem maiores ou 

menores entradas de luz, nalguns casos gerando pátios, que 

determinam e tornam possíveis os múltiplos usos que se prevê que 

coexistirão no espaço. Mas os espaços interiores dentro de espaços 

interiores podem ser mais intensamente delimitados e construir um 

intricado labirinto, como é o caso do templo egípcio Edfu, onde as 

séries de paredes funcionam como uma sucessão de revestimentos 

que compõe os espessos muros. (fig.9) 

“[Venturi] diverte-se ao apresentar cúpulas e lanternins 

configurando espaços que de nenhum modo são 

discerníveis externamente; edifícios estruturados por meio 

de ‘camadas’ e ‘estratos’ de natureza diversa; 
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(fig.8)  
Recintos dentro de 
recintos. Maqueta da 
cobertura do 
projecto para a Porta 
de Alhambra de 
Manuel Aires Mateus.  
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‘fechamentos redundantes’ e ‘espaços residuais’ que 

produzem na arquitectura a sensação de estarmos num 

meio complexo, não evidente, com o qual estabelecemos 

uma relação não imediata no tempo.”23 

Venturi, em Complexidade e Contradição24 Os detalhes, ornamentos e 

linguagens foram no passado outra forma de desenhar mundos dentro 

de mundos. As portas dentro de portas de Karnak (fig.10), são a 

materialização do detalhe e dos revestimentos que relembram as 

justaposições do tempo. O limite surge como elemento que constrói os 

espaços por ele conformados, mas que adquire em si mesmo uma 

autonomia própria. Assim, é importante perceber que nele se 

estratificam e decompõem diversas funções. Os sistemas de 

encerramento, o sistema estrutural, as exigências térmicas e as 

matrizes compositivas são algumas das subestruturas que podem 

constituir o muro e relacioná-lo com o corpo, com o homem.  

A sucessão de escalas é enriquecedora na compreensão do âmbito 

alargado do problema. O muro como desenho da cidade e o muro 

como construção da arquitectura convocam questões que são 

transversais e que interessam enquanto compreensão do 

estabelecimento humano.  

Numa lógica de escalas progressiva interessa compreender como é 

que as funções primárias do muro – delimitar e enquadrar – podem 

gerar um lugar de mediação entre o construído e o homem, com o seu 

corpo, os seus hábitos e necessidades. 

O que acima se explanou surge como reflexão levantada pelo projecto 

que se desenvolve, em paralelo – Da cerca do convento de Santa 

Marta à revitalização da cidade. A cerca constitui-se como o muro 
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(fig.9)  
Recintos dentro de 
recintos. Planta do 

Templo Edfu.  

(fig.10)  
Portas dentro de 
portas. Imagem 

portas de Karnak  
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delimitador de um recinto, que no interior contém inúmeros recintos 

que dão resposta às necessidades da Colina de Sant’Ana. Do exterior 

anuncia-se o interior, através de sucessivos encadeamentos visuais, 

os lugares interiores adivinham-se – a torre sineira, a massa de árvores 

que se destaca. O muro enquadra a construção de um lugar interior e, 

simultaneamente, permite  a sua interacção com o tecido urbano. Os 

muros da cerca que têm a sua identidade reforçada pelo tempo, 

permitem o surgimento de um espaço intersticial, criado por tensão 

com os novos muros que se desenham. Este espaço intersticial ou 

intervalo constrói um percurso que possibilita novas relações com as 

ruas a diferentes cotas e permite que o espaço seja percorrível, vivido 

por quem mora na colina ou por quem está de passagem; constrói 

uma distância entre o espaço urbano e o convento, (re)construindo o 

limite como um espaço habitado, revitalizando a barreira existente e 

repensando a Cerca do antigo convento. O duplo muro a dois tempos, 

constitui-se como um espaço interior – o lugar intermediário – entre o 

interior e o exterior. Surgem espaços de mediação, antecâmaras que 

permitem à comunidade encontrar o lugar interior. Assim, a temática 

que se explora no estado da arte  pretende informar o desenho dos 

muros que se propõem para o Convento de Santa Marta. A 

compreensão dos diversos planos que compõem o problema permite 

um entendimento complexo da cerca. Nas suas dimensões física, 

espacial e social, o limite-recinto que constitui a cerca do convento 

enquadra as necessidades contemporâneas da comunidade de 

Sant’Ana.
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(fig.12)  
Esquiço de Robert 
Venturi, desenho a 

propósito do espaço 
intersticial que se 

gera entre o 
revestimento e  a 

parede externa. 

(fig.11)  
Esquiço da autora. 

Representação 
esquemática dos 

conceitos: do muro 
que contém e do 

muro que é conteúdo 
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PARTE I  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3. A dupla condição do muro 

 

3.1. Contém e é conteúdo  

Ao erguer um muro importa pensar no que fica dividido, mas interessa 

também compreender o carácter dessa divisa. O muro em si mesmo é 

a matéria que delimita e simultaneamente é o espaço que se 

atravessa, que interliga. (fig.12) 

Para Heidegger as margens só se tornam margens na travessia da 

ponte, exemplo que toma na sua conferência “Construir-Habitar-

Pensar”25. Também para o muro é o seu atravessamento que confere 

sentido aos espaços que divide. O muro interliga os lugares que 

separa, tal como a ponte une as duas margens. Mas é a própria ponte 

que se configura como o lugar, assim como o muro se constitui como 

lugar em si mesmo, espaço de passagem e de permanência. O muro 

reúne e dispõe, à semelhança da ponte. O muro constrói os espaços e 

simultaneamente deixa-se atravessar e ocupar interiormente. Por um 

lado, o muro contém, pois delimita um espaço, edificando-o e 

permitindo que se relacione com outros espaços, sejam eles exteriores 

ou interiores. Por outro lado, o muro é conteúdo, pois, à semelhança 

da ponte, é dele e nele que surge a arquitectura. (fig.11) 

Keneth Frampton desenvolve dois conceitos que permitem ampliar o 

entendimento do muro como matéria de construção de um 

pensamento. O muro é um elemento construtivo, mas é também a 
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materialização das intenções arquitectónicas, permitindo que a própria 

matéria murária estabeleça a construção de uma problematização. 

Frampton estabelece a dupla condição do muro a partir dos conceitos: 

estereotómico e tectónico26. 

Segundo o autor o conceito de estereotómico (fig.13) remete para o 

peso e a continuidade da matéria. Os sólidos muros que constroem a 

arquitectura estão sujeitos à gravidade e à expressão da matéria que 

lhe dá origem. Estes muros encerram em si mesmos o seu sistema 

construtivo, ocultando hermeticamente no seu interior a forma de 

construção e constituindo exteriormente uma ideia de um elemento 

contínuo. A ausência nos muros estereotómicos, entendidos como 

contínuos matéricos, acontece por subtracção dessa mesma matéria. 

Os muros estereotómicos constroem espaços estereotómicos, 

espaços de permanência e quietude, à semelhança  do pódio do 

Templo Grego (fig.14). 

O conceito de tectónico (fig.15) surge do que é exterior à sua 

construção. A construção do muro tectónico é ligeira, reforçando a 

ideia da arquitectura como ausência de matéria. Ao contrário do muro 

estereotómico, que é entendido como um todo contínuo, no caso do 
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(fig.13)  
Desenho de Jesús  

Aparício sobre o 
conceito de muro 

estereotómico 
 

(fig.15)  
Desenho de Jesús  

Aparício sobre o 
conceito de muro 

tectónico 
 

(fig.14)  
Desenho de Jesús  

Aparício sobre o 
Pódio do Templo 

Grego 
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muro tectónico este é constituído por partes, claramente definidas e 

expostas. O muro tectónico sugere leveza e cada parte tem a sua 

função e o seu sistema construtivo claramente identificável. O muro é 

ligeiro, descontínuo, composto por assemblagem das suas partes. O 

muro tectónico  suscita espaços tectónicos, espaços que são abertos 

ao exterior, que se apreendem pelo movimento, como é o caso do 

peristilo do Templo Grego (fig.16) e da Cabana (fig.17). 

A definição de estereotómico e tectónico implica ainda o 

entendimento dos conceitos de subtracção e adição (fig.19,20), tal 

como os conceitos de ausência e presença (fig.18).  

 A subtracção está intimamente relacionada com o muro 

estereotómico. O muro estereotómico, maciço, sólido e contínuo 

quando recortado por um vazio, por uma subtracção de espaço, 

permite que a realidade exterior penetre no espaço interior. Essa 

realidade exterior torna-se na matéria que constitui e complementa o 

próprio muro.  

A ausência por subtracção no muro reforça o valor do muro como 

maciço, a presença do vão confere uma maior consciência da 

expressão do próprio muro. (fig.20) Por outro lado, o muro  tectónico 

está directamente relacionado com a adição de matéria.  O muro 

composto por adição de matéria reforça o valor do exterior, 

enquadrando e delimitando a realidade exterior. No caso do muro 

(fig.16,17)  
(Da esquerda para a 
direita) 
Desenho de Jesús  
Aparício sobre o 
Templo Grego e 
Cabana 

(fig.18)  
Desenho de Jesús  
Aparício sobre o 
conceito de 
ausência e presença 
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tectónico a ausência é a opção da não construção ou da não adição 

de matéria. Este muro permite que se veja o todo exterior e não 

somente a parte que está enfocada como no caso anterior. 

 

Os conceitos de estereotómico e tectónico de Keneth Frampton27 

correspondem ao que nesta dissertação se procura definir como muro 

que é conteúdo e o muro contém, respectivamente. O muro como 

conteúdo não é mais do que um muro estereotómico, que se constitui 

como um todo matérico onde se podem subtrair espaços, enquanto 

que o muro que contém é um muro tectónico que se constrói por 

adição de matéria em função de uma realidade exterior. 

A definição da ideia do muro que contém e do muro que é conteúdo 

apoia-se também nos estudos de Pedro Vieira de Almeida. O 

arquitecto português explora alguns “parâmetros em surdina” que 

existem na arquitectura e, em particular, na arquitectura portuguesa28. 

Os parâmetros em surdina conformam aquilo que chama de uma 

poética de paredes delgadas e uma poética de paredes 

espessas. Os dois parâmetros que toma como variáveis para o estudo 

são a noção da importância da espessura das paredes e a noção da 

importância do espaço-transição como valores expressivos na 

qualificação de um sentido de espaço. Estes “discretos” parâmetros 

estão presentes tanto em casos passados como em casos mais 

recentes da arquitectura portuguesa.  
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(fig.19,20)  
(Da esquerda para a 

direita) 
Desenhos de Jesús  

Aparício sobre os 
conceitos de 

subtracção e adição 
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“Para melhor entender as consequências das poéticas de 

‘paredes delgadas’ ou de ‘paredes espessas’ tem de se 

acentuar as diferentes maneiras que ambas têm de limitar 

o espaço. 

As ‘paredes delgadas’ apenas delimitam o espaço, 

recortando-o do espaço geral, enquanto as ‘paredes 

espessas’ se estruturam instaurando espaço.”29 

Para Pedro Vieira de Almeida a espessura é uma das variáveis 

fundamentais. A maior espessura das paredes permite que o espaço 

se “instaure”, ou seja, que haja um interior e um exterior e um público e 

um privado e não uma continuidade espacial forçada trazidas pelas 

“paredes delgadas”. Mas para além disso, o que tenta transmitir é que 

a própria “parede espessa” instaura espaço, gerando interstícios na 

sua espessura, aquilo a que chama a “parede apetrechada”, parede 

que estrutura a organização do espaço.  Ao contrário das “paredes 

delgadas”, as “paredes espessas” possibilitam que o olhar seja 

orientado para o exterior e a luz seja trabalhada de uma forma 

expressiva e controlada.  

Interessa clarificar que esta dupla condição do muro que se tenta 

definir  não depende da noção de massa, mas sim da noção de 

espessura, que nesta dissertação são conceitos entendidos de forma 

autónoma e distinta. 

“Poderíamos construir um gráfico elegante. Num dos eixos 

colocaríamos a densidade, no outro a espessura. A curva 

começaria num ponto onde ambos os valores são altos. Iriam 

descendo os valores em paralelo até se chegar a um ponto de 

optimização, o muro moderno de vidro, o lugar onde a 

espessura e a densidade atingem o mínimo possível. A partir 

deste ponto começaria um novo caminho que é o que 
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realmente me interessa. A densidade procuraria continuar a 

descer, ao mesmo tempo que a espessura começaria a 

aumentar até se converter num espaço habitável, (...) uma 

banda activa (...)”30 

Por um lado, o muro é a matéria que delimita, envolvendo um intervalo 

habitado pelo homem. O muro é a materialização do limite que define 

e caracteriza a extensão do que se quer reter. O muro delimita o 

recinto. Dentro do recinto está o espaço habitado, enquadrado pelo 

muro que o constrói. O muro tem uma existência física que assegura a 

distinção e contiguidade. Assim, o muro contém. 

Por outro lado, o muro é a matéria que estrutura, gerando em si 

mesmo intervalos habitados pelo homem. No muro convergem, 

arrumam-se e acumulam-se usos que complementam o recinto 

delimitado. O muro deixa-se ocupar interiormente, agregando em si a 

resposta às necessidades do habitar. São os muros entendidos como 

limites habitados, muros compostos por espaços celulares ou 

intersticiais apropriáveis pelo homem. Assim, o muro é conteúdo.  

