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[CAPA]Fonte: Arquivo Pessoal : Desenho do Convento da Encarnação visto da Praça do Rossio. 
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II. RESUMO | ABSTRACT 

 

O propósito principal deste trabalho será realizar uma experiência 

de aproximação ao núcleo histórico da cidade numa perspectiva da 

reabilitação. Neste caso específico, requalificar o centro de Lisboa na 

área da Colina de Santana. Para isso, o principal meio de intervenção 

será a reabilitação, já que representa uma maneira de requalificar 

zonas históricas da cidade e uma ideia geral de como fazer o 

aproveitamento de edifícios obsoletos. Estes dois parâmetros são uma 

pista para a construção da nova cidade que ainda pertence a uma 

história. Uma cidade com um passado tão rico, não pode ignorá-lo. 

Lisboa para ser uma cidade de futuro tem de dar a devida dignidade a 

esses espaços e prepará-los para os anos vindouros. A reabilitação tem 

o potencial de dar às cidades as suas qualidades perdidas ao longo dos 

anos. Uma simples intervenção pontual num edifício pode gerar um 

novo contexto e uma interação diferenciada com a sua envolvente, 

dinamizando áreas esquecidas da cidade. Sobretudo no caso das áreas 

históricas onde o construído e a sua escala têm uma importância maior 

devido às relações de proximidade com a malha, no que diz respeito à 

escala e as suas ligações. 
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Reabilitação, Revitalização, Património, Reutilização Tipológica, 

Identidade, Vivências. 
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II. RESUMO | ABSTRACT 

 

The main purpose of this work is to make an experiment in the city's 

historical core, under a perspective of rehabilitation. In this specific case, 

the revamp of Lisbon's city center in the area of Colina de Santana. For 

that, the principal way of intervention will be the rehabilitation itself, as it 

stands for a leading process of how to redevelop old historic areas of the 

city and a general idea on how to reuse obsolete buildings. These two 

things represent a clue in the construction of the new city while still 

belonging to an history. A city with such a rich past, must not ignore it. 

Lisbon to be a city of the future has to give the deserved dignity to those 

historical spaces and prepare them to the upcoming years. 

Rehabilitation has the potential of replacing the qualities that were lost in 

the city throughout the years. A simple intervention in a building can 

create a new context and a different interaction between the building 

and his surroundings, boosting forgotten areas of the city. Above all the 

case of historical areas where an intervention has a bigger importance 

due to the proximity relations with the fabric, in matters of scale and 

connections.  

 

 

KEYWORDS 

Rehabilitation, Revitalization, Heritage, Typological Reuse, Identity,  

Living. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No seguimento das temáticas sobre o Construir no Construído, propõem-se uma 

abordagem aos núcleos históricos da cidade, numa perspectiva da apropriação de 

grandes estruturas edificadas que podem abranger diversas funções e com isso gerar 

mais valias em áreas de escassa ocupação populacional e pouca atractividade. A 

cidade é vista como objecto inacabado, que se constrói ao longo do tempo. Que se 

destrói e volta a construir. Com isto pretende-se enaltecer a capacidade que a 

cidade tem de ter para se adaptar às circunstâncias da contemporaneidade, ou seja 

as transformações que sofre perante as vivências e as dinâmicas, inerentes à vida 

própria dos centros urbanos, sem contudo perder as suas características intrínsecas. 

Nas zonas históricas da cidade, os edifícios encontram-se muitas vezes em 

estado decadente, ou mesmo em ruína, quer seja por falta de manutenção, por 

simples abandono ou ainda pelo simples passar do tempo. No entanto estes edifícios 

representam matéria, são recursos para a construção de uma cidade que não pode 

estagnar no tempo, porque ao mesmo tempo que representa o passado e o presente, 

tem sempre o sentido do futuro. É uma responsabilidade da prática da arquitectura 

salvaguardar esse mesmo futuro. 

A arquitectura tradicional é representativa da identidade da cidade, por isso 

tem de ser preservada através da sua reabilitação. Ao fazer isto mantém-se a cultura e 

os costumes de determinado lugar. O património deixou de ser o edifício singular, o 

monumento por excelência, no actual panorama, o património é mais abrangente e 

salvaguarda os conjuntos que pela sua coerência arquitectónica, pela sua história, 

pelas suas tradições e vivências se destacam dos demais. O património passa a 

englobar essas vertentes, as pessoas passaram a fazer parte integrante do património 

construído, a cidade. 

A reabilitação é portanto uma forma de poder assegurar esse futuro, sem 

desrespeitar a cidade, a sua história, tradições e costumes. As pessoas que a habitam 

continuam assim a ter o direito ao património, e a poderem usufruir das qualidades 

que o definem. A reabilitação tem de garantir que as qualidades intangíveis 

continuam a estar presentes no lugares que compõem a cidade. Pretende-se 

preservar o contexto onde a reabilitação intervêm, mas dar-lhe uma força adicional 

para que possa evoluir e prosperar no futuro.  

O que se procura no corrente trabalho é apresentar exemplos de revitalização 

para o futuro da cidade de Lisboa. Procurar uma abordagem diferenciada à 

problemática da reabilitação e dar uma nova vivência a áreas com potencial mas 

que se encontram por recuperar e que necessitam dessa revitalização para poderem 

prosperar e consequentemente acompanhar os ritmos da evolução natural da 

cidade. Nesse sentido o trabalho vai procurar edifícios que estejam ligados à história 

da cidade, que por si só acrescentem valor à cidade e que sejam também eles parte 

da sua história, quer pela sua construção e qualidades arquitectónicas ou pela sua 

localização e envolvência façam parte de um conjunto que represente esse 

património intangível da cidade.  Potencializar a envolvente desses edifícios e gerar 

retorno para a cidade; em termos culturais, recuperando a história dos locais e dos 
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espaços; em termos sociais, melhorando a qualidade de vida das pessoas que 

habitam esses espaços e atrair mais pessoas a ocupar essas áreas desocupadas; e 

também ao nível económico, gerando negócios localizados que originem retorno ao 

investimento.  A cidade necessita desta diversidade para poder resistir ao tempo. Se o 

tempo se sobrepuser ao espaço da cidade, é porque algo falhou, e não foi capaz de 

gerar as vivências necessárias para a "subsistência" desse espaço. 

De um ponto de vista particular, pretende-se que o exercício hipotético do 

projecto seja uma reflexão cuidada sobre a reabilitação e as temáticas que ela 

propõe, e desenvolvê-lo de uma maneira mais incisiva e operativa nas temáticas da 

reutilização da organização espacial do edifício. No que diz respeito às tipologias 

tradicionais, pretende-se abordar a capacidade que estas têm de se poderem 

adequar a novos programas e usos. Propor uma abordagem interventiva da 

reabilitação, e não limitar a sua acção a reconstituir o passado. Procurar novas 

potencialidades e modos de adaptar a arquitectura tradicional aos usos 

contemporâneos e de uma maneira hábil fazer a transição entre o tempo passado e o 

futuro, sem que um se sobreponha ao outro, e que ambos possam usufruir das 

qualidades intrínsecas do espaço que ocupam na cidade.  

Não se pretende um exercício de arquitectura desafiadora e rebelde, mas sim 

uma solução que conjugue as duas realidades. Que respeite a pré-existência sem 

constrangir intervenções na mesma, e principalmente trabalhar sobre o Património de 

uma forma aberta, de modo a que possa ser aberto às pessoas e possam usufruir da 

sua utilização e dos espaços que um edifício deste cariz pode proporcionar à cidade 

de Lisboa. Transpor as qualidades dos seus espaços de carácter singular para fora dos 

seus limites, não no sentido lato, mas sim no sentido da permissividade do acesso 

condicionado, como espaço etéreo ao alcance de todos. 
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1.1. ENQUADRAMENTO 

 

O objecto de estudo do projecto final de mestrado será o edifício do Convento 

da Encarnação, situado na colina de Sant'ana ainda dentro do limites da Cerca 

Fernandina. Corresponde a uma zona histórica da cidade de Lisboa que marcava o 

limite da cidade até ao séc. XIX. Não só por estar dentro do limite físico da antiga 

Cerca, mas também pela localização topográfica da colina de Santana que 

correspondia a um limite "físico" que dificultaria as deslocações e a acessibilidade. 

Apesar de estar localizado na colina, está numa posição de fácil acesso, pois 

encontra-se muito próximo das antigas Portas de Santo Antão, local onde culminava a 

Cerca Fernandina e se estabelecia o limite Norte da cidade de Lisboa. Nesse local da 

antiga morfologia da cidade de Lisboa, na passagem junto às Portas de Santo Antão, 

era o local onde corria a Ribeira de Valverde, que era acompanhada de um Braço do 

Aqueduto das Águas Livres. Era um eixo de enorme importância na cidade, devido à 

proximidade de um recurso natural ao qual o seu acesso era limitado. 

A proximidade espacial entre a Praça D. Pedro IV e Largo do São Domingos e o 

Convento, permitem-lhe ser um ponto de comunicação e ligação entre esses espaços 

da cidade. Uma das maiores Praças de Lisboa e o ponto central da Colina de 

Santana, o Campo Santana. Essa área compreendida entre esses dois pontos chave 

da cidade (Praça do Rossio e Campo Santana) está esquecida. Encerrada sobre si 

mesma pela pequenez e estreiteza das suas ruas, próprias de uma estrutura urbana 

anterior ao terramoto, e à margem do centro histórico, ao qual pertence, o 

desenvolvimento do património edificado não acompanha as restantes áreas da 

cidade. 

Pretende-se que a Colina de Santana seja um caso particular, e que perante 

uma zona histórica de Lisboa por desenvolver, existe a possibilidade de gerar um zona 

diferenciada. Não apenas do ponto de vista do Património Conventual e Hospitalar, 

mas sim toda a massa construída que representa uma mais-valia para a cidade. Parte-

se da sua localização como principal vantagem para a dinamização e beneficiação 

das zonas circundantes da cidade. 

"É o edifício alto que de todos os altos de Lisboa se avista, caindo sobre o Rossio, 

na sua forma regular de casarão-alto e alargado de dependências, naquele tom 

amarelo que o distingue entre o casario policromo das lombas de Sant'ana e da 

corredoura de Santo Antão."1 

A realidade da Colina de Santana no sistema das Colinas em toda a sua 

plenitude permite uma relação, não só visual, como sensorial com os outros espaços 

da cidade. Relaciona-se directamente com a Colina do Castelo, Colina de S. Vicente, 

e Colina de São Roque, assim como todo o vale da zona baixa da cidade.  

Como o Convento se projecta perante a cidade, é algo que intriga as pessoas e 

de certa forma as atrai pela sua incerteza e mistério. O acto da subida para o 

alcançar, implica a ascensão ao um espaço desconhecido, e as ruas estreitas que a 

compõem proporcionam enquadramentos com outros pontos de vista da cidade e 

                                                           
1 ARAÚJO, Norberto de. "Peregrinações em Lisboa - Vol. IV"; Lisboa: Vega, 1992. p.13 
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assim conectam a cidade para lá do meramente físico. A paisagem urbana surge na 

maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas. Estes 

percursos enaltecem um sentido de cidade secreta que existe em Lisboa, 

principalmente nas zonas históricas. Esses acontecimentos que fazem as pessoas 

percorrer e descobrir o espaço da rua e consequentemente a forma com se 

relacionam com o edificado.2 

 

1.2. OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

A premissa principal deste projecto final de mestrado passa por propor uma 

requalilificação para uma área nuclear de Lisboa através de estratégias de 

reabilitação. Área essa que possui tremendo carácter histórico e que está por 

consolidar e por reabilitar. A Colina de Santana está para Lisboa como esteve outrora 

o Bairro Alto, o Bairro do Castelo ou Alfama, precisa de ser revitalizada e de ser 

recuperada para acompanhar o desenvolvimento da cidade e tornar-se também ela 

uma área capaz de gerar interesse e vivências. 

Para este projecto final de mestrado, o objectivo é consolidar uma área nuclear 

em Lisboa que pode numa perspectiva de futuro dinamizar toda a zona central da 

cidade de Lisboa. Propor questões como a interactividade e as dinâmicas da cidade 

assim como as suas acessibilidades e ligações, são interrogações permanentes no 

processo da construção da cidade e que são necessárias propô-las  para se perceber  

o porquê de certos fenómenos ocorrerem na cidade. O objectivo é dar à cidade 

aquilo que ela não tem, ou perdeu, acontecimentos capazes de gerar actividades 

atractivas e que consigam ser pólos de interesse para o utilizador. As temáticas do 

Construir no Construído passam essencialmente por fazer o aproveitamento  da 

matéria-prima que a cidade nos dá, o edificado, para podermos desenvolvê-la de 

acordo com as intenções de estruturar, requalificar, e ligar os diferentes conjuntos 

edificados que surgiram ao longo do tempo. Numa perspectiva de melhorar 

substancialmente a qualidade da cidade como um todo e não propor simplesmente 

um aglomerado de diferentes morfologias. 

O aproveitamento que pode ser feito a partir da estruturas edificadas que se 

encontram em más condições de conservação é um dos modos de regenerar e 

revitalizar essas áreas urbanas. Esses edifícios na maioria dos casos encontram-se 

desocupados, mas com grande potencial de reabilitação, quer seja pela via do 

restauro, ou pela via da alteração ou da transformação. 

 

  

                                                           
2 CULLEN, Gordon. "Paisagem Urbana"; Lisboa: Edições 70, 2010. p. 33, 40, e 66 
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OBJECTIVOS: 

. Perceber e entender as problemáticas relacionadas com a Reabilitação, e procurar 

respostas para esse tipo de intervenção; 

. Como abordar a reabilitação de edifícios no caso do centro urbano de Lisboa; 

. Testar as diversas questões da adaptação tipológica que um edificado tradicional 

pode oferecer perante situações diferentes para às quais estava destinado na sua 

génese construtiva; 

. Procurar aplicar uma forma de intervenção que respeite o construído, mas que 

permita novas interpretações e novos modos de operar perante a Reabilitação. 

 

1.3. METODOLOGIA | PROCESSO CIENTÍFICO 

 

1. Análise específica do caso em questão (Colina de Santana - Convento da 

Encarnação); 

2. Recolher informação detalhada e peças técnicas do edificado a trabalhar, e 

realização de estudos abrangentes sobre a envolvente do Convento da Encarnação; 

 

3. Análise Comparativa e Analogias (Casos de Estudo); 

4. Comparação dessas mesmas situações e avaliação das  possibilidades de 

intervenção;  

5. A Reabilitação e todos os campos que ela envolve, leitura e pesquisa de estratégias 

de intervenção; 

6. Estabelecer o programa do projecto; 

7. Definir prioridades e estratégias a aplicar para a proposta modelo; 

8. Estruturação e desenvolvimento do exercício prático do projecto; 

9. Elaboração do material necessário à compreensão da proposta; 

10. Conclusões finais sobre a proposta e a sua adaptação à temática. 
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2. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

O Convento da Encarnação, objecto de trabalho sobre o qual irei intervir no 

âmbito do projecto final de mestrado, é um edifício situado no centro histórico de 

Lisboa. Localizado na encosta Sul da Colina de Santana, entre o Campo Mártires da 

Pátria e o Largo de São Domingos, Praça do Rossio. A Nascente e Poente ficam 

respectivamente a Calçada de Santana e a Rua das Portas de Santo Antão.  

O edifício está situado num ponto de charneira na cidade e assinalava o fim da 

cidade histórica e o começo da cidade moderna e contemporânea.  

Antes do plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia no séc. XIX, era aqui que 

ficava o limite da cidade, que era marcado pela Cerca Fernandina (séc. XIV). Muito 

antes da existência da Cerca, e de toda a densidade habitacional que consolidou 

essa encosta, a própria morfologia do terreno marcava a organização da malha da 

cidade, devido à existência da Ribeira de Valverde a Poente (Rua das Portas de Santo 

Antão) e da Ribeira de Arroios a Nascente (Praça do Martim Moniz). Estabeleciam-se 

assim os limites da Colina de Santana.  

1. Fonte: Arquivo Fotográfico Câmara Municipal de Lisboa - Vista da Praça do Rossio com Convento da 

Encarnação e Colina de Santana em plano de fundo. 
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Naturalmente o edificado crescia na proximidade desta morfologia. 

Concentravam-se, as habitações, junto deste recurso de enorme importância à 

época.  

Inserido na característica malha urbana dos séculos XVII e XVIII, de ruas estreitas 

com edifícios altos e bastante profundos, o Convento faz uso da existência da Cerca 

Fernandina, para delimitar os seus terrenos, assim como os restantes edifícios que 

desenham a Calçada de Santana, estabelecendo os seus limites físicos. Ao mesmo 

tempo, que se destaca da restante envolvente, é um edifício que se enquadra, no 

que diz respeito à sua implantação, e por isso mesmo adquire um carácter diferente 

da maioria dos conjuntos conventuais. Devido a esse desenho adapta-se às 

condicionantes do lugar onde está localizado ganhando um carácter urbano inerente 

à sua morfologia. 

Nessa época (séc. XVII) D. Aleixo de Menezes era proprietário de terrenos vastos 

na encosta de Santana, muitos dos quais, ainda hoje, têm referência ao seu 

proprietário original.  

No testamento de D. Maria, filha de D. Manuel, ficou o pedido da construção de 

um "mosteiro de religiosas da Ordem de S. Bento, sob a invocação da nossa Sª. da 

Encarnação"3. Assim avançou a construção do Convento da Encarnação. 

Foi a D. Aleixo de Menezes que D. Luíza de Távora adquiriu os terrenos onde seria 

então a implantação do Convento. Apenas quarenta anos mais tarde, já sob a 

regência da Dinastia Filipina, D. Filipe II ordenou que se cumprissem os desejos de D. 

Maria e se construísse de facto o Convento. Apesar de estar ligado à vida religiosa, a 

pedido de D. Maria,  D. Filipe II deu-lhe também uso militar, ficando o Convento com o 

cunho da Ordem Militar de S. Bento de Aviz.4 

O Convento foi inaugurado a 15 de Setembro de 1630, composto apenas pela 

igreja e pouco tempo depois, pelo corpo perpendicular à igreja e que delimita o 

Largo do Convento da Encarnação. Aí funcionou primeiramente o Recolhimento. 

Após a fundação do Convento, logo no ano de 1643, foi constituída a 

Irmandade, à qual intitularam de Escravas da Encarnação. Ainda hoje esse título lhes é 

reconhecido pela população residente na Colina. 

O conjunto evoluiu e cresceu para terrenos mais a Norte, nomeadamente com a 

construção do claustro e do corpo situado a Poente o que "fecha" o claustro a Norte. 

Esses terrenos eram, antes de completada a construção, locais de agricultura e de 

pomares que serviam tanto a população, como o Convento na sua fase inicial, na 

qual a maior parte deles se destinavam à lavoura e ao cultivo. Quase todo o 

construído deste edifício está ligado à existência da Cerca Fernandina, sendo que 

algumas das fundações são a própria Cerca, como no caso do pequeno torreão 

localizado a Norte do conjunto. Este facto fez com que a construção, se regesse, 

deste modo pela existência da Cerca Fernandina. 

Numa altura em que crescia o número de recolhidas, o Convento, por 

necessidade da sua expansão apropriou-se de uma antiga casa apalaçada e 

                                                           
3 ARAÚJO, Norberto de. "Peregrinações em Lisboa - Vol. IV"; Lisboa: Vega, 1992. p.14 
4 ARAÚJO, idem, ibidem. 
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integrou-a no conjunto conventual. Essa casa por sua vez tinha origem num grupo de 

casas que haviam sido construídos junto da Cerca Fernandina, e que confinavam a 

Calçada de Santana. Casas essas que já existiam antes da fundação do Convento, 

datadas do séc. XVI, e que deram origem à "Casa da Esparragosa", propriedade de 

Estevão de Esparragosa  e dos seus descendentes. Actualmente ainda é conhecida 

por esse nome na comunidade.5 

O Convento da Encarnação durante toda a sua existência sofreu várias 

modificações e alterações que acabaram por moldá-lo ao que é hoje. Grande parte 

destas modificações foram provocadas ou por acidentes, ou por fenómenos naturais. 

No ano de 1734 sofreu um incêndio de alguma dimensão que deixou grande parte do 

Convento impróprio para a habitação, tendo as "Escravas" sido realojadas no Mosteiro 

de Santos-o-Novo. Pouco tempo depois, a mando de D. João V, iniciaram-se as obras 

necessárias à recuperação do Convento, inclusive, algumas melhorias foram feitas ao 

Convento que vieram dar mais nobreza a alguns dos seus espaços e assim 

providenciar maior conforto às comendadeiras.  

No terramoto de 1755, o Convento não passou incólume e os graves danos que 

sofreu ao nível das estruturas e das coberturas fizeram com que, mais uma vez, tivesse 

de ser evacuado. Neste caso as freiras foram realojadas no Convento de Santo Antão. 

Novamente teve de ser reconstruído, neste caso por iniciativa régia de D. José, para 

que pudesse voltar a ser habitável. Voltou ao funcionamento no ano de 1758, quando 

foram concluídas as obras. A extinção das ordens religiosas em Portugal no ano de 

1834 levou a que o Convento deixasse de ter esse uso, e por isso, passasse a ser 

estrictamente ligado ao carácter militar que já possuía. Dessa forma manteve-se  o 

recolhimento mas sem a vida religiosa que o distinguia.  

Desde então não sofreu grandes intervenções e a sua forma e organização 

manteve-se praticamente inalterada até aos dias de hoje, sendo apenas alvo de 

obras de restauro e manutenção de algumas partes mais degradadas. Também 

foram feitas  pequenas remodelações pontuais durante os séculos XIX e XX. 

O Convento da Encarnação, conta já com vários séculos de história, mas 

manteve ao longo de todo o tempo o seu carácter urbano, inserido numa zona 

histórica da cidade, e por isso a sua importância na Colina de Santana e a sua 

envolvente é algo de assinalar, é algo que não pode desaparecer ou atenuar-se. É 

um edifício de enorme importância porque sempre teve influência na vida da Colina 

de Santana e que actualmente, devido ao seu uso, essa preponderância tem sido 

minorizada. A sua urbanidade, no sentido das relações entre os edifícios envolventes e 

os espaços cercados, o espaço público, e  a referência que representa para a 

envolvente e para a população que habita o lugar, são os elementos de destaque e  

que caracterizam o Convento. 