Na sua dupla condição o muro contém e é conteúdo. (fig.21) 
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(fig.21)  
Ilustra o conceito do 
muro contém e do 
muro é conteúdo. 
Donald Judd., casas-
pátio.  
VEGAP, Barcelona 
2006 
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intervalo s.m. (Do lat. intervallum). 1. Espaço que existe entre dois 

objectos, dois pontos, dois elementos... 2. Mat. Conjunto dos números 

reais compreendidos entre outros dois, que se dizem os extremos do 

intervalo. intervalo aberto, o que não contém os extremos. intervalo 

fechado, diz-se do intervalo compreendido entre dois extremos que 

dele fazem parte. intervalo semiaberto, aquele que contem um e um 

só dos extremos. intervalo semifechado, o m. que intervalo 

semiaberto. 3. Espaço de tempo entre dois instantes duas épocas ou 

entre dois factos, dois acontecimentos. 4. Espaço de tempo entre 

duas aulas 5. Paragem de alguma coisa durante um tempo limitado ! 

interrupção. 6. Espaço de tempo durante o qual se interrompe um 

espectáculo, uma peça de teatro, um filme, um jogo... para descanso 

de quem participa e assiste. 7. Entretenimento que se proporciona ao 

público durante uma interrupção de espectáculo. Intervalo musical. 8. 

Interrupção momentânea. ! intermitência. 9. Mús. Espaço de altura 

entre duas notas musicais. 10. Mil. Espaço que isola uns dos outros os 

grupos principais de uma linha de batalha. a intervalos, loc. adv., 

intermitentemente ou com interrupções; uma vez por outra ou de 

quando em quando. .31 
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3.2. Habitar o intervalo 

“Take off your shoes and walk along the beach through the 

ocean’s last thin sheet of water gliding landwards and 

seawards. You feel reconciled in a way you would not feel if 

there were a forced dialogue between you and either one or 

the other of these Great phenomena. For here, in between land 

and ocean – in this in-between realm, something happens to 

you that is quite different from the seaman’s alternating 

nostalgia. No landward yearning from the sea, no seaward 

yearning from the land.”32 

A citação de Aldo Van Eyck a propósito do espaço que se percorre à 

beira mar torna-se particularmente interessante para a temática que se 

explora. Van Eyck descreve a sensação que se tem quando se 

caminha ao longo da praia junto à água. O espaço que se percorre 

não pertence ao areal, tal como não pertence ao oceano, é pertença 

de ambos. Ao percorrer este “in-between realm” estamos “entre”, não 

pertencemos necessariamente nem a um território nem a outro, 

habitamos o intervalo, habitamos o território que surge entre os 

territórios. 

A partir do CIAM de Aix-en-Rovence em 1953, Alison e Peter Smithson 

tornaram-se o motor de novas interpretações da relação que a 

arquitectura pode favorecer entre o individuo e a comunidade. Desde 

esse momento Aldo Van Eyck  envolveu-se intensivamente com a 

mensagem que os Smithson transmitiam: a importância da inter-

relação entre o homem, a criança, e o espaço entre a casa e o 

exterior – o “umbral” ou limiar. Van Eyck ampliou a noção de limiar, 
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encontrando novos nexos de relação para o seu significado. Assim, a 

propósito da “filosofia  do limiar”33 Van Eyck propõe: 

“Los proyectos deben manifestar, en términos arquitectónicos, 

el deseo real de superar las polaridades que realmente no 

existen: individual-colectivo, material-emocional, parte-todo, 

permanencia-cambio, interior-exterior. No son dualidades, ni 

polaridades. Este hecho debe ser expresado en cualquier 

planeamiento.”34 

“Trata-se de dar forma concreta a uma ligação paradoxal, de 

gerar ‘um lugar onde os dois pólos estão simultaneamente 

presentes e onde as suas tendências opostas, como se 

fossem cores complementares, se activam mutuamente.’”35 

Van Eyck defendia que o espaço que está “entre” (ou “in-between”) se 

constitua como o território intermédio. Este lugar intermédio é a 

construção do limiar onde os opostos se articulam e as categorias se 

reúnem – “individual-colectivo”, “material-emocional” , “parte-todo”, 

“permanência-passagem” e “interior-exterior”. Estes lugares são 

intervalos, interstícios espaciais que não pertencendo a um uso ou a 

outro, permitem o surgimento do imponderável, permitem que o 

exterior e o interior se relacionem e que surjam novas apropriações, 

adaptadas às necessidades do indivíduo e da comunidade para cada 

caso, a cada momento. Assim, o limiar é o território entre territórios 

onde os opostos se reúnem e reconciliam. 
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(fig.22,23,24,25)  
(Na página seguinte 
de cima para baixo) 

Rubin Vase; 
(nome 

desconhecido); 
Peine del Vento; 

Imagem metafórica 
que ilustra a 

construção do 
espaço exterior 

como um espaço 
domesticado 
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3.3. O muro como negativo do espaço  

“La música no esta en las notas, esta entre las notas.”36 

O trabalho de Eduardo Chillida está centrado numa reflexão sobre o 

espaço, procurando que o espaço contido seja tão ou mais importante 

que a matéria continente. Tal como o jogo de percepção gerado pelo 

rubin vase (fig.22), em que se conseguem ver duas imagens distintas, 

também  Chillida força o espectador a ver nas suas obras o espaço 

vazio da mesma forma como vê a matéria da peça. Assim, a obra de 

arte está tanto na matéria construída, como no espaço, manipulado, 

envolvido, ainda que não tenha matéria. Os vazios que Chillida gera 

estão no interior ou entre a matéria, não são ausência, são espaços 

não ocupados. Chillida não retira pedra, adiciona espaço, 

desocupando de matéria e ocupando com espaço vazio – um vazio 

construído, um espaço materializado. (fig.23,24) 

“El vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación 

espacial (…). En física el vacío se hace, no está. Esteticamente 

ocurre igual, el vacío es un resultado, resultado de un 

tratamiento, de una definición del espacio (…) una 

desocupación formal.  Un espacio no ocupado no puede 

confundirse con un espacio vacío.” 37 

Também para a arquitectura é importante compreender que o espaço 

vazio não é o mesmo que um espaço não ocupado. Imaginemos que 

os espaços exteriores de um edifício se desenhavam exactamente do 

mesmo modo que os espaços interiores, porém sem tecto (fig.25). O 

que se está a construir precisamente é o sentido de uso desse 

espaço, favorecendo a sua ocupação e estabelecendo a possibilidade 

da sua apropriação. 
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“(Este ‘espaço vazio’) põe em movimento a matéria que o 

configura, determina as suas proporções, mede e ordena os 

seus ritmos.”38 

“A arquitectura não provém de um conjunto de larguras, 

comprimentos e alturas dos elementos construtivos que 

encerram o espaço, mas precisamente do vazio, do espaço 

encerrado, do espaço interior em que os homens andam e 

vivem.”39 

Bruno Zevi,  no seu livro Saber ver a arquitectura, faz um ensaio sobre 

a interpretação espacial da arquitectura, constatando que o espaço é 

“protagonista da arquitectura”. O espaço estabelece um recinto, em 

função do habitante que percorre e habita os espaços da arquitectura. 

A possibilidade de o homem “penetrar e caminhar” é o que distingue a 

arquitectura das artes como a escultura e a pintura em que o homem 

é apenas um observador exterior. 

Zevi constata que grande parte das representações em planta apenas 

se limitam a reproduzir os edifícios, sem transmitirem o que é essencial 

à arquitectura – o espaço arquitectónico.  

“Em cada edifício, o continente é o invólucro mural, o conteúdo 

é o espaço interior. Na maioria das vezes um condiciona o 

outro.”40 
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Através da Basílica de São Pedro de Michelangelo, apresenta algumas 

propostas de representação que destacam o espaço interior da massa 

murária. Os esquemas que apresenta não se limitam a reproduzir o 

edifício, pelo contrário, permitem desmontar as intenções espaciais e 

possibilitar a leitura das hierarquias que estiveram na origem da 

construção. (fig.26) 

A propósito da representação do espaço em arquitectura, Luigi Moretti 

ilustra o seu artigo “Strutture e sequenze di spazi” com uma série de 

fotografias onde o que se representa é o volume interior de alguns 

edifícios (fig.27). Tomando a superfície interna dos muros como molde, 

constrói a maqueta. A intenção ao realizar estes experimentos é dar 

enfoque ao espaço interior. Ainda que as maquetas não permitam a 

apreensão dos modos de configuração e valoração espacial (que se 

tornam mais claros nos esquemas de Zevi), a intenção principal é 

converter o espaço interior no “positivo”, que se define pelo contraste 

dos muros envolventes que se tornam o “negativo”. Neste caso a  

espessura e o contorno exterior dos muros é irrelevante para a 

configuração e valoração espacial, o que importa é o contorno interior 

que configura, molda e caracteriza o espaço interior. 

 

(fig.26)  
Representações de 
Bruno Zevi da 
Basílica de São 
Pedro 

(fig.27)  
Maqueta de Luigi 
Moretti 
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O tema representações espaciais das “figura-fundo” ou “positivo-

negativo” permite novos entendimentos, não só à escala da 

arquitectura mas também à escala da cidade, como o caso das 

questões levantadas pelos estudos de Camillo Sitte e em especial pela 

planta de Roma de Nolli (fig.28). Nesta planta, as áreas privadas 

aparecem representadas como fundo neutro através de um 

preenchimento negro da sua área, destacando-se assim a branco os 

espaços abertos da cidade: as praças, as ruas, os pátios dos palácios 

e os claustros dos conventos; para além destes, representam-se ainda 

os espaços interiores com carácter público, como por exemplo as 

igrejas, os templos e os fóruns de encontro. Esta reflexão permite 

interpretar a importância figurativa que o espaço público exterior e 

interior assumia na definição da vida da cidade tradicional. Estas 

questões foram retomadas pela análise de Colin Rowe e Fred Koetter. 

Por meio de representações de figura-fundo enfatizam como algumas 

propostas modernas destacam o edifício como figura principal, 

esquecendo a importância dos vazios entre os edifícios.  Seguindo o 

exemplo de Nolli, Colin Rowe valoriza a primazia dos espaços públicos 

frente ao fundo neutro da edificação. Estas reflexões tornam-se 

particularmente interessantes por demonstrarem como por meio de 

representações de “cheios e vazios”, de “negativos e positivos”, se 

pode reinterpretar os nexos de relação entre espaços interiores e 

exteriores, entre espaços privados e públicos, estabelecendo 

hierarquias e integrando o entendimento nas suas diversas escalas. 

(fig.28)  
Plano de Roma de 

Nolli 
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Assim, o muro entendido como o negativo realça a importância do 

espaço que se habita como o espaço a construir, a configurar e a 

valorizar. Poder-se-ia dizer, à semelhança do que se passa com a 

música, que a arquitectura não está nos seus muros, mas entre os 

seus muros, no espaço que eles conformam – o muro contém. 

 

3.4. O muro como espaço habitado 

“Spatial possibility of the wall itself”41 

Interessa compreender que o muro enquanto matéria resolve em si 

mesmo questões espaciais, estruturais e materiais, mas também tem a 

possibilidade de incorporar as necessidades inerentes ao uso do 

espaço que delimita.  

No passado, o muro oferecia a possibilidade de conter espaço ou 

sequências de espaços na sua própria massa. Um dos exemplos de 

que o muro pode conter espaço e congregar a resposta a diversas 

funções é o muro romano. 

“O muro romano é um limite de massa grosso. Espaço 

massivo. A massa converte-se no espaço, negativo, do volume 

interior”.42 

O muro romano congrega em si mesmo a resposta a diferentes 

necessidades. No muro maciço resolvem-se as questões 

fundamentais do espaço. Na espessura da sua massa definem-se os 

limites espaciais e simultaneamente constitui-se a estrutura e 

estabelece-se a materialidade do espaço. O muro funciona como um 
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“espaço massivo” que dá resposta na sua massa ao espaço que 

conforma. Como no exemplo do Panteão (fig.29,30) onde o muro que 

se ergue gera um recinto e em si mesmo constitui-se como espaço, 

resolvendo a forma urbana, o sistema estrutural e concebendo 

interstícios espaciais que permitem a apropriação do homem.  

 

 

 

 

 

Ao longo do tempo o muro vai sofrendo sucessivas estratificações e 

especializações. As funções elementares do muro como a função 

estrutural, a de encerramento, a da organização espacial e a da 

(fig.29)  
Secção do Panteão. 

Cúpula com 
interstícios para 

reduzir o material e 
consequentemente o 

peso. O material 
torna-se mais ligeiro 
ao aproximar-se do 

topo. 

(fig.30)  
Ilustram-se os 

interstícios espaciais 
que ocupam o muro, 

pela manipulação 
esquemática e 

planta do Panteão. 
!
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relação com o contexto são progressivamente autonomizadas. O muro 

converteu-se num “campo” com uma estrutura complexa e que se 

constitui por uma sucessão de camadas, cada uma com a sua função 

específica.  