 

  

                                                           
5 AGUIAR, José Pinto de. "No Convento da Encarnação: Uma Visita dos 'Amigos de 

Lisboa'"; Lisboa: Editorial Império, 1954. p.14 
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2.2  ANÁLISE SOCIAL, ECONÓMICA E CULTURAL 

 

De seguida realizou-se uma análise social, económica e cultural à freguesia da 

Pena. Procedeu-se deste modo com o intuito de melhor entender o tipo de 

população que habita o local da intervenção, quais as suas necessidades e que tipos 

de lacunas podem existir no espaço público e no espaço privado, com o objectivo de 

se apresentar soluções mais fundamentadas e que vão de encontro ao que são as 

reais  problemáticas da freguesia. Para esse fim, recorreu-se ao INE (Instituto Nacional 

de Estatística) como fonte documental através dos Censos, e também através do 

inquérito directo, realizado in situ, como ferramenta para um melhor conhecimento 

dos intentos da população no local da intervenção. Alguns factores estatísticos que 

podem ter importância, no apurar e explicar o caso da Colina de Santana e os seus 

habitantes, são de um modo geral, o número total da população e as suas faixas 

etárias, a sua ocupação laboral, e de uma maneira mais específica como vivem o 

espaço público da sua freguesia, que tipo de tradições e rituais diários têm. 

Estabelecida originalmente como freguesia de Santana no ano de 1564, a 

freguesia da Pena (actualmente Freguesia de Arroios, por junção com Arroios e Anjos) 

é uma das mais antigas de Lisboa, com mais de 400 anos de história. Ocupa quase na 

totalidade uma das sete colinas de Lisboa, a Colina de Santana. Estende-se por uma 

área de 0,49km2, e é habitada por uma população total de 4486 pessoas, de acordo 

com os dados do Censos 2011. Pode constatar-se o decréscimo da população 

residente quando estes dados são comparados com os do Censos 2001 no qual a 

população composta por 6068 residentes. Perante estes dados, à partida, observar-se 

um decréscimo da população total residente na ordem dos 26%, no espaço de  10 

anos. 

2. Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística (Comparação Faixas Etárias Freguesia da Pena Censos 2001| 

Censos 2011) 
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Um dos grandes factores que têm contribuído para a diminuição da população 

residente é o grande número de idosos que habitam na freguesia, como se pode 

constatar pelos dados do Censos. A população idosa é bastante numerosa, 

suplantando a população jovem da freguesia. O que com uma maior taxa de 

mortalidade e menor taxa de natalidade, leva a que a população diminua e que os 

jovens sejam cada vez menos. É de certa forma inequívoco que perante uma 

diminuição quantitativa de todas as faixas etárias, a faixa etária que mais decresceu 

foi a dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, cerca de 34%. 

Com bastante importância, também, a diminuição do número de idosos (65 ou mais) 

na ordem dos 33% quando comparados os dois recenseamentos efectuados. 

Depois de analisar os dados gerais da freguesia da Pena, procedeu-se ao 

inquérito directo no local. Foram escolhidos espaços públicos privilegiados na Colina e 

representativos da freguesia (Campo Santana e Jardim do Torel) para a realização 

dos mesmos. Num total de 28 inquéritos, 17 são referentes a  população não residente 

na freguesia e 11 residentes. Os inquiridos que habitavam a freguesia, a grande 

maioria correspondia a faixas etárias mais altas, uma amostra de quem habita a 

freguesia são pessoas mais idosas que aqui se fixaram à muitos anos atrás. Estes dados 

vêm corroborar as informações fornecidas pelos Censos, e confirmam o elevado 

número de idosos a habitar na freguesia da Pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dados recolhidos pelos inquéritos, os inquiridos mais jovens eram em grande 

parte pessoas empregadas na freguesia, pessoas ligadas ao exercício hospitalar, ou 

estudantes da Faculdade de Ciências Médicas situada no Campo Santana. Sendo 

que esses jovens não eram habitantes da freguesia acentua-se a discrepância entre 

população jovem e a população idosa, pois o crescimento populacional não só está 

estagnado como está em queda.  

Para reverter essa situação terão de ser criadas infraestruturas que atraiam e 

ofereçam algo à população jovem e activa, servindo ao mesmo tempo os mais 

idosos. 

 

3. Fonte: Arquivo Pessoal - Inquéritos In Situ. 
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A população idosa, tem uma vida solitária. Das 1107 pessoas com mais de 65 

anos a habitar na freguesia, 735 dessas pessoas vivem ou sozinhas, ou com pessoas da 

mesma faixa etária. Para que estas pessoas possam realizar simples acções das suas 

rotinas diárias precisam de apoio e ajuda. Todas as pessoas necessitam de interagir 

com outras na cidade e os espaços públicos proporcionam isso.  

As pessoas que de outra forma não têm esse contacto recorrem ao espaço 

público pois encontram-se em casa sozinhas, justificando a necessidade do apoio à 

população envelhecida, de modo a dignificar um pouco mais estas pessoas que aos 

poucos são esquecidas. Deste modo torna-se útil criar habitações para a suas 

condicionantes e aproveitar o sentido de vizinhança para dar mais suporte e auxílio.  

 

Um outro dado que tem importância para a caracterização da população da 

Pena, é o estado profissional dos habitantes na freguesia, que tipo de ocupação têm 

e que tipo de trabalho, realizam ou não, no seu dia-a-dia. Assim poder-se-á entender 

que percentagens da população correspondem à população activa e a que tipo de 

actividade profissional estão ligados.  

Deste modo é possível caracterizar o perfil geral da população a nível 

económico. A taxa de actividade e os índices de população economicamente activa 

podem ajudar a definir a situação dos habitantes perante a sua actividade 

económica.  
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4. Fonte: INE - População Economicamente Activa. 5. Fonte: INE  - Taxa de Actividade. 
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Dos 4486 habitantes, 2271 são economicamente activos. A Taxa de Desemprego 

é de 16,8%, valor próximo dos registos a nível nacional. Quase toda a população está 

ligada ao sector terciário, como já foi referido, devido à grande presença de 

comércio de pequena escala na freguesia. Grande parte deste comércio são 

pertença de proprietários particulares. 

Para se gerar atractividade, nomeadamente para esta zona da cidade,  têm de 

ser criadas condições que incentivem à permanência e fixação. Os postos de trabalho 

que podem ser criados numa intervenção deste tipo têm um impacto urbano, e 

podem também ser um atractivo para a entrada de novas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se, em relação aos sectores profissionais, que a grande maioria da 

população activa está dedicada a actividades ligadas à prestação de serviços, quer 

sejam eles comerciais, sociais, ou comunitários. Geralmente essas funções estão 

associadas ao trabalho por conta de outrém.   

De uma maneira inequívoca, fica patente a diferença entre a produção de 

bens (primário e secundário), e o consumo de bens  (terciário) desta amostra 

específico da população, sendo os sectores primários e secundários os que têm , por si 

só capacidade de gerarem valor, e o terciário, aquele que necessita da existência de 

consumo para obter valor. Não existindo condições para a produção, é necessário 

atrair o consumo das pessoas, pois o sector terciário encontra-se estagnado e é 

necessário sustentá-lo. 

Com outro tipo de enfoque, foi registado através dos inquéritos o tipo de 

vivências que os habitantes procuravam fora de casa. Isto com o intuito de perceber 

de que maneira as pessoas da freguesia usavam o espaço público e que tipo de 

actividades preferem realizar nos seus tempos livres. Assim procurou-se traçar um perfil 

que identificasse as tradições e vivências da população e quais as suas necessidades 

principais no espaço urbano que frequentam.  

Será demonstrado o local de preferência para permanência no espaço público, 

e o que preferem realizar a quando da utilização do espaço.  

6. Fonte: INE - Sectores Profissionais. 
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Para o caso específico os 

inquéritos foram realizados na zona 

do Campo Santana, que é, 

juntamente com o Jardim do Torel, o 

principal espaço público da colina.  

É o que tem maior importância 

não só ao nível da freguesia, mas 

também da cidade, pois ocupa uma 

posição central na colina e funciona 

como um centro onde muitas 

funções e serviços se aglutinam. É um 

espaço qualificado que permite 

diversos usos e diferentes situações a 

quem utiliza o espaço e de certo 

modo é capaz de abranger um 

grupo de teste mais variado. 

  

7. Fonte: Arquivo Pessoal - Inquéritos In Situ. 8. Fonte: Arquivo Pessoal - Inquéritos In Situ. 
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2.3  PROBLEMAS E NECESSIDADES | PREMISSAS 

 

De um modo aproximado, determinou-se uma interpretação dos dados 

analisados no subcapítulo anterior, e chegou-se a algumas conclusões no que diz 

respeito aos principais problemas e necessidades da freguesia. Desta maneira, com 

mais certeza, é possível desenvolver e delinear certas estratégias e objectivos no acto 

do projecto cuja intenção seria contribuir para a resolução de  alguns dos problemas 

que aqui se apresentam: 

 

PROBLEMAS: 

- Degradação do edificado; 

- Desocupação habitacional; 

- Envelhecimento da população residente; 

- Segurança; 

- Falta de espaços públicos; 

- Acessibilidades. 

 

PREMISSAS: 

- Reabilitar o construído; 

- Criar condições para receber jovens; 

- Melhorar as habitações para a 3ª idade; 

- Incentivar a interação de gerações; 

- Implementar novos espaços públicos qualificados; 

- Desenvolver uma maior relação entre espaço público e o edificado. 

 

Perante os dados, não só dos recenseamentos do INE mas também dos 

inquéritos realizados, podemos concluir e detectar certo tipo de problemas e 

necessidades dos habitantes da freguesia da Pena. O problema principal da freguesia 

é a desocupação habitacional.  

A desocupação habitacional é um problema comum a muitas outras zonas 

históricas do centro de Lisboa, como Alfama ou o Bairro Alto, e que acontece quase 

sempre devido aos mesmos factores.  
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O envelhecimento da população leva a que a população total residente 

diminua, e assim ao poucos os edifícios tornam-se desocupados e obsoletos. Não 

existe um rejuvenescimento da população residente e só com certo tipo de políticas e 

estratégias de intervenção é que se podem inverter estas tendências. Quem habita as 

zonas históricas são as mesmas pessoas que já aí estavam sediadas há mais de 50 

anos. Contudo  são essas pessoas que definem as zonas históricas e tem de se manter 

essa população com as suas tradições. O sentido da tradição, dos costumes, da 

maneira de viver a cidade e as relações que existem entre essas pessoas, são a 

identidade de um espaço e fazem por isso parte do património. 

Pretende-se através deste trabalho testar uma integração deste segmento 

populacional e enquadrá-lo no futuro da cidade ao oferecer melhores condições às 

suas residências e impedir a segregação dessa faixa etária. Ao Procurar um sistema 

comunitário, impede-se que idosos vivam sozinhos e que levem uma vida solitária. 

Desta forma mantém-se para a vida destas pessoas o sentido de vizinhança e a 

importância do bairro.  

A proposta passa por incitar ao convívio entre gerações. Esta postura pretende 

dar um novo ímpeto à vida nos bairros históricos. Ao integrar os jovens neste meio, e ao 

promover um contacto mais próximo com gerações anteriores, está-se a permitir que 

eles conheçam o estilo de vida, os costumes e as tradições do lugar onde poderão 

habitar e também permite que possa ser dado algo em troca às pessoas idosas que 

precisem de ajuda e apoio no seu dia-a-dia. 