“Uma alteração significativa da ideia de encerramento dá-se 

entre a parede, que tradicionalmente se construía 

essencialmente por acumulação de massa, e a parede ligeira, 

que se desenvolve decompondo as diferentes propriedades 

físicas. Na contemporaneidade estas propriedades são agora 

mensuráveis de forma cientifica, podendo calcular cada ‘peça’ 

como uma camada para responder a um problema 

específico.”43 

“(A fachada) Sendo material, fisicamente palpável, esta 

fronteira, ou corpo-fronteira, é também um lugar em si mesmo, 

com as suas características e as suas propriedades. Lugar 

simultaneamente não lugar, definido como transição 

materializada pelo seu corpo físico mas também pelas suas 

potencialidades virtuais. Campo ‘energético’ actuante, 

sensorial, constitui uma franja capaz, de pela sua própria 

existência afectar e valorizar os próprios espaços que 

delimita.”44 

Apesar do muro já não se construir como espaço massivo habitado, 

mantém a possibilidade de se estabelecer como espaço 

habitado, um espaço complexo que possibilita a transição, a 

permanência e a mediação entre realidades, não pela massa, mas por 

uma sucessão de estratos, camadas ou “peças”. 
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“Because a wall has an interior which is different from an 

exterior... we have come to the point where this realization now 

can separate an exterior wall from an interior wall... and create 

space between them that you could walk between, that which 

you couldn’t do with a stone wall.”45 

Para Louis Kahn, o muro capta espaço em vez de massa, 

constituindo-se como um espaço apropriável, um limite habitado; o 

muro como espaço habitado, não pela imposição da técnica 

construtiva, mas como manipulação expressiva da arquitectura – o 

muro como conteúdo. (fig.31) 

 

Assim, neste capítulo – A dupla condição do muro – procurou-se 

estabelecer os princípios fundamentais que a temática alargada do 

muro convoca. No capítulo seguinte – Muros que contêm e são 

conteúdo – estes conceitos serão operacionalizados por meio do 

estudo de casos. Explorar-se-ão os mesmos conceitos anteriormente 

enunciados, mas numa perspectiva arquitectónica. Reconhecer-se-ão 

as valências que o muro como intervalo oferece ao espaço 

arquitectónico e a quem o habita. 
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(fig.31)  
Desenho de Louis 
Kahn para ilustrar o 
espaço contido pela 
parede e as 
possibilidades que se 
geram entre o 
interior e o exterior  
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4. Muros que contêm e são conteúdo 

 

4.1. Território entre territórios 

Um caso de um intervalo habitado à escala do território alargado da 

cidade é o do corredor verde de Valência. O Rio Túria teve que ser 

desviado por necessidade, após inundação da cidade, sobrando um 

espaço residual, um interstício espacial. O enorme lugar vazio que o rio 

em tempos ocupou configura um intervalo urbano. Esse espaço 

intermédio foi ocupado por um conjunto de equipamentos desportivos 

associados a espaços verdes (fig.32). Este limite-recinto configura-se 

como lugar de atravessamento e simultaneamente como lugar de 

permanência. Assim, o território latente entre territórios consolidou-se 

como um intervalo urbano que equipa a cidade, oferecendo 

dispositivos para a população desenvolver actividades lúdicas e 

desportivas. À escala da cidade, este é um exemplo de um intervalo 

habitado, um recinto-limite que se oferece à cidade como espaço de 

encontro e de desenvolvimento das relações entre a comunidade. 

Através do suporte dos equipamentos públicos, a população vive 

activamente o muro verde que atravessa toda a cidade. 

 

 

(fig.32)  
Conjunto de 
equipamentos que 
ocupa o antigo Rio 
Túria em Valência, 
gerando um limite-
recinto  
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No desenho de Louis Kahn (fig.33) pode ler-se:  

“A rua é um espaço por mútuo acordo: uma sala comunitária, 

cujas paredes pertencem aos habitantes, dedicadas à cidade 

para o uso comum. O seu tecto é o céu. Na rua deve estar a 

origem da Casa de Reunião, também um lugar por mútuo 

acordo”46. 

A própria cidade pode ser entendida como uma complexa matriz que 

se forma por meio de recintos e limites. As avenidas, ruas, becos e 

vielas são intervalos que se articulam e ampliam pelos terreiros, 

alamedas e praças. Estes intervalos habitados podem ser entendidos 

como espaço de todos, como espaço apropriável e domesticado, que 

interliga e dá acesso aos diversos recintos da cidade.  

A rua como “espaço compartilhado” afasta-se da sua valência de 

infra-estrutura e aproxima-se do sentido social, estabelecendo-se na 

sua condição de lugar. (fig.34,35,36,37) 
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Desenho de Louis 
Kahn. A rua como 

“sala comunitária” . 
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“(Un concepto de diseño urbano) (...) con la voluntad de situar 

a todos los ciudadanos en una misma ‘plataforma’ continua, 

ininterrumpida y fácilmente reconfigurable.”47 

 

Alhambra tem a dupla condição de cidade e de edifício, é fortaleza e 

palácio (ou conjunto de palácios). O muro que a delimita é composto 

por “ausências”, portas, vãos que se desdobram em torres, espaços 

que se agregam ao muro ampliando-o, tornando-o num dispositivo que 

relaciona o vasto território exterior e o interior da medina amuralhada. O 

espaço interior surge do seu muro “estereotómico” exterior. Este muro 

delimitador, decompõe-se e multiplica-se. Internamente os edifícios-

muro medeiam a relação entre os múltiplos recintos internos que 

conformam. Numa lógica de escalas sucessivas que se explorará com 

o desenrolar do trabalho, estes edifícios-muro desdobram-se em 

sucessivos estratos que geram espaços intra-muros. 

O muro delimitador, ou conjunto de muros que enquadra o recinto é 

composto por uma série de torres (fig.38). Estas torres que surgem 

entre os muros da fortaleza são rótulas, espaços de articulação. O 

espaço das torres pertence simultaneamente ao espaço da fortaleza e 

aos palácios (fig.39). Estes espaços pertencem simultaneamente ao 
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(fig.34,35,36,37)  
 (De cima para baixo, 
na página oposta) 
Imagens do projecto 
ReHabitar. 
Conceito de espaço 
partilhado; 
Os intervalos da 
cidade como espaço 
domesticado, 
cobertos por toldos; 
Homens que se 
refugiam de um 
touro nos umbrais de 
uma fachada; 
O tratamento 
contínuo do 
pavimento possibilita 
que a rua se habite  
como um espaço 
comum a todos.  

(fig.38)  
O muro que delimita 
a Medina de 
Alhambra compõe-
se por um conjunto 
de edifícios, que o 
ampliam. 
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espaço exterior e ao interior, permitem a transição e resolvem a 

topografia dada e a criada (fig.40).  

Alhambra é então composta por diversos volumes elementares que se 

adaptam à topografia da colina (fig.41). O critério de construção em 

Alhambra não é exclusivamente geométrico, mas por outro lado 

baseia-se nas condicionantes funcionais e orgânicas de adaptação ao 

terreno. O resultado é um recinto convexo, ”la colina amurallada48. O 

recinto organiza-se segundo os usos necessários e geram-se 

ambientes diversos por meio da construção de pátios encerrados que 

ordenam e organizam a construção dos espaços funcionais. 

A Casa da Cerca é actualmente um centro de arte contemporânea 

localizado em Almada, debruçado sobre o rio Tejo. O recinto foi, em 

tempos, uma antiga quinta e é delimitado por muros que constituem a 

sua “cerca”. A cerca configura-se como um intervalo percorrível 

(fig.42). Este intervalo resolve a relação entre o interior – o recinto 

delimitado – e o exterior – a cidade e o rio. O espaço intersticial 

periférico articula o percurso, com um terreiro e com espaços de 

permanência e contemplação. A cerca materializa-se pelo percurso 

que se estreita e alarga, acolhendo as pessoas e resolvendo o 

encontro do recinto interior com o território exterior. O percurso é 

delimitado por muros; o espesso muro exterior enquadra a vista para o 

rio e para a outra margem, na sua espessura constroem-se bancos, 

espaços de paragem ao longo do percurso (fig.43). Este intervalo 

habitado delimita um recinto e permite que este se relacione com o 

território onde se insere. 
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(fig.39)  
As torres de 

Alhambra 
estabelecem 

pequenos intervalos 
no muro que 

possibilitam a 
mediação entre o 

interior e o exterior. 

(fig.40,41)  
(De baixo para cima) 

Os recintos e os 
edifícios-muro de 

Alhambra constroem 
a topografia da 

colina. 
Planta; Secção 
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(fig.43)  
Casa da Cerca 
Muro que oferece 
um enquadramento 
habitável.   

(fig.42)  
Casa da Cerca 
Intervalo percorrível 
ou espaço de 
mediação interior-
exterior   
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A Villa Savoye (fig.44) de Le Corbusier tem uma “ordem externa” que 

varia da “ordem interna”. Exteriormente existe um muro que envolve a 

casa, conferindo-lhe unidade, enquanto no interior se podem entrever 

as múltiplas funções da casa, permitindo o surgimento da privacidade 

e do “mistério”, da escala doméstica. A existência desta cerca que 

envolve as funções da casa possibilita a consolidação de uma 

identidade interior e permite que a casa se adapte ao seu ambiente 

exterior que pode evoluir dos campos verdejantes, transformando-se 

em cidade (como se esperava). Do exterior adivinha-se um interior, 

estabelecem-se encadeamentos visuais, como planos sequenciais 

numa lógica de aproximação do exterior para o interior. Na casa de Le 

Corbusier, Petite Maison (fig.45), o muro delimitador constrói um 

percurso em torno do edifício. Esse espaço intersticial entre o muro e o 

(fig.45)  
Petite Maison de Le 
Corbusier, intervalo 

entremuros.   

(fig.44)  
Ordem externa e 

ordem interna. Villa 
Savoye de Le 

Corbusier. 
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edifício é um território entre territórios. Este território entremuros 

permite o surgimento de um espaço de distribuição que permite aos 

diferentes espaços da casa comunicarem entre si. Esse espaço 

intermédio permite a mediação entre os lugares interiores e 

exteriores, possibilitando atravessamentos inesperados. 

 

4.2. Recintos dentro de recintos 

Alhambra pode ser entendida como uma cidade ou como um conjunto 

de edifícios (palácios) interligados. Alhambra constrói-se por diversos 

graus de privacidade que possibilitam o surgimento de espaços 

públicos e privados, mas também de espaços intermédios, semi-

públicos ou semi-privados. Espacialmente, estas relações permitem o 

surgimento de espaços semi-exteriores, que complementam a 

espacialidade, tanto dos espaços interiores como dos exteriores. 

Analisando-a como cidade,  o acesso urbano à Mesquita acontece 

através de uma praça-pátio (2). O conjunto vai-se desenvolvendo por 

um conjunto de edifícios-muro que conformam recintos, espaços 

exteriores. Os muros como conteúdo desenham-se em função desses 

vazios. Os muros contêm os vazios e constroem-se em função desses 

espaços exteriores – pátios e antecâmaras exteriores, que antecedem 

os pátios. A ausência de construção nesses vazios é o que permite 

construir um percurso e gerar espaços flexíveis para os diversos usos. 

O primeiro pátio (na imagem é o pátio número 2) é um desses vazios, 

uma antecâmara exterior, que recebe quem chega de fora e prepara a 

entrada para a mesquita e para o Pátio “de los Arrayanes”. No espaço 

constroem-se alguns degraus, elementos de carácter urbano, que 

ajudam a demarcar a entrada da Mesquita (fig.46) . A entrada através 

do muro é feita de forma sinuosa, nunca se olha directamente para o 

espaço interior, existe geralmente um plano que desdobra a entrada, o 

espaço interior vai-se descobrindo entremuros. (fig.47,48) 

(fig.46,47,48)  
(De cima para baixo) 
A entrada demarca-
se através de 
elementos urbanos – 
os degraus; 
O recinto permite 
entrar em dois 
espaços interiores 
distintos, através da 
subdivisão do 
edifício-muro; 
As entradas são, 
geralmente, 
tortuosas. 
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O espaço em Alhambra constitui-se por edifícios-muro – sequências 

de “espaços murados” – os muros estratificam-se em sucessivos 

planos. Estes planos podem ser mais ou menos porosos e replicam-

se no espaço fazendo desaparecer o limite. Ao contrário do espaço 

(ocidental) construído mediante a noção da perspectiva, do ponto 

de fuga, o espaço do oriente ou mourisco, desconhece a “fuga”,  

desmontando os muros em sucessivos planos arquitectónicos. 

Enquanto o espaço ocidental forma um campo contínuo, 

convergente num ponto, o critério mourisco opera com planos mais 

ou menos diáfanos49, fazendo com que a vista salte de plano em 

plano, de espaço em espaço (fig.50).  

 

A arquitectura nazari de Alhambra constrói os seus espaços através 

desta sucessiva estratificação dos planos arquitectónicos. O Pátio “de 

los Arrayanes”, a Sala da Barca e a Sala de Comares, comunicam por 

meio de uma sucessão de diferentes espaços. Para encontrar a 

paisagem existem inúmeros planos que se interpõem, até chegar ao 

último, um espaço diferenciado no interior do muro que permite olhar 

para fora, através, porém de mais um filtro visual, uma gelosia. Assim, 

o muro composto por diversos planos arquitectónicos traduz-se numa 

sequência de espaços que geram um “campo” intermédio que medeia 

as relações com o espaço exterior e entre espaços interiores, entre os 

pátios.  
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(fig.49)  
(Página oposta) 
Planta do Palácio 
Real de Alhambra. 
Os edifícios muros 
concebem recintos 
dentro de recintos.  

(fig.50)  
(De cima para baixo) 
O espaço mourisco 
constrói-se por 
sequencias 
espaciais, por 
oposição ao espaço 
ocidental que se 
constrói em função 
de um ponto de fuga 
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O Palácio Real constrói-se em função de dois recintos exteriores 

(fig.51), dois pátios – Pátio “de los Arrayanes” e Pátio dos Leões. Os 

Pátios encostam-se um ao outro; cada pátio constrói o seu próprio 

mundo, fechando-se em si mesmo. Os pátios caracterizam dois 

universos com atmosferas distintas contidas entre muros, e postas em 

relação por esses mesmos muros. Os dois vazios constituem o centro 

da composição e ordenação, estabelecendo o equilíbrio entre as 

partes; os pátios distinguem-se pela orientação e vivências 

específicas. Constrói-se a cidade interior, a espacialidade reclusa que 

confere intimidade à vida dos seus habitantes. Os muros que contêm o 

espaço interior estabelecem ainda o enquadramento do espaço 

exterior, permitindo a relação visual entre os dois mundos distantes. A 

possibilidade do muro construir os enquadramentos visuais por 

sucessões de planos ou muros está também presente na obra de João 

Luís Carrilho da Graça. É o caso do muro branco que contém o jardim 

(fig.51)  
O espaço constrói-se  

de dois recintos 
proporcionais – dois 

pátios. Que 
organizam o recinto 
interior da fortaleza.  

Constituindo-se 
como dois recintos  

dentro do recinto 
alargado da medina. 
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interior do Palácio de Belém enquadrando o plano longínquo da cidade 

(fig.52).  