Os jovens, cada vez com menor presença neste tipo de zonas históricas, optam 

por viver em zonas mais qualificadas da cidade com maior qualidade de vida, 

melhores infraestruturas e ondem podem ter acesso a mais oportunidades e também 

serviços que tornem melhor a sua vida na cidade. 

Para que se possam atrair as populações mais jovens é preciso oferecer-lhes esse 

tipo de condições para poderem viver com mais qualidade e comodidade. A 

freguesia possui os serviços necessários para que as pessoas possam realizar 

normalmente a sua vida diária (cafés, restaurantes, mercearias, padarias e outras 

pequenas estruturas comerciais), mas as suas principais lacunas revelam-se ao nível do 

espaço público. Com poucos espaço públicos qualificados onde os utilizadores 

possam descansar, relaxar, aproveitar a interação própria da vida citadina.  

Os espaços públicos qualificados da freguesia cingem-se quase exclusivamente 

ao Campo Santana e ao Jardim do Torel. São precisos espaços qualificados mas com 

uma escala menor, mais ligados às unidades de bairro, unidades de vizinhança e de 

pequena escala. São necessários pequenos espaços verdes que pontuem a freguesia 

e que possam servir os residentes numa microescala, algo que não possuem 

actualmente, devido à grande densidade de construído nesta zona da cidade e que 

não permite espaço suficiente para que estas situações se verifiquem. Contudo 

existem espaços que poderiam ser aproveitados para esse fim se fossem do domínio 

público, mas que normalmente estão associados a residências e instituições privadas. 

O acesso que as populações têm a esses espaços com valor na cidade é 

condicionado. Esses mesmos espaços se forem aproveitados para usufruto da 

população são capazes de gerar atracção e trazer mais-valias à sua envolvência. 
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Ao abrir estes espaços à cidade, está-se a permitir a circulação pedonal nessas 

áreas, e a cidade torna-se mais permeável. Criam-se passagens alternativas que antes 

não existiam, e isso cria oportunidades aos transeuntes para que possam escolher 

como circular naquela zona. Numa zona de difícil acesso como a Colina de Santana, 

devido à sua morfologia, criam-se e dão-se mais opções a quem percorre a Colina. 

Assim a morfologia ganha a capacidade de se transformar e permite uma maior 

comodidade a quem a percorre, e deste modo facilita os acessos e os percursos na 

cidade.  

Estes espaços ganham relevo quando, para além das vantagens em termos de 

acessibilidade, criam e enfatizam a relação entre o espaço público e o privado. A 

dualidade interior/exterior é trabalhada de modo a que todas as partes sejam 

beneficiadas, e que os edifícios tenham um contacto mais directo com espaços 

públicos de grande valência e vice-versa. O espaço público oferece à população o 

que ela não pode obter em sua casa, o contacto com as pessoas e a necessidade de 

uma vida social (mesmo que seja apenas presencial), o contacto com o elemento 

natural na cidade (espaços verdes).  

Defendido por Abraham Maslow, as pessoas, num contexto urbano, para 

encontrarem satisfação pessoal nas suas vidas têm de obter o sentimento de 

pertença, o sentimento de que são parte de algo e contribuem para um propósito. 

Segundo os patamares da Pirâmide de Maslow, o sentimento de pertença, é um dos 

que antecede o último grau, autoestima e a satisfação pessoal. Pretende-se portanto 

providenciar as condições para alcançar esse patamar. 
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3. CASOS DE ESTUDO | ANALOGIAS E EXEMPLOS 

 

No seguinte capítulo investigaram-se alguns exemplos de diferentes projectos de 

arquitectura, alguns ligados à reabilitação, que de alguma forma se aproximam e que 

resolvem situações semelhantes ao Convento da Encarnação. São projectos que 

indubitavelmente se tornaram representativos de qualidade em diversas áreas de 

intervenção, áreas essas que serão estudadas e aprofundadas no caso do projecto 

em estudo. 

As áreas que se irão abordar são a reabilitação conventual, as unidades de 

habitação modulares e as residências assistidas. Para a reabilitação, no caso 

específico da arquitectura conventual, será dada uma maior importância a temas 

como o respeito pelo construído, a organização espacial entre espaços de passagem 

e disposição dos espaços de permanência, a adaptação de novos usos aos espaços 

e divisões pré-existentes com uma finalidade programática do projecto, e finalmente o 

cuidado na escolha dos materiais e o modo de intervir no construído.  Referente às 

unidades de habitação, ter-se-á em atenção os dimensionamentos gerais do espaço 

com o enfoque nas áreas mínimas, as divisões entre áreas do módulo para diferentes 

usos, e o tipo de equipamentos necessários para o uso específico pretendido do 

módulo de habitação. Por último as residências assistidas será feita uma aproximação 

dentro das questões exclusivamente programáticas, os espaços necessários para servir 

e proporcionar conforto à 3ª idade assim como o tipo de condições que são 

necessárias e imprescindíveis  para as habitações. 

 

3.1. REABILITAÇÕES DE EDIFICADO CONVENTUAL 

 

A reabilitação de edificado conventual em Portugal, tem sido bastante 

respeitada e cuidada. São em regra geral edifícios de grande importância para os 

lugares onde estão inseridos e portanto ganham um carácter simbólico e 

representativo desses mesmos lugares. Por isto, têm sido feito alguns esforços de 

salvaguardar este património em Portugal. São intervenções minuciosas que respeitam 

as pré-existências e as suas memórias, restituindo-lhes a importância e as relações com 

a envolvente. Como exemplo foram escolhidos dois projectos que no seu programa 

de reabilitação, se assemelham ao projecto que irei desenvolver. A organização 

espacial no interior do edifício é uma das principais matérias a analisar, assim como as 

relações entre os espaços interiores e o exterior do edifício.  Estes projectos tornaram-se 

referências em Portugal, não só, pelo modo de intervir perante um edifício histórico, na 

capacidade de adaptação dos programas específicos, mas também no que diz 

respeito à linguagem e materiais escolhidos na relação entre o projecto e a pré-

existência. Os dois projectos que serão apresentados são o Mosteiro de Santa Marinha 

da Costa em Guimarães, projecto do Arq.º Fernando Távora, e o Mosteiro de São 

Martinho de Tibães em Braga, do Arq.ª João Carlos Santos.  
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O Mosteiro de Guimarães é uma obra exemplificativa de restauro e reabilitação, 

realizada em 1977, depois do edifício ter sido adquirido pelo estado em 1972. O 

edifício encontrava-se em péssimo estado de conservação, bastante degradado, e 

teve de ser totalmente recuperado. Foram feitas obras de restauro em quase todo o 

edificado do mosteiro, onde se recuperaram principalmente as coberturas e as 

paredes exteriores. Estava prevista a reutilização do edifício como pousada e para 

esse fim foi feita uma expansão do convento com construção nova. À construção pré-

-existente foram anexadas duas novas alas situadas na parte Oeste do conjunto 

edificado, foram ambas construídas de raiz e iriam complementar o mosteiro com 

quartos (ver fig.9) para a pousada, e os outros espaços do convento seriam ocupados 

por zonas mais públicas do complexo (fig. 10) maioritariamente situadas no corpo 

original a Este do conjunto (p.e. salas de convívio, salas de estar, e salas de refeições). 

 

 

 

  

9. Fonte: Revista Domus - Planta Piso 2 

10. Fonte: Revista Domus - Planta Piso 3 
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O arquitecto fez a ligação entre o novo construído e o antigo, ao criar dois 

pontos de comunicação vertical. Um deles faz a passagem através piso inferior do 

pátio a Sul e conecta o antigo construído com a nova parte construída, 

respectivamente as zonas públicas e os quartos da pousada (ver fig. 11). O pátio cria 

um momento interessante do projecto, por estar no meio das duas alas que 

completam o mosteiro (claustro e igreja) e assim cria uma hierarquização entre o 

corpo antigo, o pátio e os quartos. A relação entre estes três espaços é que 

estabelece no conjunto os domínios do que é público e o que é privado. 

A expansão do mosteiro foi executada com bastante sensibilidade e subtileza,  

isso faz com que passe despercebida e não destoe no conjunto do mosteiro. Por se 

encontrar parcialmente enterrada diminui o seu impacto no alçado e também a sua 

volumetria geral. Este posicionamento compõe quase um embasamento do mosteiro 

devido à sua pouca altura e à sua disposição bastante longitudinal (ver fig. 12). O que 

também contribuiu para o seu enquadramento no projecto é a materialidade 

escolhida para a fachada. A madeira e o vidro utilizados no alçado, são materiais que 

se diferenciam da construção original mas respeitam a sua existência. Ao nível 

cromático mantiveram-se as mesmas tonalidades do original, pintaram-se as 

caixilharias de madeira em tom avermelhado o que replica a cor da cobertura em 

telha cerâmica, também a estrutura de betão fica enquadrada com o construído 

original. 

 

 

11. Fonte: www.monumentos.pt - Corte - Alçado Sul 

12. Fonte: www.monumentos.pt - Alçado Poente 
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O projecto do Mosteiro de São Martinho de Tibães, da autoria do arq.º João 

Carlos Santos, situa-se em Braga. A reabilitação de todo o convento teve início no ano 

de 1995 e foi feita com base num plano de recuperação dividido em 3 fases distintas. 

O estudo e análise efectuou-se especialmente sobre a última fase de reabilitação. 

Iniciada em 2005 e terminada em 2009 a última fase deste projecto tratou de renovar 

a Ala Sul do mosteiro assim como o Clausto do Refeitório, também localizado a Sul no 

conjunto. Esta intervenção previa a instalação de uma nova hospedaria, um 

restaurante, e também a renovação do noviciado.  

13. Fonte: Revista Domus - Mosteiro de Santa Marinha da Costa (Guimarães) 

14. Fonte: www.monumentos.pt - Pormenor de Fachada 
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São reabilitados os espaços já referidos para servirem o novo uso. É ainda feita 

uma intervenção sob o claustro, destinada a infraestruturas e zonas técnicas 

necessárias ao funcionamento da nova hospedaria. O piso 2 é constituído pelo 

claustro, restaurante (antigo refeitório) pela cozinha e outros espaços públicos da 

hospedaria. O piso 3 é exclusivamente destinado aos alojamentos e a algumas salas 

comuns (convívio, projecção, e reuniões). 

A intervenção, à imagem do projecto de Guimarães, cria uma interessante 

relação entre os espaços exteriores e interiores.  O projecto permite que quase todos 

os espaços interiores tenham um contacto bastante próximo com o exterior (ver fig. 

17), nalguns espaços faz-se essas transições de uma maneira gradual, através de 

zonas cobertas (p.e. Claustro do Refeitório e a nova varanda criada na fachada). 

Noutros essa passagem é directa. No corte representado (fig. 17) pode-se observar 

uma passagem desde o claustro, a passar na cozinha, pátio, refeitório, e finalmente 

novo claustro do refeitório, que do ponto de vista das relações espaciais capazes de 

definir o edifício se torna bastante atractivo porque cria um percurso arquitectural 

com novos enquadramentos capazes de estimular o utilizador. 