 

Fazendo um desvio à narrativa principal, o projecto da “Blue Church” 

para Munique de Peter Zumthor articula dois espaços através de um 

duplo muro (fig.53). Um dos espaços é a igreja o outro um pátio, um 

jardim murado. O muro conforma os recintos – contém – e acolhe a 

espaços auxiliares necessários – é conteúdo. O muro exterior tem uma 

ordem diferente da ordem do muro interior, constituindo-se por um 

ambulatório que medeia a relação entre o espaço interior e o 

exterior50(fig.54). 
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(fig.52)  
O edifício-muro que 
delimita o jardim 
configura um 
embasamento ou 
enquadramento dos 
planos sucessivos de 
vistas: muro – 
vegetação - cidade 

(fig.53,54)  
(Da esquerda para a 
direita) 
Planta e Cortes 
Esquemáticos da 
proposta para Igreja 
em Munique de Peter 
Zumthor.  
Desenham-se dois 
recintos num meio 
urbano: um interior e 
outro exterior.  
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O pátio dos Leões é conformado por edifícios-muro. Os espaços 

interiores que se distribuem em torno do pátio relacionam-se com o 

espaço exterior através de eixos, reforçados por linhas de água. A 

água estabelece a relação entre os recintos, entre os diversos 

edifícios-muro e o pátio. As linhas de água escavam-se nos degraus, 

intensificando o sentido do movimento e a descida, pelo som que se 

gera nas pequenas cascatas (fig.55. A superfície da água reflecte a 

luz, e o seu movimento associado às escadarias tornam a transição 

num momento único.  

“Os pequenos tanques redondos com fontes esculpidas em 

mármore liso são poças artificiais como as que se formam em 

qualquer superfície pavimentada, mas aqui a sua presença foi 

formalizada e tornada permanente por meio de uma 

intervenção arquitectónica mínima. Uma arquitectura primária 

com água – depois do mármore, o mais rico e mais refrescante 

material imaginável neste quente jardim andaluz!”51 (fig.56) 

O Pátio das Laranjeiras constitui-se como um exemplo de um espaço 

onde os seus muros são conteúdo e simultaneamente contêm um 

recinto. O pátio das Laranjeiras é o pátio da Catedral de Sevilha, 

contudo é um espaço que simultaneamente se acrescenta à cidade. O 

espaço é interior, delimitado por um muro, que se converte numa 

galeria percorrível, que se associa a uma paróquia e dá acesso à torre 

Giralda. O espaço entre muros é o espaço que permite que a catedral 

se articule com a cidade. O recinto gera espaço de intimidade e de 

convívio (fig.58). O pavimento inerte (fig.57) desenha-se possibilitando o 

surgimento de bancos para as pessoas se sentarem. Todo o espaço é 

coberto por um conjunto de laranjeiras alimentadas por sulcos de água, 

que permitem que se veja e se oiça a água em movimento. A água 

quando se evapora cria um lugar místico, este lugar de silêncio que se 
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(fig.55)  
As linhas de água 

em Alhambra  
estabelecem os 

percursos e 
intensificam as 

transições entre 
cotas.!

(fig.56)  
Tanques que se 

desenham como 
“poças artificiais” em 

Alhambra.!

(fig.57)  
O sistema de 

distribuição da água, 
desenha o 

pavimento do Pátio 
da Laranjeiras.!
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constrói em continuidade com a cidade e recebe os habitantes 

extramuros.  

 

A qualidade dos limites entre o domínio público e o privado serem 

ambíguos foi denominada por Walter Benjamin como “porosidade”.  

“la construcción y la acción se interpenetran en los patios, 

soportales e escaleras (...) Al igual que la sala reaparece en la 

calle con sus sillas, chimenea y altar, también, pero de forma 

mucho más ruidosa, la calle entra en la sala”52 

Este caso do Pátio das Laranjeira suscita um dos exemplos que 

Hertzberger apresenta no seu livro Lições de Arquitectura – a Praça 

Vredenburg (fig.59). A praça recebe regularmente uma feira. “As 

árvores vão bem com feiras e tornam a área menos nua e desolada 

nos dias em que não há feira.” As árvores constroem-se segundo as 

unidades de barracas, assim as caixas que recebem as árvores são 

não só bancos de jardim, como estabelecem o posicionamento das 

fileiras de barracas da feira, sendo apropriadas como expositores e 

apoios extra para os feirantes que se posicionam perto delas. As 
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(fig.58)  
O Pátio das 
Laranjeiras é um 
recinto da Catedral, 
porém oferece-se à 
cidade. Sem perder 
a sua interioridade 
gera urbanidade.!

(fig.59)  
Praça Vredenburg 
como um intervalo 
urbano apropriável.!
!
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caixas recebem ainda instalações eléctricas para iluminar a rua. 4.3. 

4.3. Espaço entre os destinos 

Ao longo da história surgem diversos exemplos da possibilidade de se 

gerarem espaços habitáveis na espessura do muro. Esses espaços 

intersticiais resultam de especificidades estruturais e técnicas, mas 

sobretudo da resposta às necessidades programáticas, funcionais, 

sociais e culturais ou mesmo expressivas e arquitectónicas.  

“A tendência portuguesa para o tratamento da parede como 

uma substância espessa e celular pode ter partido dos 

arquitectos e engenheiros militares. Para eles a parede 

habitada foi sempre um exercício de profissão e uma 

necessidade”53 

“A origem destas soluções pode ter sido militar. Contudo, 

nenhuma transição formal de uma função para a outra poderia 

ocorrer desde que não estivesse ligada a um objectivo 

maior.”54 

O estudo dos espaços habitáveis que se geram no muro torna-se 

pertinente precisamente por estes interstícios responderem às 

necessidades do espaço que constroem. O muro e o conjunto dos 

espaços que se geram em si mesmo ampliam as possibilidades do 

recinto conformado. No caso das estruturas militares, criam-se  no 

interior do muro espaços de defesa que permitem a fácil circulação e 

estabelecem-se espaços de apoio necessários para a permanência de 

pessoas ou dispositivos.  

George Kubler no seu livro sobre a Arquitectura Portuguesa Chã 

explora as possibilidades espaciais da parede, analisando de forma 

sistemática alguns exemplos da arquitectura portuguesa. 
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“Os arquitectos portugueses que trabalhavam em Portugal 

sentiram-se fascinados pelas relações geométricas e 

volumétricas dos interiores com os exteriores e, por isso, com 

as possibilidades espaciais da parede em si, como membrana, 

canal ou passagem, barreira, vedação e, em geral, como um 

obstáculo ou limite a ser transformado. Muitas destas 

transformações tratam a parede como uma estrutura celular e 

como zona de circulação.”55 

 

Entre os exemplos que Kubler apresenta está o Mosteiro dos 

Jerónimos (fig.60) em Lisboa e, particularmente, a parede da nave 

Norte da Igreja dos Jerónimos que é um claro exemplo das 

possibilidades do muro como conteúdo. A parede alberga na sua 

espessura confessionários que, por influência da arquitectura militar, se 

desenham como casamatas. A espessa parede é o limite físico que 

delimita o recinto e contém em si mesma pequenos espaços 

habitáveis, respectivamente o muro contém o espaço e em si mesmo 

é conteúdo, albergando interstícios espaciais. 
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(fig.60,61)  
(Da esquerda para a 
direita) 
Mosteiro dos 
Jerónimos; 
Convento de Cristo 
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No caso do Convento de Cristo (fig.61), o muro conteúdo decompõe-

se, estratificando-se em diversas paredes e funções. O muro, 

notavelmente espesso e complexo, contém passagens, escadas e 

pórticos, gerando a possibilidade de imaginar celas e câmaras entre os 

estratos. O muro como conteúdo não se estabelece pela massa, mas 

por uma complexa teia de paredes que geram entre si espaços 

ocupáveis.  

Enquanto, no caso dos Jerónimos os espaços habitados são 

oferecidos pela massa da parede, no caso do convento de Cristo o 

muro decompõe-se e estratifica-se, oferecendo espaços praticáveis 

entre paredes no interior do muro. Seja através da sua massa, seja por 

meio de um conjunto de “camadas” mais ou menos estratificadas, o 

que importa é a capacidade que o muro tem de albergar ou gerar  

espaços que reinventam a organização e configuração do espaço, 

estabelecendo diversas possibilidades na relação entre o interior e o 

exterior, na definição das zonas de circulação e permanência, nas 

hierarquias que se estabelecem entre espaços colectivos e individuais 

ou públicos e privados. 

Estes muros que contêm espaços entre os destinos têm 

consequências na organização e caracterização do espaço. Louis 

Kahn tomou como casos de estudo as torres escocesas. A torre 

escocesa medieval é uma tipologia que se organiza maioritariamente 

em função de um ou dois espaços principais e a sua relação com o 

exterior resolve-se num estrato, espaço massivo, um espesso muro 

com inúmeros interstícios espaciais. Estes intervalos habitados podem 

ser entendidos como “espaços poché” ou “positivo-negativo” (fig.62), 

que consistem em conectores verticais, em pequenas câmaras 

autónomas ou interconectadas, ou em nichos associados aos 

dispositivos arquitectónicos como as janelas.  Nos primeiros exemplos 

de torre escocesa o muro que os delimita adquire uma enorme 

espessura que resulta da necessidade de protecção dos espaços 

interiores. Este muro é a materialização do espaço intermédio que se 
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configura através de um conjunto de interstícios espaciais. Estes 

pequenos espaços acrescentam-se ao espaço principal a partir do 

interior, exteriormente não se consegue discernir a existência destes 

intervalos, reconhecendo-se apenas escassas e pequenas aberturas. 

As cápsulas espaciais que se acrescentam ao espaço principal 

permitem o deslocamento dos espaços auxiliares para o interior do 

muro (fig.63,64).  

Os espaços que se introduzem no muro permitem novas lógicas de 

organização interna. No caso das torres escocesas os espaços 

auxiliares que se introduzem no muro possibilitam uma maior área do 

espaço principal sem alteração do volume total da torre e 

simultaneamente permitem o surgimento de hierarquias entre os 

espaços. A diferenciação entre espaços principais e auxiliares foi 

estabelecida por Louis Kahn como espaços servidos e espaços 

servidores. Para Kahn esta distinção – espaços servidos e servidores – 

permite-lhe estabelecer um princípio de organização do projecto. Este 

conceito e a relação que estabelece com a construção dos muros que 

definem o espaço é  estruturante para alguns dos seus projectos. No 

caso do edifício do Laboratório de Investigações Médicas em Filadélfia 

(fig.65) os espaços servidos e servidores configuram-se como espaços 

regulares que se articulam entre si para compor a planta, configurando 

e hierarquizando o espaço. As escadas de incêndio, instalações e as 

diversas condutas necessárias constituem os espaços de serviço 

organizados em torres, volumes regulares que se adossam às áreas de 

trabalho, equipando-os e qualificando-os. No caso da Primeira Igreja 

Unitária em Rochester (fig.66), Nova Iorque, os espaços do edifício são 

iluminados por lucernários que oferecem luz zenital e por uma luz 

filtrada e concentrada que se gera pelos vazios profundos definidos 

pelos interstícios espaciais do muro. 

Louis Kahn constrói um efeito de muro reinventando a relação entre o 

espaço, a sua estrutura e o seu encerramento. Na procura das 

(fig.65,66,67)  
(De cima para baixo) 
Laboratório de 
Investigações 
Médicas, Filadélfia; 
Primeira Igreja 
Unitária, Rochester; 
Sinagoga Mikveh 
Israel, Filadélfia 
!

(fig.62,63,64)  
(De cima para baixo, 
na página oposta) 
Representação 
Esquemática 
negativo-positivo da 
tipologia das torres 
escocesas; 
Planta do castelo de 
Borthwick; 
Secção do castelo 
Bortwick 
!
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alternativas ao espaço contínuo e diáfano gerado pela planta livre, 

onde estrutura e encerramento são autónomos, Kahn procura 

incorporar espaço no interior da estrutura, criando a noção da estrutura 

oca, ou seja, a estrutura que contém espaço. Esta estrutura habitável 

está presente em algumas das suas obras onde os espaços limítrofes 

funcionam como “pedras ocas” que compõem os muros. O limite 

decompõe-se num conjunto de paredes que se apreendem 

espacialmente como espessos muros, estes muros constroem-se 

tendo por base uma nova relação entre estrutura-encerramento – a 

parede envolve a estrutura escondendo-a total ou parcialmente. Para 

além das técnicas construtivas, constitutivamente o muro estabelece-

se por um conjunto de espaços habitados, ou seja, as “pedras ocas” 

do muro configuram-se como escadas ou espaços auxiliares, entradas 

de luz, antecâmaras e espaços de serviço (fig.67). Os interstícios que 

surgem no muro estão espacialmente relacionados com o espaço que 

esse muro configura, estes espaços limítrofes podem acolher funções 

específicas ou diferenciadas, complementando o espaço do recinto. 

Por um lado, estas cápsulas espaciais podem ser entendidas como 

parte do espaço principal e por outro, entendidas como espaços 

autónomos (fig.68). A composição destes muros conteúdo permite 

explorar a organização dos usos, reinventando relações programáticas 

e funcionais (fig.69. 

 

 

(fig.68)  
Colunas que contêm 

espaço para instalações 
sanitárias, escadas, entre 

outros espaços de 
serviço. 

Centro de comunicações 
de Kenzo Tange, Kofu 

 
!

(fig.69)  
Desenho de Louis Kahn 

“circumstantial 
demands”. 

O muro como conteúdo, 
ocupado por espaços 

servidos possibilita novas 
organizações espaciais, 

reinventando as relações 
entre os diferentes 

programas!
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A intervenção na igreja paroquial de Oliveira do Douro de José 

Fernandes Gonçalves opera também sobre estes princípios (fig.70). 

Um muro estrutura a organização do espaço e a distribuição dos usos. 