O projecto de João Carlos Santos destaca-se pela sobriedade dos seus 

materiais, a relação que define, e a maneira como se liga a cor  branca da cal nas 

fachadas recuperadas, com a pedra já existente que foi mantida. Essa imaterialidade 

do novo construído na relação com o existente estabelece uma dicotomia e assume 

essas diferenças.  

15. Fonte: Territórios Reabilitados - Planta Piso 2 
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17. Fonte: Territórios Reabilitados - Corte 

Essa simplicidade enaltece a textura mais rude dessas paredes e muros em 

pedra, mas não retira a importância e o impacto visual do material proposto.  

Deste modo o respeito pelo existente é salvaguardado. Os métodos utilizados 

para a construção, foram alvo de cuidado especial e mantendo as técnicas 

constructivas conforme as principais doutrinas do património, nomeadamente o 

trabalho nas fachadas. A respeito das coberturas foram utilizadas coberturas planas.

16. Fonte: Territórios Reabilitados - Planta Piso 3 
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18. Fonte: Territórios Reabilitados - Claustro do Refeitório 

19. Fonte: www.mosteirodetibaes.org - Comparação entre o Antes e o Depois da intervenção 
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20. Fonte: Arquivo Pessoal - Esboço Célula de La Tourette 

3.2. EXEMPLOS DE HABITAÇÕES TEMPORÁRIAS 

 

Para o estudo tipológico e com o objectivo de estudar a ergonomia 

característica das soluções celulares, nomeadamente dimensões, funcionamento, e 

divisões espaciais, procedeu-se a um estudo sobre alguns exemplos de habitação 

singular. Algo que está presente no programa, e tem diferentes tipos de abordagem, 

quer no tipo de usos inserido nos módulos, quer no tipo de espaços que proporciona e 

como fazer essas divisões num espaço reduzido. 

No que diz respeito às habitações temporárias, os aspectos mais importantes, e 

que receberam maior atenção nos casos de estudo, foram os dimensionamentos 

gerais do módulo habitacional e as questões modulares da repetição. Um módulo 

habitacional, ou célula habitacional, torna-se num conjunto quando repetido e 

agrupado com uma certa ordem, e cria assim uma organização unitária.  

Quais os tipos de usos que uma 

habitação temporária pode ter, que 

tipos de equipamentos são 

necessários para ser possível essa 

utilização. Perceber de que maneira 

se poderão incluir estas situações 

numa só célula e como fazer uma 

separação entre estas valências e 

ainda manter as hierarquias entre o 

público e o privado, as relações entre 

o espaço de dormir, o espaço de 

estar, o de trabalho, ou o de higiene. 

São essas as principais questões na 

análise dos casos de estudo. 

As duas referências que serão 

apresentadas neste trabalho são, a 

célula do Convento de La Tourette em 

Éveux perto de Lyon, e o quarto-tipo 

do Pavilhão Suíço em Paris.  

O Convento de La Tourette, 

concluído em 1960, albergava uma 

ordem de monges dominicanos, está 

portanto marcado por espaços de 

reclusão e de retiro. Em La Tourette, o 

modelo habitacional criado por 

Corbusier é um exemplo de dimensões 

mínimas. O mais básico possível e o 

essencial à vida característica deste 

mosteiro que era principalmente um 

espaço de reclusão. Ao entrar na cela 

dominical temos um pequeno espaço 
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de higiene e de arrumos, com um pequeno lavatório e um móvel. Esse móvel, ao 

mesmo tempo, faz a separação ente a zona de entrada e higiene,  e o espaço de 

dormir. Ainda serve o seu propósito original de arrumação.  

De seguida temos a zona de dormir juntamente com o espaço de trabalho, mais 

uma vez com áreas mínimas para cada uma das funções. Apesar da áreas mínimas 

cada peça de mobiliário foi pensada para poder cumprir uma função muito própria. É  

exemplo as caixilharias das janelas que têm um dimensionamento que permite usá-la 

como estante para o espaço de trabalho. Este caso particular de La Tourette possui 

um espaço de loggia, uma pequena varanda que serve como espaço de leitura, 

descanso, retiro, ou oração. A  loggia faz a passagem entre o interior, e o exterior ao 

criar uma situação ambígua, a sensação de estar no interior mas estar efectivamente 

no exterior. 

O seguinte exemplo, o do Pavilhão Suíço, foi projectado para a Cidade 

Universitária de Paris, e como tal o seu fim era servir de residência aos estudantes 

suíços na cidade de Paris. O pavilhão suíço é idêntico nos seus propósitos à referência 

anterior, mas as suas dimensões são mais generosas. A área do módulo é de 16m2  

aproximadamente, e cela de La Tourette tem 10m2. Uma diferença substancial, que 

define não só a sua finalidade como também os usos no interior da habitação. 

A entrada na habitação é bastante similar ao exemplo anterior, num primeiro 

momento existe uma divisão do espaço através duma estrutura fixa com a aparência 

de mobiliário, que separa a zona da instalação sanitária e a zona de domir. 

21. Fonte: Le Corbusier , Taschen - Célula Habitacional 



[37] 
 

A maneira como se 

desenham as divisórias da área 

destinada à higiene pessoal é 

bastante versátil e faz com que 

possam ser usados, o lavatório, 

a sanita, e o duche, 

separadamente. 

Neste caso, o módulo 

possui uma instalação sanitária 

completa, o que não acontecia 

no exemplo anterior. Assim o 

nível de comodidade do 

habitáculo é melhorado. A 

cama fica contida pela divisória 

existente e assim mais protegida 

da área de transição/acesso. O 

espaço de trabalho é definido 

por uma pequena estante e 

pela mesa. De referir que a zona 

de dormir e de trabalho é mais 

espaçosa e por isso permite 

uma adaptabilidade e 

alteração do espaço. Permite 

que os estudantes alterem a 

disposição do mobiliário de 

modo a servir as suas 

necessidades. 

 

  

22. Fonte: Arquivo Pessoal - Esboço quarto Pavilhão Suíço 

23. Fonte: www.fundationsuisse.fr - vista geral do quarto 
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3.3. CASO DAS RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS 

Com a finalidade de perceber melhor o funcionamento das residências 

assistidas, para a 3ª idade, para poder estabelecer parâmetros e condicionantes 

obrigatórias ao projecto final, foi estudado o projecto das residências de Alcácer do 

Sal da autoria do gabinete Aires Mateus, por ser um projecto em contexto nacional 

com características específicas e vivências de bairro. Deste modo, as exigências 

programáticas que um projecto deste tipo requer, serão avaliadas e percepcionadas, 

assim como as necessidades ao nível de equipamentos específicos.  

24. Fonte: www.archdaily.com - Maquete das Residências de Alcácer do Sal 

25. Fonte: www.archdaily.com - Planta Piso 0 
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Os dimensionamentos de áreas de distribuição, das instalações técnicas, dos módulos 

habitacionais, instalações sanitárias, questões do âmbito regulamentar. Assim como os 

fundamentais aspectos da organização do programa, serão objecto de reflexão. 

O projecto caracteriza-se por criar uma ligação entre a vida solitária de uma 

população envelhecida, o seu modo de vida e comportamento social, ao 

providenciar, de facto, uma experiência mais saudável no sentido em que incita ao 

estilo de vida comunitário e garante o apoio necessário no dia-a-dia desta população 

muito específica.  

No piso de acesso ao edifício, no piso 0 (fig. 25), encontram-se os espaços 

comuns do programa, o átrio de entrada, e posteriormente um espaço de maior 

dimensão que pode ser apropriado para diversos usos. O espaço seguinte é uma zona 

de refeições próxima da cozinha, áreas técnicas e de armazenagem. Estes espaços 

são apoiados por dois núcleos de comunicação vertical e dois blocos de instalações 

sanitárias. Neste piso é feita a vida comunitária, não só pelos espaços comuns a todos 

os utilizadores, mas também, porque pela forma do edifício, se criou um pátio que 

reúne todos os espaços do programa. É por isso um espaço unificador de todas as 

partes do projecto, e o lugar de encontro por isso mesmo.  

Os piso superiores, 1 e 2, são compostos pelos módulos dos quartos, quer sejam 

singulares ou duplos. Os módulos apresentam dimensões generosas que facilitam a 

mobilidade dos utilizadores, nos quartos, nas instalações sanitárias, e nas zonas de 

distribuição. Todos com instalação sanitária particular, assim como uma pequena 

varanda virada para o pátio/jardim. Um aspecto curioso no projecto é o 

posicionamento dos vãos, que não se encontram no plano da fachada mas sim num 

plano transversal, que permitem uma entrada de luz solar mais controlada, e assim 

proporcionam um maior conforto à habitação, quer a nível térmico, quer a nível de 

luminosidade. 

  

26. Fonte: www.archdaily.com - Planta Piso 1 
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4. ESTADO DA ARTE 

 

Numa primeira abordagem poder-se-á dizer que a reabilitação é um vasto 

campo de intervenção na arquitectura e na construção, que tem como prioridade a 

conservação de aspetos históricos, patrimoniais e culturais do edificado das cidades. É 

uma prática que tem como orientação a consciencialização para os valores inerentes 

à cidade, como um todo, um sistema unitário, e que portanto alerta para a 

preservação dos valores culturais e históricos que ela representa.  

É a preservação da história no presente com vista a uma maior importância e 

qualidade para o futuro da cidade. 

"O termo reabilitação designa toda a série de acções empreendidas tendo em 

vista a recuperação e a beneficiação de um edifício, tornando-o apto para o seu uso 

actual. O seu objectivo fundamental consiste em resolver as deficiências físicas e as 

anomalias construtivas, ambientais e funcionais, acumuladas ao longo dos anos, 

procurando ao mesmo tempo uma modernização e uma beneficiação geral do 

ímovel sobre o qual incide - actualizando as suas instalações, equipamentos e a 

organização dos espaços existentes -, melhorando o seu desempenho funcional e 

tornando esses edifícios aptos para a sua completa e actualizada reutilização."6 

Proceder-se-á ao estudo e análise de diversos autores, com correntes de 

pensamento diferentes e abordagens distintas à Reabilitação. Um breve 

enquadramento dos princípios da Reabilitação que pretende expor de forma 

cronológica e também metodológica várias teorias. As teorias que pressupõem desde 

a intervenção mínima a posturas mais interventivas sobre o património. 

A Reabilitação e a sua evolução ao longo da história da humanidade também 

serão abordadas. A maneira como as populações utilizavam estruturas e edifícios pré-

existentes também é parte integrante da história da Reabilitação. 

Os autores abordados serão Vitruvio, Leon Battista Alberti e Andrea Palladio, 

representativos das posturas Clássicas e Renascentistas. A posteriori propõem-se as 

primeiras teorias de mudança sobre a Reabilitação, com autores como John Ruskin, 

Alöis Riegl, e Eugéne Viollet Le Duc. Neste ponto surgem posturas dissidente, Ruskin 

defendia um "congelamento" do tempo através da ruína, enquanto que Viollet le Duc 

pretendia uma valorização do existente através do projecto. Mais recentemente 

surgem teorias já baseadas em regulamentações impostas pelas Cartas do Restauro 

(Atenas, Veneza, Washington), onde se destacam autores como Françoise Choay, 

Camillo Boito, Cesare Brandi, e Jane Jacobs (apesar de uma maior ligação ao 

Urbanismo aborda as questões históricas e o impacto que elas têm na cidade). 