Os três volumes programáticos – capela grande e dois velatórios – são 

unidos por um muro. Esse muro é composto por um conjunto de 

espaços servidores, que equipam o espaço albergando as infra-

estruturas de apoio. O muro “de serviço” articula os espaços servidos a 

partir de uma galeria que permite a comunicação entre os programas e 

a articulação com a alameda de Santa Eulália.  

 

4.3.1. Espaço que se introduz no muro de uma escola  

Os espaços que se introduzem no muro trazem uma maior flexibilidade 

para as práticas do espaço e possibilitam que se gerem diferentes 

hierarquias como vimos anteriormente. No caso das escolas ou 

espaços de ocupação e formação, estas valências são fundamentais. 

Tomemos como exemplo o caso comumente conhecido do Convento 

de São Francisco que em tempos acolheu a Faculdade de 

Arquitectura e que é actualmente a Faculdade de Bela-Artes. Os 

corredores funcionam como galerias de distribuição, dando acesso às 

salas de aula. Essa galeria é um espaço de circulação e distribuição, 

mas transforma-se em mais uma sala de trabalho comum. A parede 

exterior é constituida por nichos, que geram o pequeno espaço 

apropriável, que se acrescenta à galeria. A galeria permite uma 

apropriação diversificada, consoante as necessidades e variável no 

tempo; num momento pode albergar uma pequena exposição de 

trabalhos, noutro pode acolher uma mesa de trabalho individual. 

Hertzberger oferece um estudo aprofundado de casos onde os 

espaços de ensino podem beneficiar de espaços intermédios, e de 

(fig.70)  
(Na página oposta ao 
centro) 
Intervenção na igreja 
paroquial de Oliveira 
do Douro; o projecto 
opera sobre o tema 
do muro como 
conteúdo, 
preenchido por 
espaços de serviço e 
mediando a relação 
entre as realidades 
que divide. 
!
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como esses podem ser construidos mediante o desenho atento dos 

muros que delimitam as salas de aula. 

Veja-se por exemplo o caso da Escola Montessori em Delft (fig.71). A 

moldura da porta constroi-se como uma prateleira com um vidro 

recuado. Este espaço pode ser utilizado para armazenar livros, 

maquetas, e qualquer tipo de material que pertença ao grupo que 

desenvolve actividades naquela sala de aula. Estes espaços são 

armários-porta que tornam o muro num espaço habitado e que pode 

responder às necessidades de cada grupo especifico. Um outro 

exemplo, é o caso da Escolas Apollo (fig.72), em que as crianças 

podem usufruir de um pequeno mostruário, para expor os seus 

trabalhos. Os muros rebaixados, constroem bancos que podem ser 

apropriados como um espaço de trabalho extra, um espaço que não é 

a sala de aula nem o corredor, mas que mantém relação com ambos. 

Tornou-se pertinente aprofundar o tema dos espaços intermédios 

apropriáveis nos muros dos espaços de ocupação e formação, pois a 

proposta vai operar sobre programas com essas valências.!

 

 

(fig.71)  
Possibilidade dos 

muros se revestirem, 
rebaixarem e se 

desenharem como 
espaços intermédios 

apropriáveis. !

(fig.72)  
A possibilidade dos 

elementos que 
compõem os muros  
complementarem o 
espaços que esses 
muros conformam.!
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4.4. Interstícios espaciais 

“Esta situación es parecida a la que se experimenta al ver un 

teatro, durante los entreactos de un obra, desde un palco: se 

goza de todo el espacio desde esta situación particular en la 

que el tamaño del ámbito que nos acoge contrasta con la del 

conjunto. Se vive en un lugar desde su límite, casi desde fuera 

de él en un espacio con las dimensiones suficientes para 

estar.”56 

Anteriormente, identificámos o muro como um espaço intermédio ou 

como um “campo” com a possibilidade de gerar espaços intermédios. 

Interessa compreender que configurações pode adquirir este espaço 

intermédio e quais as consequências para o espaço que esse muro 

configura, tais como a mediação entre realidades e o surgimento de 

elementos intermediários. 

A Torre de Comares (fig.74), do Palácio Real de Alhambra é um dos 

espaços que permite que o espaço interno do palácio comunique com 

o exterior. Os espessos muros geram vãos que permitem a passagem 

ou vãos que permitem a permanência, a contemplação. Assim, parte 

dos vãos são de transposição física, outros apenas estabelecem uma 

relação visual filtrada com o exterior (fig.75). Contudo, estes vãos são 

desenhados para se constituírem como enquadramentos habitados – 

espaços de mediação. O muro da Torre de Comares, constitui-se 

como delimitação apropriável, onde se geram espaços, que anunciam 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(fig.73,74,75) 
(De cima para baixo) 
Os muros da Torre 
de Comares geram 
interiormente 
espaço, pois a 
ordem interior do 
muro é diferente da 
ordem exterior; 
Planta da Torre de 
Comares; intervalos 
habitados no muro; 
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as vistas e que pelo seu dimensionamento se tornam apropriáveis. 

Este muro constrói-se por dois estratos, o interior apresenta uma 

ordem diferente da ordem exterior, existindo um intervalo entre os dois 

(fig.73). Os espaços intersticiais que se geram acrescentam-se ao 

espaço central da torre e qualificam-na, através do tratamento do 

muro que filtra a relação visual e a entrada de luz através de gelosias 

(fig.76). Os vãos de Alhambra oferecem-se como espaços de 

permanência e contemplação, assim como o desenho das suas 

portadas e caixilharias  geram vãos dentro de vãos (fig.77), permitindo 

a flexibilidade e controle da ventilação e abertura ao exterior. 

No caso de Alhambra, a construção dos espaços interiores enquadra, 

também, os planos sucessivos exteriores. Os eixos que organizam os 

espaços quebram-se no encontro com as janelas, acrescentando um 

pilar que subdivide o vão.  O pilar demarca a presença de um plano de 

proximidade, por oposição ao afastamento da paisagem. Sem o pilar, 

a paisagem incorpora-se como um quadro plano, bidimensional, o 

plano longínquo aproxima-se e estabelece a continuidade no muro. 

Com o pilar afirma-se a descontinuidade e hierarquizam-se os planos 

de vista, a paisagem distante e o vazio no muro próximo. O pilar tem 

que ter uma espessura ou diâmetro mínimo para que se leia como 

uma única janela. O pilar torna a paisagem distante, mas aproxima a 

luz, tornando-a mais marcada e presente. Assim, pode-se distinguir 

entre vão-luz ou vão-paisagem (fig.78).  

 

  

 

(fig.76,77)  
(De cima para baixo) 

A gelosia como um 
último plano 

arquitectónico de 
mediação com a 

paisagem exterior; 
Vãos dentro de vãos, 

portadas de madeira.!

(fig.78)  
(Ao fundo da página) 
O muro desdobra-se 

em sucessivos 
planos, surgindo um 
primeiro plano que é 

o vão-luz e um 
segundo vão que 

enquadra a 
paisagem.!
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 “Característica nitidamente portuguesa de parede ‘habitada’, 

reticulada por divisões celulares dentro dos seus volumes 

profundos. As aberturas, na verdade, evidenciam os vãos 

bastante espessos, mas estes vãos foram trabalhados com 

nichos, painéis e caixotões, a sugerir outros processos na 

massa da parede.”57 

Na arquitectura vernacular portuguesa58 a luz é trabalhada de forma 

expressiva através do tratamento dos seus muros (fig.79). Um dos 

exemplos do povoado de Montemuro59 são as casas. Os vãos apesar 

de estreitos oferecem, pela correcta manipulação dos muros, a 

iluminação necessária. O ângulo que se observa em planta gerado 

pelos interstícios do muro proporciona um espaço de captação e 

reflexão da luz. Pela configuração angular, a luz espraia-se de forma 

difusa e regular. A organização interna do espaço apoia-se na 

geometria destes vazios e os usos organizam-se em função dos jogos 

de superfícies mais claras ou mais escuras. 

Existem exemplos de muros que apesar de não serem maciços se 

constituem como muros habitados, tirando partido de técnicas 

construtivas contemporâneas. A possibilidade do muro estabelecer 

uma ordem interior diferente da sua ordem exterior permite que o muro 

se desenhe como espaços apropriáveis pelo homem, mas permite 

também o tratamento expressivo de iluminação. Na Igreja de Marco de 

Canavezes (fig.80), de Álvaro Siza Vieira constrói-se um duplo muro 

que encontra um espaço adicional. Este espaço restitui pela sua 

espessura oca o que a arquitectura vernacular portuguesa faz através 

dos seus muros maciços. Através deste espaço intersticial, a luz é 

captada e distribuída para o espaço de forma indirecta. Estes espaços 
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(fig.79)  
Casas de 
Montemuro, da zona 
3 do Levantamento 
da Arquitectura 
Vernacular 
Portuguesa. Zona 
que se caracteriza 
por espessos muros 
habitados.!
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entre os muros remetem para o espaço residual que Aalto constrói na 

Igreja de Imatra (fig.81) através da separação das aberturas exteriores 

e interiores possibilitando um tratamento filtrado da luz, manipulando-a, 

dando-lhe corpo. 

O vão da Casa Van Middelen-Dupont (fig.82), na Bélgica é um muro 

habitado. O vão constrói-se tirando partido da geometria; através dele 

pode-se ver o exterior e pode-se permanecer no espaço intersticial 

criado pelo desenho do vão. O vão é uma alcova que se acrescenta 

ao muro, um espaço onde se pode ler um livro, sentar a conversar ou, 

simplesmente, a contemplar o espaço exterior. No caso da Casa 

Fisher Louis Kahn (fig.83)  propõe-nos também habitar o muro, entre 

prateleiras de madeira. O muro é uma parede composta por uma 

caixilharia de madeira, o espaço comprime-se e descomprime-se 

consoante a luz e o ar que contém, construindo-se pelas prateleiras, 

bancos e armários que surgem dessas manipulações.  

Mas não é só em espaços interiores que  surgem exemplos de limiares 

apropriáveis pelo uso. Na cidade, a possibilidade dos limiares entre 

público e privado serem espaços intermédios de articulação e 

apropriação permite o surgimento de novas actividades. Os edifícios 

podem construir um embasamento que se ofereça como espaço de 

descanso (fig.84). Os mostradores das lojas, o comércio, os ateliers-

venda ou ateliers-oficina podem também ser desenhados de forma a 

oferecer flexibilidade entre interior e exterior. No caso da Vinçon 

(fig.85), uma loja de arte e objectos de design, os mostradores 

articulam-se com bancos oferecendo um espaço que não pertence 

nem à rua, nem ao interior da loja; é o espaço intermédio que antes se 

descreveu. O espaço intermédio não pertence necessariamente a 

uma realidade ou a outra, mas possibilita que a rua se prolongue até 

ao interior e que, simultaneamente, essas actividades contagiem os 

espaços da cidade, domesticando a rua. No exemplo prevaricador da 

fachada duma galeria de arte (fig.86), a fachada desconstrói-se, 

reinventando-se os limites entre o espaço público e o espaço privado. 

(fig.80,81,82,83)  
(De cima para baixo) 
O muro habitado na 
sua espessura, não 

pela sua massa, mas 
pela desenho do 

espaço-limite que 
conforma os espaços 
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Neste caso, a rua e o espaço interior relacionam-se através de painéis 

pivotantes, que são o sistema de encerramento e simultaneamente o 

espaço expositivo.  

O muro a esta escala mais próxima do corpo surge como possibilidade 

de mediação entre a relação do público com privado e do interior com 

o exterior por meio de elementos intermediários. Estes espaços e 

elementos surgem por necessidade do uso ou como articulação de 

limites e constroem-se na espessura do muro e não necessariamente 

na sua massa, reforçando que espessura e massa são noções 

distintas tal como anteriormente se enunciou nos conceitos 

apresentados. 

“A ‘pele’ de cada elemento, de cada corpo, forma um limite 

que o torna ‘estanque’. Este limite, como um campo, gera 

espaços intersticiais destituídos de função prévia que, 

observados a escalas cada vez mais próximas, se revelam 

como estruturas complexas, até a um extremo que depende 

da nossa capacidade de as reconhecer, de as distinguir como 

imagens ou conceitos. Estas estruturas espaciais proporcionam 

leituras sempre diferentes, constituindo uma franja onde se 

podem observar espaços fronteiriços como pretexto para gerar 

formas e concretizar arquitecturas. Ou seja, na nossa 

capacidade de apreender os diversos níveis de materialidade e 

intersticialidade, adquirimos matéria projectual para a 

concretização de arquitecturas.”60 

 

 

!
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(fig.84,85,86)  
(De cima para baixo) 
Pessoas sentadas no 
embasamento-
banco da Catedral 
de Bolonha; 
Espaço intermédio 
entre o interior da 
Loja Vinçon e o 
Passeig de Gracia 
em Barcelona; 
Intervenção no muro 
de uma galeria de 
arte por Steven Holl e 
o artista Vito Acconci. 
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PARTE II  

DA CERCA DO CONVENTO DE SANTA 

MARTA À REVITALIZAÇÃO DA CIDADE 

 

Na parte II pretende-se ir ao encontro do problema de projecto, 

demonstrando de que forma a fundamentação teórica informou as o 

problema do convento de Santa Marta. A problematização constrói-se 

a partir dos conceitos explorados na parte I, ampliando os princípios 

enunciados. 

 

5. Contexto 

A Colina de Sant’Ana representa actualmente um importante 

património da medicina e da saúde em Portugal, enquanto 

simultaneamente é constituída por um tecido urbano maioritariamente 

habitacional e envelhecido. Paralelamente, a colina acolhe uma 

quantidade considerável de instituições de ensino, escolas e 

faculdades que deixam latente a oportunidade de revitalizar as 

relações que se estabelecem entre a comunidade que a habita e a 

que aí se desloca diariamente. A colina de Sant’Ana estrutura-se em 

torno de cinco conventos – convento do Desterro, convento de Santo 

Antão, convento de Rilhafoles, o convento de Santo António dos 

Capuchos e o convento de Santa Marta (fig.87).  