Assim se procura constatar as evoluções do pensamento sobre Reabilitação, e 

as diferentes formas de intervir perante o edificado histórico. As várias teorias 

existentes, e os diversos graus de intervenção correspondentes a essas correntes 

teóricas. 

                                                           
6 CABRITA, António Reis. "Manual de Apoio à Reabilitação de Edifícios do Bairro Alto"; 

Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa e LNEC, 1992. p. 14. 
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4.1. BREVE ENQUADRAMENTO DOS PRINCÍPIOS DA  

REABILITAÇÃO 

 

"O conceito de Património nasce da esfera jurídica, referindo-se ao conjunto de 

bens propriedade de uma pessoa."7 

O Património é, portanto, um conjunto de valores e bens que estão associados a 

alguém ou a algo. Nesse sentido a reabilitação surge como a proteção, a 

preservação dos bens e valores intrínsecos de uma cidade. O reconhecimento destes 

valores é essencial para a sua salvaguarda, somente se for reconhecida qualidade a 

algo se tomam providências para se manter a sua integridade. Deste princípio surge a 

necessidade da Reabilitação.  

De maneira simplificada tentar-se-á fazer uma organização cronológica de 

todos os acontecimentos relevantes para a Reabilitação, para que se possa através 

dessas fontes entender como evoluiu até aos dias que correm e qual é a sua 

importância para a evolução das cidades. De que modo evoluiram as alterações das 

correntes de pensamento sobre a Reabilitação, comparar as ideologias de cada 

autor e as formas de proceder perante o Património. Para o efeito utilizar-se-ão várias 

referências que acompanhem a ordem temporal dos acontecimentos para que o 

enquadramento seja feito também historicamente, e perceber assim a influência que 

a história teve no desenvolvimento das teorias de Reabilitação.  

Antes do séc. XIX, não existia o conceito de Cidade Histórica, apenas o conceito 

de Monumento. Apesar de existirem, não lhes era atribuída a existência e a 

importância que hoje detêm, são matérias que só começaram a ser estudadas e 

debatidas no séc. XIX. Apesar de no período do Renascimento terem surgido as 

primeiras teorias clássicas da reabilitação, que incidiam sobre edifícios do período 

Clássico, só no séc. XIX surge a produção de teoria sobre o Restauro. 

Em Portugal, a título de exemplo, só no séc. XX, em 1907, é feita a primeira 

listagem de edifícios com carácter monumental. Apesar de existirem bastantes estudos 

e textos sobre estas matérias efectuados durante o séc.XIX. Nesta listagem incluíam-se 

o Mosteiro do Jerónimos, o Mosteiro da Batalha, e o Convento de Tomar, num total de 

14 edifícios. Em 1908, o Conselho dos Monumentos Nacionais elabora nova listagem e 

contava já com 465 edifícios. 

A Reabilitação é algo que acompanha a história das civilizações, sempre foi um 

meio pelo qual as populações reaproveitavam estruturas para uma função da qual 

necessitavam. Era um método que permitia uma reutilização dessas mesmas estruturas 

e que significava uma importante forma de poupança ao nível dos meios e dos 

recursos necessários à construção. Desde as primeiras civilizações que se verificam 

esse tipo de intervenções.  

                                                           
7 VAZ, Pedro. "Viveiros de Belém"; Lisboa: Museu da Presidência da República, 2012. 

p.13. 
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A Reutilização era de uma forma fácil e simplificada, a maneira mais rápida e 

eficiente de construir, porque já se tinha uma base de construção e assim se podiam 

economizar os gastos relativos à construção.  

Como referido os conceitos de património e de valor eram bastante variáveis e 

abrangentes. Não tinham um sentido tão intocável como nos dias de hoje. Era um 

bem reaproveitável8. Deste modo, quando um edifício por alguma razão necessitava 

de intervenção, não era demolido para que se construísse segundo as mesmas regras 

e técnicas de construção. Era então aproveitada a existência do edifício que restava. 

Mas construía-se de acordo com os processos constructivos antigos. Ao longo do 

tempo estes processos foram sofrendo pequenas variações no modo de executar, 

principalmente numa perspectiva de conveniência associada à necessidade.  

No Renascimento com a mudança de ideais e também o modo como se olhava 

para a arte e para arquitectura, alteraram-se as ideologias e a maneira de pensar 

sobre o património arquitectónico, e consequentemente a Reabilitação em geral.  

Foi a primeira grande mudança nos paradigmas da Reabilitação. Motivados 

pelo interesse na arquitectura da Antiguidade Clássica e pelo restauro do existente, 

procurava-se atingir a excelência, o balanço perfeito entre o equilíbrio da proporção, 

a harmonia, a beleza, e a funcionalidade. Eram utilizadas técnicas tradicionais de 

construção e eram uma tentativa de replicar o que outrora foi construído, utilizando as 

                                                           
8 VAZ, idem, ibidem. 

27. Fonte: www.theantiquarium.com - (1822) Ruínas do Teatro Marcelo, Roma. Gravura de Luigi Rossini 
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técnicas e processos originais. Assim mantinham-se as características das construções 

da cidade. Quer ao nível da imagem e da forma, quer ao nível das técnicas e dos 

materiais utilizados. A ideia da imagem da cidade começava a ter importância no 

desenvolvimento das teorias sobre arquitectura. O factor económico foi também uma 

das principais razões para que tais práticas sucedessem durante o Renascimento. As 

referências dessa época foram Leon Battista Alberti assim como Andrea Palladio que 

estabeleceram os tratados clássicos de arquitectura, a tratadística, ou seja, 

estabeleceram um modus operandi para a prática da arquitectura referentes ao séc. 

XV e XVI. 

Palladio com o projecto da Villa Rotonda materializou o que Vitruvio havia 

definido séculos antes (séc. I). A tríade Vitruviana. Se essas três vertentes fossem tidas 

em consideração na arquitectura, estar-se-ia a proceder correctamente no acto da 

arquitectura. Na sua obra, o "De architectura", Vitruvio estabeleceu a Venustas, a 

Firmitas, e a Utilitas (Beleza, Durabilidade, e Utilidade). Estes eram os ideais que 

defendia serem a base essencial da arquitectura. Por sua vez Alberti ao escrever o "De 

re aedificatoria", ao partir dos estudos de Vitruvio, não desejava criar algo novo ou 

utópico sequer, mas sim estabelecer uma normativa, um paradigma para a 

construção, era uma leitura e uma análise feitas a partir do espaço construído 

Classicista, que surge pelo interesse inerente pela pesquisa do espaço arquitectural. A 

"revolução cultural". Após o Renascimento a reabilitação começou a ser vista como 

uma alternativa bastante credível e séria à construção e reconstrução das cidades. 

Contudo as principais e mais significativas alterações no procedimento da 

reabilitação surgiram no séc.XIX, com a revolução industrial e a consequente 

evolução exponencial dos materiais de construção, assim como as técnicas de 

construção. Esta época também coincide com as primeiras teorizações e reflexões 

sobre a reabilitação. Os autores que se destacaram foram John Ruskin e Eugéne Viollet 

le Duc, cada qual tinha a sua perspectiva do que deveria ser a Reabilitação e o papel 

que esta desempenhava na arquitectura. Também se abordaram as relações do 

objecto reabilitado e a importância do seu lugar na cidade.  Daí a urgência que 

ambos demostravam e manter a sua existência. Eram, contudo, teorias conflituosas e 

que geraram discussão sobre o rumo que a reabilitação deveria tomar.  

"Architecture is to be made historical and be preserved as such (...) restoration so 

called, is the worst manner of destruction"9 

John Ruskin escreveu ensaios sobre a arte e a arquitectura em geral, bastante 

influenciado pela era Vitruviana. Segue uma ideologia do Classicismo e uma maneira 

de pensar que se coaduna com o Romantismo. No seu ponto de vista a emoção deve 

ser sobrevalorizada em relação à razão, deve ser minorada a importância do 

racionalismo e do funcionalismo, que eram ideais inerentes ao pensamento classicista. 

Esta atitude extremista e conservadora é a imagem do pensamento de Ruskin, como 

se pode observar na sua obra "The Seven Lamps of Architecture". 

Os edifícios quando atingiam a ruína não deveriam ser reabilitados, mas sim 

conservados para que possam existir como memória. A palavra Conservação é chave 

neste contexto. Para Ruskin o edifício era muito mais que uma estrutura que tinha 

                                                           
9  RUSKIN, John. "The Seven Lamps of Architecture"; New York: Dover Publications, inc., 

1989. p. 194. 
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algum tipo de objectivo ou função, para ele o edifício tinha uma dimensão icónica, 

simbólica, mística, e com base nesse pensamento defendia que o edíficio era 

pertença do passado mas também do futuro. Assim o presente não poderia ser 

alterado. Tornava-se o edifício num ser vivo, era a humanização da arquitectura. 

"Para Ruskin (...) querer restaurar um edifício é ferir a autenticidade que constitui 

o seu próprio sentido. Parece que (...) o destino de qualquer monumento histórico é a 

ruína e a degradação progressiva."10 

Muitas dessas intervenções levaram a que os edifícios deixassem de ser vividos e 

passassem a ser objectos de culto e admiração, somente devido ao seu carácter 

monumental. Ruskin defendia que o património, o monumento histórico é pertença 

não só dos antepassados mas também das gerações que lhe precediam, e que 

qualquer intervenção  que fosse produzida deveria pautar-se pela humildade e pela 

descrição. O património para ele deveria ser intocável, só em caso de salvaguarda é 

que deveria ser alvo de uma intervenção, admitindo apenas a Conservação. 

"A visão romântica deste século introduz, por vezes, atitudes excessivamente 

puristas e redutoras na prática do restauro."11 

Eugéne Viollet Le Duc tinha uma posição mais intervencionista em relação à 

arquitectura e à Reabilitação. O posicionamento de Ruskin mais conservador e purista, 

levava a que muitas vezes a reabilitação fosse demasiado restringida, e desse modo 

todas as suas qualidades e potencialidades não fossem exploradas na sua totalidade. 

Viollet Le Duc desenvolve teorias de ruptura em relação a essa maneira de olhar a 

Reabilitação. Propunha-se a contrariar a postura romântica. 

A principal razão para este posicionamento era a tentativa de criar um estilo 

próprio para o séc. XIX. Pretendia que a arquitectura do séc. XIX fosse marcante e 

arrojada, em grande parte devido à influência que a Revolução Industrial teve na 

Europa, onde houve um aumento significativo de novos materiais de construção, assim 

como de técnicas construtivas. Era a procura de um novo estilo para a construção. 

Um estilo unitário. Com esta forma de abordar a arquitectura obteve enorme 

relevância para a arquitectura moderna. Era uma nostalgia e necessidade do futuro e 

não pelo passado. Também pretendia que o edifício intervencionado no acto da 

reabilitação atingisse o momento áureo da sua existência após a reabilitação, mas 

sem imposições ao projecto com origem na história de um dado monumento. Essa 

reabilitação não se pautava pelo que o edifício foi ou pelo que era, limitava-se a 

procurar propor uma imagem para o edifício. Procurava propor uma imagem, que 

pode nunca ter sido alcançada no passado. Tratava-se de melhorar o edifício 

independentemente da sua história ou condição, e que para essa finalidade, em prol 

de um objecto final imaculado, se  procederiam a alterações se assim se entende-se 

ou se fossem necessárias para o resultado final. O edifício deveria ser melhorado quer 

qualitativamente quer estilisticamente, mesmo que disso resultasse um edifício 

diferente do original. Viollet le Duc, em prol do estilo, era permissivo em relação às 

alterações ao edificado, quer elas fossem acrescentos, reconstituições, demolições. 

Permitia-se essa liberdade projectual para uma imagem mais "atractiva". 

                                                           
10 CHOAY, Françoise. "Alegoria do Património"; Lisboa: Edições 70, 2010. p. 160. 
11 AGUIAR, José. "Guia de Apoio à Reabilitação de Edifícios Habitacionais"; Lisboa: 

LNEC, 2002. p. 6. 
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Era um movimento acima de tudo estilístico, o estilístico violletiano. Esta forma de 

trabalhar os edifícios na Reabilitação foi a corrente mais seguida por toda a Europa, 

onde se exaltavam os monumentos nacionais de cada país e assim se podia 

exacerbar as qualidades dos edifícios. 

Como se pôde analisar, estas duas teorias apesar de contemporâneas, são 

liminarmente contrárias nos seus propósitos. Como principais ideais de uma fase  inicial 

do estudo da reabilitação enquanto disciplina arquitectónica, foram as correntes de 

pensamento sobre Reabilitação que tiveram maior aplicabilidade e aceitação na 

arquitectura. Muitos destes princípios mantiveram-se até à actualidade da 

Reabilitação. O que é demonstrativo da importância que tiveram no mundo da 

arquitectura e da Reabilitação. Este antagonismo, porém, não retirou nenhum 

reconhecimento a nenhum dos autores. Ruskin criou uma ideologia Bretã de 

pensamento mais conservadora, enquanto que Viollet Le Duc desenvolve uma 

postura de maior abertura perante ao Património História que serve de base a uma 

corrente Europeia. 

Alöis Riegl proporcionou estudos de elevado interesse sobre a Conservação, no 

seguimento dos seus predecessores Ruskin e Viollet Le Duc. No final do séc. XIX e início 

do séc. XX, Riegl interpretava o Património numa perspectiva da Conservação, onde 

interpretava as duas doutrinas anteriores. Uma postura mais de acordo com os valores 

memoriais do edifício e outra que seguia os valores da contemporaneidade. A 

atribuição dessa classificação dependia da qualidade do edifício enquanto 

testemunho da passagem do tempo.12 

Riegl não questionava o valor histórico de um edifício nem a sua identidade, 

muito menos a pertinência de um restauro mais arrojado. Criou sim um compromisso 

negociável entre as duas teorias até então antagónicas. Baseava-se nos conceitos 

mais concisos (memória e contemporaneidade) e objectivos para defender que tipo 

de intervenção a realizar. Consoante a avaliação e o estado do Monumento, a 

postura era definida por isso. Introduz também um novo tema relativo ao edifícios, a 

questão da Antiguidade, ou seja, o efeito do tempo no edifício e as marcas que este 

produz nele13. 

No início do séc. XX, posteriormente a Riegl, surgiram novas teorias sobre o 

restauro e a reabilitação. Devido aos estudos anteriores, o restauro e a reabilitação 

                                                           
12 AGUIAR, José. "Cor e Cidade Histórica"; Porto: FAUP, 2002. p. 48. 
13 CHOAY, Françoise. "Alegoria do Património"; Lisboa: Edições 70, 2010. p. 171-172. 

28. Fonte: Arquivo Pessoal - Esquema - Ideologias e posicionamentos relativamente aos Monumentos. 
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passaram a ser abordados como disciplinas, cada vez, de maior importância para a 

arquitectur. As matérias abordadas eram mais diversificadas e por isso eram 

compostas novas teorias sobre esta temática. Essas novas perspectivas associadas ao 

períodos moderno sugeriam novas questões e soluções mais audazes e renovadoras. 

Os conceitos de Património tornaram-se mais abrangentes e alargados na sua 

influência, portanto mais áreas da arquitectura estavam envolvidas no restauro e na 

reabilitação.  

O Planeamento Urbano, o Urbanismo, a Sociologia e a Antropologia passaram a 

ter em consideração a influência do Património nas cidades. O Património deixava de 

ter o sentido singular do Monumento enquanto edifício e objecto, e agora eram 

também consideradas a sua envolvência, a sua população, a sua identidade, e 

tradições, como parte integrante de um conjunto. Designa-se Património Intangível. 

Estes conceitos foram assimilados e estabelecidos totalmente apenas nos fins do séc. 

XX. 

 

Não só os edifícios excepcionais eram considerados Património, a arquitectura 

vernacular, assim como a industrial, adquiriram esse estatuto. O testemunho do 

edificado levou a uma nova ideia de passado recente, baseada no papel 

desempenhado na história da cidade à qual pertencia. 

No final do séc. XIX criaram-se Cartas de Restauro de modo a garantir a 

salvaguarda dos Monumentos e uma prática que acrescentasse valor à pré-

existência. Representam um conjunto de legislações que estabelecem regras para a 

prática da reabilitação a nível internacional.  

Em Roma, no ano de 1883, Camillo Boito redige a primeira Carta sobre a 

Conservação e o Restauro (Prima Carta del Restauro), inserido no 3º Congresso de 

Engenheiros e Arquitectos Italianos. Constituída por oito pontos distintos, combinava as 

ideologias de Ruskin e Le Duc. As intervenções teriam de ser assumidas e não 

dissimuladas. Propunha o novo construído assumido e opunha-se à mimésis 

constructiva. Se um edifício fosse alvo de intervenção, os materiais teriam de ter uma 

diferenciação em relação ao estado pré-existente. Estas disposições foram das que 

mais aceitação obtiveram ao longo dos tempos e muitos dos trabalhos modernos de 

Restauro e Reabilitação ainda se regem por estas directivas.  

Um dos mais importantes documentos foi a Carta de Atenas, realizada em 1931. 

Nesta Carta foram debatidas a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios. 

Já eram reconhecidos os lugares dos monumentos como património. Foi um elemento 

29. Fonte: Arquivo Pessoal - Esquema - Novos conceitos da reabilitação. 
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pioneiro na criação de regras para a conservação e restauro. Discutida por comissões 

de vários países, nas suas premissas definia-se que o monumento histórico era toda e 

qualquer criação arquitectónica isolada, bem como os lugares que fossem 

testemunho de uma civilização particular, ou de algum acontecimento histórico. A 

conservação e o restauro deveriam ser a conciliação de diferentes  ciências e 

campos, onde o objecto final, o Monumento, fosse beneficiado, e assim preservar a 

obra de arte e o testemunho histórico. 

A Carta de Veneza de 1964, vem no seguimento da Carta de Atenas, e 

estabelece, as normativas para a aproximação aos Monumentos e aos Sítios. 

Começam a identificar-se os lugares como parte integrante do Património, 

representativos do que são as memórias e tradições de um dado espaço. A 

Conservação teria de se comprometer a manter estes testemunhos vivos das tradições 

seculares. 

Outro documento de grande importância, foi a Carta de Washington de 1987. 

Fruto das comissões nacionais de 95 países que compõem a ICOMOS (International 

Council On Monuments and Sites) foram determinados princípios e objectivos para a 

conservação das cidades históricas. Essas premissas deveriam ser primordiais na 

recuperação de áreas urbanas históricas, com o propósito de desenvolver essas áreas 

dentro de contextos económico-sociais e também ao nível do planeamento e do 

urbanismo. As qualidades desses lugares deveriam ser preservadas, incluindo-se o 

carácter histórico que os representa, assim como todos os elementos materiais que 

exprimem esse mesmo carácter. O conceito fundamental desta Carta é a 

salvaguarda do tecido social e todas as vertentes que ele engloba. As populações 

como parte integrante do Património é a ideia primordial. 

Durante o séc. XX realizaram-se estas obras de carácter legislativo, mas houve 

também grandes correntes de pensamento individual sobre os temas da reabilitação. 

Jane Jacobs, autora de vários estudos sobre urbanismo, e sociologia. Dedicou-se em 

grande parte as cidades norte-americanas, os seus edifícios históricos, e como se 

relacionavam com os fundamentos instaurados pelos novos planos urbanos. Os 

conceitos que defendia, para preservar os centros históricos, eram o da diversidade e  

densidade, tudo num contexto urbano, fazendo o aproveitamento de edifícios antigos 

adaptando-os a novos usos. "precisamos admitir de imediato, como fenômeno 

30. Fonte: Arquivo Pessoal - Astley Castle | Witherford Watson Mann Architects - Ruína Habitada, a 

assumpção da nova materialidade na relação com a ruína. 
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fundamental, as combinações ou misturas de usos, não os usos separados."14. Os 

edifícios teriam de ser capazes de suportar misturas de usos, assim como as áreas 

urbanas na qual se inseriam. As cidades são compostas pela diversidade cronológica 

das suas construções, e esse facto não poderia ser ignorado pelos destrutivos planos 

urbanos modernos. 

Para Jacobs, as cidades precisavam dos edifícios antigos, não como peças de 

museu ou de contemplação, mas sim como objectos construídos de referência, aos 

quais os edifícios novos se poderiam juntar e completar. Os edifícios antigos eram para 

a autora uma oportunidade de tornar estruturas obsoletas em algo novo e que tivesse 

utilidade para as pessoas, podia responder assim às necessidades humanas.15 

Neste período, o restauro e a reabilitação adquiriram uma importância que 

nunca haviam tido, e tal reflectia-se no papel que desempenhavam no 

desenvolvimento das cidades, nas mais diversas áreas de intervenção.  

Françoise Choay, historiadora francesa realizou diversos estudos onde tratava 

sobretudo temas como o urbanismo, a arte e a arquitectura. Numa das suas obras 

notáveis, "A Alegoria do Património", sumariamente estuda todas as práticas 

patrimoniais ao longo da existência humana. Expõe os seus significados e objectivos, e 

os resultados que se obtinham.  Demonstra os problemas que cada teoria possuía, mas 

ao mesmo tempo, procurava propor soluções, não se limitando a questioná-las. 

Analisava essas teorias e expunha os excessos e os radicalismos de cada uma delas 

enquanto abordava as noções de monumento e monumento histórico, e as suas 

relações com o tempo, a memória, e as ligações dos monumentos com a cidade. O 

seu posicionamento era de compromisso, como Riegl, defendia que o bom senso 

deveria imperar em situações que pudessem ser contraditórias, e que os conceitos 

não pudessem defender. Uma avaliação cuidada de cada situação ou caso 

específico tinha de ser feita para poder haver clarividência na acção de salvaguarda. 

Françoise Choay foi das figuras mais preponderantes na reabilitação durante o séc. 

XX. 