O convento de Santa Marta começou por ser um recolhimento de 

órfãos, posteriormente converteu-se num convento feminino, da 

Ordem das Clarissas. Estas desenvolviam actividades ditadas pela sua 

ordem – comunidade feminina em clausura. Esta comunidade 

organizava-se construindo uma interioridade que organizou o convento 

(fig.87)  
(Na página oposta) 
A colina de Sant’Ana 
estrutura-se em torno  
das cercas dos 
conventos. 
A Rua de Santa 
Marta é povoada por 
dispositivos de 
conexão que 
resolvem a transição 
para a cota do 
Campo Mártires da 
Pátria, espaço 
estruturante do 
tecido da Colina. 
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e construiu os seus espaços. Actualmente, o convento acolhe a 

função de hospital. Prevê-se que esta unidade hospitalar seja 

desactivada num futuro próximo e procura-se encontrar um novo 

sentido para esta unidade – conformada pelo convento e pela sua 

cerca – de forma a compreender quais as relações que se podem 

restabelecer entre o convento de Santa Marta e o tecido urbano 

consolidado.  

 

6. O muro como cerca: contém e é conteúdo  

Os conventos femininos influenciaram o desenho das cidades, 

nomeadamente através do enorme poder visual exercido sobre o 

tecido urbano e sobre os seus habitantes.  O posicionamento dos 

conventos e das suas cercas na cidade influenciava os acessos e as 

vistas influenciavam o espaço em torno do convento. As leis da 

clausura não permitiam que alguém de fora do convento olhasse para 

dentro da sua cerca.  

A arquitectura dos conventos femininos constrói a identidade das 

freiras. A arquitectura é solicitada para conferir a ideia de protecção, 

virgindade e interioridade enquanto simultaneamente reclama a sua 

presença, constância e continuidade no exterior. A permanência da 

arquitectura substitui a ausência das freiras. Se por um lado representa 

uma comunidade autónoma, por outro permite anunciar e exteriorizar 

os princípios, as regras e os ideais desse grupo. A arquitectura é 

“velada” como o corpo das suas freiras e simultaneamente participa na 

comunidade alargada da cidade. A unidade conventual desempenha 

o papel das freiras na cidade, afirmando a sua identidade perante 

todos. A cerca e o convento constroem um limite para, posteriormente, 

olhar por cima dele. O muro esconde para anunciar, ou seja, o recinto 

interior revela-se pelos meios que o delimitam. A arquitectura que 

separa as freiras do mundo exterior é, para os conventos femininos, o 

(fig.88,89)  
(De cima para baixo) 

Hortus Conclusus; 
Levantamento   de 

Goullard,  a cerca do 
convento de Santa 

Marta estruturava-se 
por meio de 

sucessivos  espaços: 
um espaço 
entremuros 

enquadrava um 
espaço mais regrado  

e centralizado. 
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que permite garantir simultaneamente a protecção e a presença na 

colectividade exterior. 

 “...‘emparedado’, palavra que era comum utilizar-se quando 

alguém se referia aos conventos de mulheres.”61 

A construção da arquitectura dos conventos femininos serve-se das 

paredes espessas e de dispositivos arquitectónicos próprios do muro 

para construir a clausura, o encerramento e a protecção da 

comunidade religiosa. O estudo deste tipo – unidades conventuais 

femininas, que corresponde ao caso em estudo do convento de Santa 

Marta – amplia os nexos de relação entre o problema do convento e a 

problemática alargada do muro.  

 

A especificidade da prática religiosa feminina reflecte-se na 

construção da arquitectura. As normas estritas da comunidade 

obrigavam a uma forte protecção do espaço interior. A arquitectura 

dos muros do convento representava, viabilizava e garantia o 

cumprimento das regras estabelecidas. Os limites eram definidos 

através de altos e espessos muros, grades, duplas barreiras e rodas, tal 

como por vigiados parlatórios, confessionários, comungatórios, e 

coros. Este conjunto de elementos e espaços delimitava o recinto 
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(fig.90,91)  
(Da esquerda para a 
direita) 
 
Espaço que se 
percorre junto ao 
muro da cerca pela 
azinhaga – o muro é 
conteúdo; 
 
Espaço contido pela 
cerca que se 
organiza 
internamente – o 
muro contém 
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interno, encerrando-o e selando-o. Mas, se por um lado os muros 

eram construídos em função de uma comunidade que habitava no 

interior, por outro geravam meios de relação entre essa comunidade e 

o exterior. O conjunto de espaços e elementos responsáveis por 

conformar e encerrar o recinto eram os mesmos que se 

constituíam como mediadores da relação entre o interior e o 

exterior, constituindo um limite que articulava as diversas 

realidades. A cerca do convento é o limite físico do território desse 

convento, é o muro que confere contenção ao espaço e, ao mesmo 

tempo, medeia a relação do recinto com o exterior. Porém, a cerca do 

convento é também o espaço contido; representa simbolicamente o 

espaço que o homem aperfeiçoa e domestica. A cerca é um espaço 

que internamente se organiza (fig.88,89) em função da topografia do 

terreno, da orientação solar, do sentido dos ventos, dos sistemas de 

água e dos usos que complementam o convento. 

Assim, a cerca é um muro que contém e é conteúdo (fig.90,91). 

 

7. Habitar o intervalo: passado, presente e 

futuro 

“A intervenção actual é mais uma, desenhada com regras 

claras que resultam da interpretação da história, incluindo a 

contemporânea. (...) restaurando, corrigindo, repondo ou, ao 

contrário, demolindo qualquer elemento espúrio que provoque 

opacidade na leitura clara da essência do projecto global, 

entendido como um processo colectivo de longa duração.”62 

(fig.95)  
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(fig.92,93,94)  
(Na página oposta, 

de cima para baixo) 
 

Perfil esquemático 
da cerca do 

passado; 
 

Perfil esquemático 
da cerca do 

presente; 
 

Perfil  esquemático 
da proposta  
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No passado (fig.92), a cerca do convento de Santa Marta estruturava-

se por parterres de terra e a sua organização dependia da morfologia 

do terreno e dos espaços de cultivo (pomares e hortas), que 

respondiam às necessidades de alimentação e contemplação das 

religiosas. Assim, a cerca – o recinto interior – era um espaço 

domesticado e cultivado pelas freiras que moldavam a terra, a água e 

a vegetação, atribuindo ao recinto normas de funcionamento.  

“Os percursos definem as ligações formais, funcionais e 

vivenciais entre os vários elementos e espaços da cerca, entre 

esta e a sua envolvência.” 

“Estabelecem fortes vínculos, físicos e sensitivos, com os 

circuitos de água, particularmente quando ambos se associam 

a finalidades de produção e recreio. ” 

A cerca do convento, no passado (fig.92) , estabelecia-se pelo muro, 

elemento físico de separação, mas constituía-se também por um 

percurso que se adivinha entre muros, uma azinhaga que 

circunscrevia o recinto. Exteriormente encostada ao muro uma outra 

azinhaga permitia conectar o convento com os outros conventos da 

colina. A cerca do passado pode, assim, ser entendida como intervalo 

que estrutura o espaço intramuros e extramuros .  

No presente (fig.93), a cerca do hospital define o território higienizado, 

transmite segurança e protecção. A cerca como espaço interior foi 

ocupada por um edifício que se constrói em altura e em função 

exclusivamente das necessidades dos serviços hospitalares que a 

ocupam, esquecendo as lógicas de relação internas da cerca e da 

relação com o território exterior da cidade. No tempo presente, o muro 

que dá corpo à cerca gera mais descontinuidades que continuidades 

e não estabelece a mediação entre os territórios – o recinto interior do 

hospital e a cidade.  
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No futuro (fig.94), a proposta gera a possibilidade de o convento 

acolher de novo uma comunidade, que no seu interior gere as suas 

lógicas e normas próprias e que simultaneamente estabeleça relações 

de continuidade com o território exterior. A cerca que se propõe 

reinventa a organização espacial da cerca do passado, possibilitando 

a revitalização do tecido urbano. A cerca proposta é um recinto 

reabilitado e activado pela comunidade e que contribui para regenerar  

o tecido urbano onde se insere: permite a conexão entre cotas, 

possibilitando o acesso às cotas estruturantes da Colina de Sant’Ana e 

estabelece um espaço de encontro para uma população que se 

encontra actualmente dispersa e desconexa. 

 

Assume-se que a cerca do convento e os muros que a configuram, 

são matéria de projecto. A proposta estabelece uma leitura do 

passado, recolocando-a em movimento a partir da realidade do 

presente e das necessidades futuras (fig.95). A cerca do convento 

entendida como muro delimitador e como espaço delimitado ou como 

muro que contém e muro que é conteúdo gera novas possibilidades: 

(fig.95)  
 “Ceci n’est pas une 
‘cerca’”: 
A cerca como 
representação de 
um “processo 
colectivo  de longa 
duração”  
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Como recintos dentro de recintos (fig.97), a cerca enquanto espaço 

tem a capacidade de se reestruturar a partir das suas próprias lógicas 

de uso, dos ritos e práticas instituídos pelo tempo, e das necessidades 

dos habitantes do bairro, da cidade e dos estudantes e pessoas que 

transitoriamente habitam a colina. 

Como território entre territórios (fig.96), o intervalo que se percorria 

pela azinhaga da cerca do passado ou intervalo entremuros da cerca 

que se propõe, suscitam a citação de Aldo Van Eyck, quando 

descrevia a sensação que se tem de reconciliação que se tem ao 

percorrer-se o espaço “à beira-mar”, um território que não pertence 

nem ao areal, nem ao oceano e que simultaneamente pertence a 

ambos. Assim, a cerca pode ser entendida como esse espaço 

intermédio ou “in-between”, um espaço que não é da cidade, nem do 

recinto interior, mas que ao mesmo tempo pertence a um e a outro. O 

espaço que reconcilia os opostos – o areal conhecido e a vastidão do 

oceano. A cerca como intervalo habitado, como espaço intermédio, 

que restabelece a mediação dos opostos; o território de passagem e 

permanência, que se percorre e que põe em relação o território 

domesticado do intramuros e o território extenso da cidade – território 

entre territórios.  

A partir das reflexões do muro como conteúdo e do muro que contém, 

a cerca que se propõe estabelece um território entre territórios (fig.96) 

e, simultaneamente, configura um recinto que permite o surgimento de 

múltiplos recintos (fig.97). 

 

8. Território entre territórios: o muro é 

conteúdo   

A cerca entendida como território entre territórios configura-se como 

uma infra-estrutura de circulação composta por diversos 

dispositivos arquitectónicos de transição (fig.98) (marcado na 

(fig.98)  
A linha a encarnado 

é o “território entre 
territórios”  - um 
percurso infra-

estruturado que 
revitaliza o tecido da 

cidade.  
(A imagem 

apresentada é de 
uma fase inicial do 

projecto) 
 

(fig.96, 97)  
O muro que contém 

e é conteúdo 
possibilita que se 

estabeleçam: 
território entre 

territórios ; 
recintos dentro de 

recintos. 
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imagem como a linha encarnada). Esta infra-estrutura compõe-se por 

um percurso de ronda e por um muro conteúdo – um muro composto 

por espaços de serviço – que equipa o percurso. O percurso de ronda 

estabelece-se no lugar da antiga azinhaga, junto ao muro da cerca, 

definindo o espaço intermédio, o intervalo ou território de mediação 

entre o tecido da cidade e o recinto interior. 

 

Ao longo da proposta, os dispositivos arquitectónicos vão se 

construindo em função das necessidades programáticas, resultando 

numa constante adaptação do percurso e dos edifícios-muro que 

equipam o percurso – com pequenos programas, com elementos de 

transição vertical e com os diversos espaços de serviço necessários a 

(fig.99)  
(Ao centro) 
O território ou 
espaço intermédio é 
ampliado por 
espaços que o 
complementam e 
activam; 
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cada programa – que vão gerando interstícios espaciais apropriáveis. 

Esta infra-estrutura faz a transição entre os diversos espaços vazios63 

da proposta e estabelece a mediação entre esses espaços e a cidade. 

Esta infra-estrutura (fig.99) faz a conexão entre a cota mais baixa, da 

Rua de Santa Marta e a cota mais alta, da Rua Luciano Cordeiro, 

permitindo ainda, numa cota intermédia, o surgimento de uma 

antecâmara que recebe quem vem do Campo Mártires da Pátria pela 

Rua do Passadiço. Da mesma forma que estrutura os acessos à 

cidade interiormente, permite a articulação do claustro com o terreiro, 

reactivando uma passagem subterrânea preexistente e estabelecendo 

a relação com o terreiro e com o pátio. Assim, esta infra-estrutura 

estabelece um sistema de circulação e distribuição horizontal e 

vertical, tirando partido dos espaços e dispositivos preexistentes do 

convento e gerando outros, os necessários à estruturação das cotas 

que constroem a topografia da colina.  O espaço entre-muros ou 

caminho de ronda vai-se ampliando e estreitando, possibilitando o 

surgimento de novas relações com o espaço intra-muros.  

Prevê-se que, no futuro, esta infra-estrutura se converta num espaço 

habitado, num intervalo conector da cidade. O espaço é percorrível 

pelo habitante do bairro ou por quem é de fora e o incorpora no seu 

roteiro de visita turístico, que lhe anuncia um recinto interno e o 

transporta por entre os espaços da Colina de Sant’Ana.   

9. Recintos dentro de recintos: o muro contém   

À semelhança do estudo do caso de Alhambra, a topografia constrói-

se através do estabelecimento de dois vazios que estruturam a 

organização espacial, hierarquizando os espaços da cerca. Estes dois 

espaços constroem a topografia da colina, estruturando o surgimento 

de recintos dentro do recinto da cerca, tal como em Alhambra se 
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estabeleciam diversos pátios dentro do espaço da fortaleza. Assim, 

para além da ordem entre-muros que se explorou no capítulo anterior, 

interessa analisar a ordem intra-muros que corresponde aos espaços 

que o muro contém. Este intra-muros é constituído por recintos – o 

pátio, o terreiro e o claustro – que se estabelecem como elementos 

compositivos do espaço da cerca (fig.100).  

“O recinto é a unidade base duma certa morfologia urbana.”64 
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(fig.100) 
Múltiplos recintos  
dentro do recinto da 
cerca 
!
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O recinto é um espaço de chegada onde se conciliam os diversos 

percursos, os de quem vai a pé, os de quem vai de carro, os das 

bicicletas, harmonizando as diversas velocidades. O recinto é o 

espaço de chegada da cidade. Fora do recinto as pessoas 

movimentam-se em transladações apressadas e impessoais. No 

recinto estabelece-se o lugar de encontro, um lugar interior, construído 

à escala humana - o largo, a praceta e o pátio, espaços de 

tranquilidade para onde todo o restante tráfego nos conduz. O recinto 

é o que confere sentido ao restante tecido urbano. O recinto 

estabelece um “aqui” e um “além”65. O pátio é o recinto exterior que 

estabelece a ordem do espaço conhecido, domesticado, apropriável 

por quem sabe onde ele está, por quem vive o bairro, e o conhece 

sem se dar conta. O terreiro é o recinto público que recebe quem 

chega da cidade, que põe em relação os diversos espaços exteriores 

– o pátio e o claustro – e, entre eles e os usos que ocupam os 

edifícios; hierarquiza os percursos, as relações entre os espaços 

construídos e as vistas, instaurando um sistema que gera urbanidade.  

 

10. Relações programáticas: ocupação e 

formação 

A compreensão das relações que se estabelecem com os novos 

modos de vida e com as necessidades contemporâneas da 

comunidade do bairro, da cidade e do património, em conjunto com a 

leitura das práticas do espaço instituídas pelos anteriores usos são o 

ponto de partida para a definição programática da proposta. A 

população envelhecida que habita os edifícios da colina e a população 

mais nova que se desloca para as escolas e faculdades que ocupam 

a colina a cada dia oferecem a possibilidade de se desenvolverem 

actividades que activem as relações entre a comunidade. Propõe-se 
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que a unidade conformada pela cerca e pelo convento se constitua 

como um centro para a comunidade, desenvolvendo as relações entre 

as diversas faculdades, o bairro, a cidade e o património. Entende-se 

que a colina da medicina pode manter o seu carácter de debate, 

estudo e investigação, enquanto simultaneamente se consolida como 

um lugar colectivo de desenvolvimento social e cultural. A proposta 

consiste num centro de ocupação e formação para as comunidades 

locais e da cidade (fig.101).  

 

À escala do bairro, o centro de formação e ocupação oferece 

actividades complementares. Os projectos que envolvem uma activa 

participação de todos pretendem resolver a exclusão social da 

população envelhecida: O lugar do conhecido, que desenvolve 

trabalhos que valoram o património que é de todos, dando-lhe 

formação e acima de tudo, ocupação. Alguns dos espaços podem ser 

alugados para festas de anos, exposições, como atelier-trabalho ou 

atelier-venda. A comunidade – crianças, adultos e famílias – encontra 

um recinto que procura responder às carências dos equipamentos 

existentes na colina de Sant’Ana. 

(fig.101)  
(Ao centro) 
Esquema 
diagramático do 
programa; 
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À escala das faculdades, prevê-se que os estudantes possam ser 

elementos activos nas actividades do centro. Alguns dos 

equipamentos resolvem carências da comunidade universitária, como 

é o caso do refeitório. Muitos do espaços constituem-se espaços de 

mediação entre os diferentes intervenientes, permitindo o surgimento 

de lugares de encontro entre a nova comunidade complexa. 

Por fim, à escala da cidade prevê-se que por diversos períodos existam 

exposições dos trabalhos e investigações que se produzem no interior 

do convento. Através de palestras, concertos, exposições temporárias, 

a comunidade alargada da cidade pode ser parte integrante do centro 

de ocupação e formação de Santa Marta. Assim, a nova comunidade 

que estrutura o interior da cerca é composta por diversos 

intervenientes e estes interagem com outras comunidades da cidade. 

10.1. Pátio 

O pátio é o recinto que estrutura as actividades locais, as do dia-a-dia. 

É o espaço de encontro exterior das pessoas do bairro. Este pátio 

constrói-se como um espaço apropriável para usos espontâneos. Os 

seus bancos podem estruturar as bancadas de uma feira semanal ou, 

simplesmente estabelecerem um espaço de permanência e 

contemplação. As copas das árvores, associadas a esses bancos 

caracterizam o lugar como espaço domesticado e de intimidade. Os 

usos que se distribuem em torno do pátio são ateliers-estúdios que 

estabelecem espaços de ocupação e mantém o espaço activo por 

períodos prolongados. O pátio é polarizado por um café. O espaço do 

café tem carácter de lugar de encontro, de reunião e de conciliação 

de diversos usos, mas também de passagem e de estadas curtas. O 

café pode ser um espaço de leitura ou de estudo e acolher um 

encontro entre amigos e uma mesa de jogo. Tem em si espaço para o 

colectivo e o individual, aí se estabelecem intensas relações sociais 

entre a comunidade. O café tem a capacidade de polarizar um 

espaço, de o tornar característico, torna-se palco e plateia da vida 
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quotidiana, associa-se a determinadas práticas e gentes – “o café da 

igreja” aquele que se situa perto do adro da igreja ou “o café do jardim” 

como o do jardim do Arco do Cego que se enche com os alunos do 

Instituto Superior Técnico. Geralmente posiciona-se no largo ou na 

praceta, mas quando está na rua ocupa frequentemente o espaço de 

esquina, como os da Avenida de Roma, chamando a si as pessoas e 

tornando-se um pólo dinamizador da urbanidade do bairro. Assim, o 

pátio da cerca do convento de Santa Marta pretende acolher um café. 

O café que vai ser o lugar de encontro dos estudantes das faculdades 

da colina de Sant’Ana, à semelhança do café do Arco do Cego.  

10.2. Terreiro 

O terreiro é o recinto intra-muros que acolhe os habitantes da escala 

alargada da cidade. O terreiro estabelece a organização espacial dos 

percursos, hierarquiza os espaços com diferentes graus de 

privacidade. O terreiro assume-se como um elemento estruturante da 

matriz urbana, constitui um espaço de chegada e, simultaneamente, 

um espaço de articulação entre os vários espaços e o convento. 

Estabelece-se como lugar em si mesmo e cria o enquadramento para 

olhar a envolvente, a cidade que se apresenta por sucessivos planos. 

Uma antecâmara urbana prepara a entrada do terreiro.  Quando se 

entra à cota da Rua do Passadiço de quem vem do Campo Mártires 

da Pátria, chega-se a essa antecâmara urbana que conduz ao 

atravessamento da torre que demarca a entrada, chegando-se ao 

espaço do terreiro, que se articula com um espaço polivalente e com 

um auditório. O terreiro, espaço público construído à escala da cidade, 

oferece ainda a possibilidade de um atravessamento para a Rua da 

Sociedade Farmacêutica. O auditório estabelece uma intricada 

relação com o espaço exterior, dado que, frequentemente, o terreiro 

poderá acolher actividades que partem do interior do auditório, 

reabitando-se o espaço exterior consoante as necessidades. O terreiro 

torna-se o espaço de distribuição do sistema intra-muros constituindo-
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se como mais um recinto entre recintos, um vazio construído e 

ocupado. 

 10.3. Claustro  

O claustro, enquanto elemento compositivo do convento assume a 

função de dispositivo de distribuição horizontal e de articulação vertical 

entre os diferentes níveis. O claustro estabelece-se como espaço de 

contemplação, encerramento e abstracção mas, simultaneamente, 

tem a capacidade de reunir os diversos espaços e alas do convento, 

oferecendo-se como lugar de encontro e acrescentando-se ao 

sistema como mais um dos recintos dentro do recinto da cerca do 

convento. Pretende-se restituir ao claustro a sua função distribuidora 

como mais um dos dispositivos da infra-estrutura de transição. O 

convento restabelece-se como o edifício que acolhe funções 

estruturantes para as dinâmicas internas da cerca. A residência de 

estudantes, os espaços de formação, de ensino e de investigação que 

aí se estabelecem, pretendem reactivar as lógicas e ritos inerentes ao 

espaço. 

 

10.4. Percursos  

A infra-estrutura percorrível que se propõe é composta por diversos 

dispositivos arquitectónicos de transição que constituem e 

estabelecem a possibilidade de percursos distintos, percursos a 

diferentes velocidades, com diversos graus de privacidade e que 

podem ser mais ou menos funcionais, adequando-se a diferentes 

usuários e favorecendo a mobilidade. A infra-estrutura percorrível parte 

do claustro (dispositivo de distribuição horizontal e vertical), ancorando-

se à antiga passagem subterrânea preexistente, que se inicia nas 

galerias do claustro e desenvolve-se em direcção ao espaço da cerca.  
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“Os percursos definem as ligações formais, funcionais e 

vivenciais entre os vários elementos e espaços da cerca, 

entre esta e a sua envolvência.”66 

Tal como a antiga cerca do convento, a nova cerca, enquanto muro 

conteúdo e espaço contido, estabelece os percursos que resolvem as 

“ligações funcionais e vivenciais” entre os vários recintos da cerca e 

estabelece a mediação entre o espaço interior e o espaço da cidade. 

O percurso de ronda faz a transição entre a cota mais alta e a cota 

mais baixa, entre a Rua Luciano Cordeiro e a Rua de Santa Marta. É o 

percurso da velocidade de quem caminha sem pressa, ou do ciclista 

que percorre a cidade, é um percurso de passeio. 

Depois existe a entrada à cota da Rua de Santa Marta que recebe 

quem chega de carro pela Rua Alexandre Herculano: este percurso 

recebe o usuário fora da cerca e dirige-o até ao espaço do recinto, 

levando-o ao encontro do convento e do recinto de recreio do terreiro.  

Reinventam-se as transições sequenciais; a proposta para a cerca 

oferece à cidade os seus múltiplos recintos interiores por meio de 

sucessivos encadeamentos visuais, os quais, na aproximação exterior-

interior, se convertem em espaços intermédios – espaços que activam 

os espaços interiores e revitalizam a cidade. 

E, tal como as descrições dos percursos da antiga cerca, os novos 

percursos oferecem fortes vínculos “físicos e sensitivos”, 

estabelecendo vistas sobre a cidade, que se oferecem mediante 

planos e filtros visuais sucessivos. Os circuitos de água associam-se 

aos percursos e às transições entre cotas, suscitando nexos de 

relação, não só com os percursos das cercas conventuais que se 

associavam a caleiras, mas também remetendo para as descrições 
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das transições em Alhambra que são intensificadas pelo movimento e 

pelo som das linhas de água ao longo das escadas. 

 

11. Sistemas compositivos 

No passado, os princípios da comunidade religiosa eram concebidos 

em termos espaciais e simbólicos, ou seja, manifestavam-se na 

construção arquitectónica. Interiormente construía-se um espaço 

hierarquizado por espaços arquetípicos – “porta clausa, claustra hortus 

conclusus e fons signatus”67 – que se constituíam como metáforas aos 

princípios da virgindade e protecção necessárias para a integridade da 

comunidade feminina, e construíam o espaço da cerca. Da mesma 

forma, a proposta prevê a construção de recintos que hierarquizem o 

espaço – o terreiro e o pátio – em função dos usos que aí se podem 

estabelecer para uma comunidade contemporânea e possibilitando a 

resposta às necessidades futuras do tecido urbano em evolução. 

Estes recintos organizam o programa, estruturando o espaço e 

caracterizando-o para responder aos diversos usuários que compõem 

a comunidade – o habitante do bairro, o estudante e o habitante de 

um outro bairro ou cidade. 

Tal como no passado os monges moldavam a terra, a água e a 

vegetação, também através de tipologias compositivas se pretende 

configurar o espaço interior da cerca reconstruindo a topografia, 

estabelecendo quais os espaços permeáveis e impermeáveis e 

restabelecendo o sistema de captação, distribuição e armazenamento 

da água. Como descreve João Carrilho da Graça a propósito da sua 

intervenção no espaço do Palácio de Belém68:  
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Imagem de uma fase 

intermédia do 
projecto que ilustra 

alguns dos sistemas 
compositivos que 

compõem o estudo 
problema. 
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“A intervenção consiste basicamente na introdução de mais 

uma plataforma de terra, hoje construída de uma maneira mais 

complexa e sofisticada que as anteriores. Esta plataforma 

interessa sobretudo como plano de referência num espaço 

cartesiano. O nível a que se constrói esta plataforma e os seus 

limites geométricos introduzem uma ordem de diálogo. As suas 

medidas foram-se fixando e permitindo pouco a pouco a 

aceitação do programa e a sua perfeita ligação ao existente. 

(...) A terra para além de suporte é matéria de construção, com 

a água, a pedra, o aço e o vidro a limitá-la.” 

Mediante o estabelecimento dos recintos interiores da cerca – o 

terreiro e o pátio – fixam-se as plataformas de terra, que articulam os 

logradouros vegetais com o espaço do recinto interior e restabelecem 

a relação entre o espaço da cerca e a cidade.  

O pátio permite o surgimento do lugar íntimo da comunidade, que 

corresponde ao lugar de maior contemplação e mistério, implantando-

se sobre um antigo horto que continha um espaço de captação de 

água, reinventa o sistema através do desenho do pavimento e por 

meio de canais, que permitem o surgimento de um lugar de 

permanência místico, por debaixo da copa das árvores, remetendo 

para o caso estudado do Pátio da Laranjeiras em Sevilha. O terreiro 

reinventa o antigo horto de recreio, que mantinha uma relação 

dinâmica com o edifício do convento. O horto de recreio era um 

recinto de cariz lúdico, polarizado por alguns elementos compositivos. 

Também o terreiro proposto gera um recinto como espaço público de 

encontro da cidade, encontrando-se polarizado por uma torre que o 

pontua e o anuncia para o exterior. A mata que se ergue em torno da 

proposta, constrói um filtro visual, mais um dos planos que se 

encadeiam nos sucessivos planos da cidade, que os muros da cerca 

enquadram visualmente. 
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O percurso de ronda que acompanha o muro da cerca e que, em 

conjunto com o muro conteúdo, gera uma infra-estrutura de transição, 

é constituído por um pavimento que pela sua materialidade se 

estabelece como um elemento de continuidade e conexão. O 

pavimento é um dos elementos importantes para conferir coesão na 

cidade. Este pavimento corresponde ao conceito de “espaço 

compartilhado” que antes se explorou. Neste pavimento convergem 

diferentes usos, aumentam-se as possibilidades de apropriações 

inesperadas, possibilita-se a mobilidade e habitabilidade sem restrições 

e aproxima-se a infra-estrutura de transição da sua condição de lugar. 

 

12. Espaço entre os destinos  

12.1. A construção do muro nos conventos femininos 

A construção das espessas paredes com aberturas reduzidas deveu-

se não a necessidades construtivas, mas à necessidade de controlar o 

contacto físico, verbal e visual entre as comunidades interiores e 

exteriores. Nos muros existiam espaços e dispositivos arquitectónicos 

que permitiam a passagem de bens entre o interior e o exterior, 

evitando o contacto físico entre os intermediários, estabelecendo um 

sentido de controlo e policiamento dos limites e das aberturas. Através 

de “elaboradas portarias” ou por “grelhas, grades, rodas e portinholas”, 

a comunidade interior podia entrever o mundo exterior, os muros 

permitiam às freiras verem sem serem vistas. E quem do mundo 

externo entrava pelos espaços permitidos podia pressentir a presença 

da comunidade invisível, senti-la sem a ver. A relação entre o contacto 

físico, verbal e visual articulava-se através dos espaços e dos 

elementos de mediação que compõem as paredes do convento. 

O espaço mediação consiste num espaço de contacto, onde visual ou 

verbalmente a comunidade interior e a comunidade exterior se podem 



!XI!

encontrar69. Os espaços de mediação encontram-se nos limites do 

convento e são constituídos por dois espaços separados e afastados 

por um espesso muro. Um dos espaços recebe a freira e o outro o 

visitante do mundo exterior, o espaço positivo e o respectivo espaço 

negativo. A densa parede que os separa abre um vazio, uma janela 

frequentemente composta por grades e uma roda que confirma a 

exigência do controlo do contacto físico e do olhar. Mas, um dos 

espaços mais representativos desta mediação é a igreja de fora e a 

respectiva igreja de dentro. A igreja de fora era o espaço para o 

público enquanto que a igreja de dentro ou coro alto recebia as freiras. 

A separação dos dois espaços é assegurada por uma parede. O muro 

de separação permite que as freiras se mantenham anónimas e 

simultaneamente identificáveis, representando-as na comunidade 

como grupo. As freiras têm a visão privilegiada, olham de cima e 

controlam o fechamento das grades70. O convento constrói os seus 

muros incorporando elementos intermediários. Os dispositivos 

arquitectónicos – grelhas, grades, rodas, portinholas e portarias – 

permitem a dois tempos o contacto e o controlo do limite. A 

caracterização arquitectónica possibilita a transgressão; no caso das 

grades, estas continham portinholas que por vezes permitiam a 

entrada de visitantes (in)desejados. Os dispositivos arquitectónicos são 

os responsáveis pela separação e paradoxalmente chamam a atenção 

para essa separação71. Esta análise dos sistemas de relação entre o 

recinto e a cidade, dos espaços de mediação entre o interior e o 
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exterior e dos dispositivos arquitectónicos das unidades conventuais 

femininas põe em relação os estudos dos casos da problemática 

alargada com o problema do convento das Clarissas de Santa Marta. 

 

12.2. A construção dos novos muros 

A construção dos muros da proposta estabelece-se numa lógica de 

escalas progressivas. Não só à escala do território, mas também à 

escala do corpo surgem espaços intermédios, Estes lugares de 

mediação são espaço entre os destinos, o espaço que faz a transição 

entre o exterior e o interior, os espaços onde os opostos se 

reconciliam, remetendo para o que foi antes descrito na parte anterior, 

de fundamentação teórica. Apresentam-se alguns dos exemplos que 

ilustram o que se diz: 

O espaço entre o terreiro e o auditório  é o espaço que recebe as 

pessoas, que estabelece um espaço de sombra, equipado com 

bancos onde se pode permanecer; um espaço que o muro ou 

fachada do auditório constrói e que possibilita o surgimento desses 

interstícios que equipam o terreiro. Esse espaço permite 

simultaneamente proteger os espaços interiores dos raios solares 

directos que vêm de sul. Um espaço que está entre um recinto exterior 

e um recinto interior e que simultaneamente contribui para a qualidade 

arquitectónica de ambos. 

As escadas que se desenrolam em longos patamares, sendo um 

dispositivo arquitectónico de transição, são ao mesmo tempo um 

espaço intermédio entre a cota inferior e a cota superior para onde se 

sobe. Aí nesse intervalo, do patamar das escadas, pode se parar, 

encontrar alguém e ficar uns minutos à conversa.  

A torre que demarca a entrada para o espaço que recebe as pessoas 

da cidade, anuncia no exterior a existência de um recinto interior. 
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Simultaneamente permite a transição entre o pátio ou antecâmara 

urbana e o terreiro. À ilharga desta transição desenvolve-se um 

programa que activa a passagem, a entrada urbana. 

Os bancos ao longo do percurso de ronda ou os bancos que retomam 

o exemplo apresentado do caso de Vredenburg: Estes dispositivos 

arquitectónicos geram um espaço de permanência, onde se pode 

estar sentado debaixo de uma árvore a ler um livro ou a jogar às cartas 

e simultaneamente permitem a estruturação do espaço para receber 

as bancadas de uma feira semanal. Estes elementos são o que Venturi 

chamava de “ambos e ao mesmo tempo” ou o que Hertzberger 

procurava quando descrevia um dispositivo que pudesse dar resposta 

a diversas carências e não fosse construído, exclusivamente, em 

função de uma única necessidade.  
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Assim, na parte II – Da cerca do convento de Santa Marta à 

revitalização da cidade – exploraram-se os nexos de relação entre a 

pesquisa teórica e o trabalho prático de projecto. A proposta opera 

sobre a temática do muro como intervalo habitado e, simultaneamente 

participa, ampliando as possibilidades do entendimento do muro nas 

suas diversas dimensões: sociais, culturais, sensoriais, poéticas, 

materiais e técnicas. O limite e o espaço que ele enquadra é 

desenhado não como uma barreira ou obstáculo, mas como mais um 

espaço que se acrescenta à estrutura subliminar da cidade. A cerca é 

o limite que contém e é conteúdo. A escrita da cerca do convento tem 

uma linguagem de um tempo anterior. No recinto que a cerca delimita 

surgem os vocábulos dessa linguagem, informados culturalmente, 

revisitam-na. Estes vocábulos – os muros – fazem parte de um novo 

tempo contemporâneo, sendo informados pela cultura anterior do lugar 

e pela temática mais alargada que suscitam – a do muro como 

intervalo habitado (fig.103).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(fig.103)  
O muro da antiga 
cerca enquadra os 
novos muros, que 
são informados pelo 
lugar e pela temática 
anteriormente 
explorada 
!



!XX!

 

 

 

 

 

intervalo s.m. (Do lat. intervallum). 1. Espaço que existe entre dois 

objectos, dois pontos, dois elementos... 2. Mat. Conjunto dos números 

reais compreendidos entre outros dois, que se dizem os extremos do 

intervalo. intervalo aberto, o que não contém os extremos. intervalo 

fechado, diz-se do intervalo compreendido entre dois extremos que 

dele fazem parte. intervalo semiaberto, aquele que contem um e um 

só dos extremos. intervalo semifechado, o m. que intervalo 

semiaberto. 3. Espaço de tempo entre dois instantes duas épocas ou 

entre dois factos, dois acontecimentos. 4. Espaço de tempo entre 

duas aulas 5. Paragem de alguma coisa durante um tempo limitado ! 

interrupção. 6. Espaço de tempo durante o qual se interrompe um 

espectáculo, uma peça de teatro, um filme, um jogo... para descanso 

de quem participa e assiste. 7. Entretenimento que se proporciona ao 

público durante uma interrupção de espectáculo. Intervalo musical. 8. 

Interrupção momentânea. ! intermitência. 9. Mús. Espaço de altura 

entre duas notas musicais. 10. Mil. Espaço que isola uns dos outros os 

grupos principais de uma linha de batalha. a intervalos, loc. adv., 

intermitentemente ou com interrupções; uma vez por outra ou de 

quando em quando. .72 
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PARTE III 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “O muro compreendido com as suas contradições, 

ambivalências, a sua polissemia, apresenta-se como o 

paradigma de toda a arquitectura: a concepção, a edificação, 

a representação que relaciona a experiência e o imaginário, a 

matéria e o espírito, a função e a estética, o uso e a técnica, 

sem que nenhum dos componentes invalide o outro (...)”73 

Procurou-se compreender como pode o muro ser um elemento 

integrador e não apenas um elemento de separação: O tema de 

enfoque – o muro – como elemento que divide mas que também 

reúne, que delimita sem limitar e que enquadra o homem e a sua 

actividade; entendê-lo como um “campo” de acção, que se 

reconhece transversalmente à escala da cidade, da arquitectura e do 

corpo. 

Na sua dupla condição, o muro contém e é conteúdo. O muro contém 

e delimita um intervalo habitado, divide e organiza o espaço. E, 

simultaneamente, o muro é conteúdo; pela sua espessura instaura o 

espaço e em si se geram interstícios espaciais que complementam o 

espaço que conforma. 

Os princípios que a temática do muro como intervalo convoca podem 

ser reinterpretados no plano da cidade, da arquitectura e na sua 

relação mais próxima com as práticas do homem no espaço. 

Transversalmente, nas diversas escalas, encontram-se casos de 

muros que contêm e são conteúdo. Estes princípios – conter e ser 

contentor – geram a possibilidade de se reconhecerem intervalos 

urbanos, ou espaços intermédios que permitem a mediação entre os 
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diversos espaços da cidade. No plano da arquitectura o muro 

estabelece recintos dentro de recintos, pátios que se articulam por 

meio de edificios-muro; os interstícios que se geram na espessura do 

muro constituem-se como dispositivos arquitectónicos que medeiam a 

relação entre dois espaços distinto e possibilitam que o homem se 

aproprie desses espaços limiares. Procura-se definir a noção de muro 

através do estudo de um conjunto de conceitos suscitados pela 

temática. Esses conceitos são operacionalizados por casos que 

conferem qualidades arquitectónicas aos princípios enunciados. 

Assim, constrói-se um conjunto de vocábulos que, suscitados pela 

linguagem da cerca do convento, informam o desenho da proposta 

que se apresenta. 

“Reabilitar significa restituir a cidade à estima pública; regenerar 

e revitalizar, reinventando uma nova urbanidade passam a ser 

ambições que determinam a necessidade de intensificar 

espacialmente e socialmente a vida urbana.”74 

Os muros da cidade e as unidades conventuais com as suas cercas 

permitem encontrar lugar de intervenção sobre o tecido construído da 

cidade. No estudo dos casos apresentados e no caso do convento de 

Santa Marta reconhecem-se intervalos, limites, interstícios apropriáveis 

que geram possibilidades de reabilitação. 

O problema que se põe implica não só uma leitura da realidade do 

passado e do presente, mas sobretudo compreender qual a narrativa 

futura que renovará a cidade, o lugar público, assim como a 

individualidade do convento e da comunidade onde se insere. A 

intervenção que se acrescenta – uma entre as sucessivas ao longo do 

tempo – permite uma leitura global75, recolocando em movimento os 

pressupostos passados, presentes e futuros. Reconhecem-se as 

temáticas específicas do convento das Clarissas de Santa Marta e 
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opera-se sobre elas no trabalho prático e teórico. Desenvolve-se a 

pesquisa da problemática do muro que, incidindo sobre questões 

fundamentais da arquitectura nas suas diversas escalas, ajuda a 

resolver os problemas concretos de projecto76. 

Levantam-se novas possibilidades de interpretação tais como: os 

muros das antigas cercas podem constituir-se como um sistema de 

revitalização da cidade consolidada. Da mesma forma que, 

anteriormente, as unidades conventuais estruturaram o tecido urbano, 

no futuro, a regeneração da cidade pode também partir das unidades 

conventuais e da revitalização dos seus muros. No caso da Colina de 

Sant’Ana os cinco conventos e as suas cercas – convento e cerca do 

Desterro, de Santo Antão, de Santo António dos Capuchos, de 

Rilhafoles e de Santa Marta – poderão reinventar uma nova 

urbanidade no território da cidade, gerando uma rede de relações que 

se afirmam como motor de regeneração e reabilitação das relações 

espaciais e culturais da cidade.  

Assim, “Da cerca à revitalização da cidade” possibilita uma 

aproximação à noção de muro como um dispositivo arquitectónico 

com a capacidade de gerar intervalos habitados: 

Intervalos urbanos que medeiam a relação entre recintos interiores e 

recintos exteriores, entre as diferentes cotas, e que permitem a 

integração de espaços – como o do convento de Santa Marta – no 

tecido da cidade, revitalizando-o. 

Intervalos  espaciais que estabelecem lugares onde o imprevisto pode 

acontecer, oferecendo-se como espaços da comunidade – dos 

habitantes do bairro, dos estudantes, dos habitantes da cidade 

alargada. 
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Intervalos de tempo que articulam os diferentes períodos de 

construção, de forma a responder às necessidades do presente e 

favorecendo a sua adequação às exigências que surgirão no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total de palavras: 17.529 
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