Um dos principais autores do séc.XX, que desenvolveram estudos sobre o 

Património foi Cesare Brandi. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, no qual 

era urgente a Reabilitação do Património destruído. Brandi dedicou-se a criticar a 

sobrevalorização das questões históricas em detrimento dos valores artísticos. Estes 

valores estavam ligados à imagem geral do edifício. Não se cinge à importância da 

estrutura enquanto parte funcional da arquitectura, mas também enaltece do mesmo 

modo a relevância do aspecto. O aspecto, a "imagem do projecto",  refere-se às 

qualidades da matéria do edifício, enquanto representação de algo mais terreno. As 

suas Texturas, a Cor que o caracteriza, o modo como a Luz incide sobre si. Estas 

qualidades revelam-se essenciais definição do espaço arquitectural que caracteriza 

um dado edifício. Esta postura demonstra uma importância extrema nas capacidades 

sensoriais, da índole humana, na percepção do espaço. Brandi introduz essa 

dimensão, na avaliação do Património.16 

                                                           
14 JACOBS, Jane. "Morte e Vida das Grandes Cidades"; São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

p. 158. 
15 JACOBS, idem. p. 215. 
16 AGUIAR, José. "Cor e Cidade Histórica"; Porto: FAUP, 2002. p. 59. 
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Ao mesmo tempo que alerta para estas questões, Brandi, defende que a 

prevenção e a manutenção seria a melhor prática da Reabilitação, pois estaria de 

antemão a salvaguardar a existência de um edifício, durante um determinado 

período, no qual não sofrerá "a passagem do tempo" e assim conseguirá fazer com 

que a sua imagem e o seu "aspecto" perdurem. 

Deste modo se procedeu a uma breve análise dos principais princípios da 

reabilitação ao longo do tempo e da história. As diferentes ideologias que gerou, as 

maneiras de procedimento perante o Património que permite, e as evoluções que 

sofreu até à actualidade, estabelece-se desta forma como uma matéria em 

constante evolução, e que têm abordagens bastante diferenciadas. 
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4.2. CONSERVAÇÃO | RESTAURO | ADAPTAÇÃO | 

TRANSFORMAÇÃO 

 

A Reabilitação ao longo da sua evolução gerou diferentes teorias e correntes de 

pensamento, que abrangem diversos temas e modos de tornar uma componente 

teórica numa questão prática. Pretende-se demonstrar de forma resumida os 

diferentes tipos de intervenção e estabelecer desse modo a hierarquização dos 

procedimentos na Reabilitação 

Procura-se clarificar, acima de tudo, as prioridades e necessidades na 

Reabilitação, e de que maneira a vertente teórica e os seus autores se aproximam da 

componente prática da Arquitectura. A Reabilitação possui diversas escalas de 

intervenção. Essas intervenções variam entre o procedimento mais pequeno de 

manutenção, e o máximo permitido e possível que se possa realizar sobre a pré-

existência. Conservação, Restauro, Adaptação, Transformação, são as formas de 

proceder na Reabilitação. Respectivamente, e por ordem, vão desde uma 

intervenção mínima, até à maior possível. Contudo estas definições não excluem de 

qualquer modo a interação e coexistência das mesmas ao serem aplicadas 

simultaneamente num só projecto. 

Conservação, como o próprio nome deixa antever, é o acto da Reabilitação 

que pretende antes de tudo o resto, conservar, manter, e preservar o Património. Para 

isso, diminuindo a intervenção, e o custos a ela adjacentes, não que seja sempre literal 

pois devido à complexidade de algumas situações da Reabilitação tornam-se mais 

dispendiosos do que construir de raiz. Na Conservação, algo que está muito ligado ao 

posicionamento de John Ruskin, importa acima de tudo manter o edifício com toda a 

sua história e memórias, assim como o seu carácter. Independentemente do seu 

estado físico enquanto edifício, a intervenção deverá ser sempre mínima. O seu papel 

principal no plano das intervenções de reabilitação é fazer com que o edifício 

prolongue o seu tempo de vida, preservando-o no estado em se encontra, no 

momento da Conservação. A preservação do que são as memórias e a história de um 

edifício, e o que esses atributos representam para a sua envolvência, é o que se 

pretende alcançar no processo de Conservação de um edifício. 

31. Fonte: Tejedor Linares & Associados - Salón Rico de Medina Zahara - Conservação de Pavimentos. 
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Muito próximo da Conservação encontra-se o Restauro. É um modo de reabilitar 

mais interventivo que a Conservação, pois reconstitui o ideal do edifício. Pretende 

devolver as qualidades perdidas do edifício, não se limita a preservá-lo. Se for 

necessário repõe partes que tenham sido desvirtuadas pelo tempo. Reconstrói a 

realidade passada do edifício segundo as técnicas usadas na sua génese 

constructiva.  

Este modo de trabalho levava a que, por vezes, houvessem algumas mudanças 

na forma do edifício por via de adições ou demolições feitas sobre o pré-existente, 

sempre com o intuito de beneficiar o que se restaurava. Era defendido por Viollet Le 

Duc, e segundo o qual não se impunham limites para o Restauro. O edifício a restaurar 

deveria atingir uma beleza, que porventura, em tempo algum, da sua existência teria 

atingido. Mas o verdadeiro objectivo era somente, enaltecer a sua beleza original. 

Contudo esta permissividade em relação à interpretação do projecto original, já se 

aproxima mais da Adaptação e da Transformação. A originalidade do edifício já não 

será intocável depois deste tipo de intervenção. 

A Alteração no processo de uma reabilitação não implica a mudança da forma 

e desenho do edifício propriamente dito, pode cingir-se apenas a uma mudança dos 

usos e funções do edifício, e ao mesmo tempo prever de que maneira essas 

mudanças beneficiam o objecto arquitectónico e consequentemente a população 

que usufrui da sua utilização. Alterar um edifício permite que se façam operações 

sobre a sua morfologia, pequenas alterações que venham de encontro às mudanças 

programáticas e sem os quais o edifício não pode albergar esses usos que se 

procuram enquadrar no que já existe.  

Numa intervenção desta índole, quer-se manter o carácter do edifício apesar 

dessas modificações e portanto, essas modificações pautam-se pela sobriedade para 

que a imagem anterior, original, não seja menosprezada pelas novas alterações e 

assim perca a sua importância histórica. A soberba dessas alterações em relação à 

pré-existência pode gerar uma ideia distorcida do edifício e que não corresponde à 

sua real identidade. 

32. Fonte: Arquivo Pessoal  - Comparação entre pré-ruína e o Restauro. 
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Por último, a Transformação, o processo de Reabilitação mais intrusivo nas suas 

práticas e que propõe maiores diferenças em relação ao objecto e ao seu estado 

inicial. Na prática a Transformação é uma intervenção que modifica o edifício para 

proceder à criação de um novo projecto, que poucas semelhanças tem com o 

anterior. É comparável à Alteração, mas levada a um expoente máximo ao promover 

várias alterações sem respeitar a anterior construção.  

Como as alterações que um edifício histórico sofre ao longo da sua vida útil, 

servindo as necessidades dos usos, e as imposições dessas alterações que sobre ele 

eram executadas,  a Transformação impõe-se sobre o estado actual para ela própria 

criar as mudanças necessárias para responder aos novos propósitos do projecto. 

Este tipo de abordagem no acto da Reabilitação funciona como um projecto 

singular que faz uso do edifício anterior para uma nova realidade. Ao mudar por 

completo o original está a fazer um novo projecto no lugar do antigo, utilizando a 

matéria-prima para a nova construção. A imagem do objecto arquitectónico é a que 

sofre mais mudanças na Transformação. A sua forma, desenho, uso é substituída pela 

nova imagem do edifício. 

Estes quatro tipos de intervenção compõem o espectro principal da intervenção 

de Reabilitação. São posicionamentos que correspondem e se baseiam em teorias e 

estudos desenvolvidos ao longo da história da Reabilitação, para poderem 

desenvolver essas práticas distintas.  Existem ainda várias situações na prática que se 

juntam a estes tipos de intervenção, e que muitas vezes, se enquadram nestas 

definições. A Renovação, a Ampliação, e a Substituição. 

Devido a essa variantes da Reabilitação, tem de se acautelar as opções de 

cada projecto pois ao reabilitar procede-se à requalificação não só de um edifício 

mas de um espaço na cidade que o edifício ocupa e com isso a responsabilidade de 

adaptar a intervenção ao território que esta ocupa na cidade. O respeito pelo 

enquadramento do projecto com a envolvente têm de ser evidente em qualquer 

situação.  

Quando se trata de reabilitação essas premissas elevam-se a um outro nível de 

importância, tornam-se extremamente importantes, pois quando se intervém num 

espaço já consolidado como um centro urbano, a identidade desse lugar, tem de ser 

respeitada e conservada. São questões fundamentais do Direito ao Património que se 

33. Fonte: www.dezeen.com - Nieto Sobejano Arquitectos - Moritzburg Museum; Halle, Germany. 
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impõem e por isso a obrigatoriedade de respeitar essa identidade. As pessoas e a 

cidade não podem ser privadas dessa coexistência com o Património, por isso não 

deve ser alvo de intervenções demasiado arriscadas, de modo a que perca o seu 

carácter e virtudes. Assim como deve ser enaltecida a relação com a população. 

Ao Reabilitar estamos a efectuar uma reposição da memória e da história, no 

entanto temos de estar abertos à mudança e à contemporaneidade, senão não 

estaremos a criar a nossa própria história, não iremos nós próprios gerar memórias para 

as gerações futuras. Pois se não o fizermos não estaremos a acrescentar valor ao que 

já existe e consequentemente não criamos nada que mereça ser recordado e assim 

não haverá memórias. Com isto o que se pretende dizer é que ao projectar com o 

lugar, não podemos cingir-nos a reproduzir o que já existia, exactamente porque 

temos uma responsibilidade para com o futuro do lugar que estamos a construir. Pois a 

tradição não são só os hábitos antigos, é o conforto das pessoas. As pessoas só irão 

gerar tradição, memória, se se sentirem bem no uso do espaço. Apenas assim os novos 

espaços fruto da reabilitação serão parte das sua memórias e tradições. 

A Reabilitação é por isso um conceito cada vez mais actual e que se deve 

adoptar como uma ideologia, económica e ecológica, que contribui para um futuro 

mais sustentável da cidade. É uma maneira de tornar a cidade mais interactiva e 

atractiva, quer nas relações interpessoais, quer nas vivências que a cidade pode 

proporcionar. É uma mais-valia na medida em que significa uma reutilização dos 

espaços, e tem a capacidade de gerar atractividade a áreas menos desenvolvidas 

desse ponto de vista. Essas mais-valias passam a ser parte integrante da Reabilitação. 

Em prol da reaproximação e reactivação dos centros urbanos, a Reabilitação 

surge como uma grande oportunidade e como uma grande ferramenta para que 

estes princípios sejam ultimados e precipitados. É urgente devolver a dignidade às 

zonas históricas, como é o caso do centro urbano de Lisboa e mais propriamente a 

Colina de Santana. Para esta reactivação ter efeito é necessário a criação de pontos 

de atractividade para que as pessoas também elas se sintam incitadas a utilizar e a 

frequentar esses espaços da cidade. Espaços esses que actualmente não se 

encontram qualificados para gerarem o interesse das pessoas. Esse tipo de situações 

só pode ser criada pelas oportunidades e possibilidades geradas por edifícios 

reabilitados e que possam adquirir novos tipos de usos que estabeleçam ligações 

emocionais a uma zona é vivida parcialmente e que não é explorada até ao seu 

pleno potencial. 

Nesta perspectiva é então necessário tomar como primordial o 

reaproveitamento das pré-existências e realizar "operações" nessas estruturas 

edificadas, muitas vezes condicionadas pelo estado em que se encontram, para isso 

utilizar a reabilitação como método de reconstrução, de algo que outrora foi parte 

integrante da vida da cidade. Esta temática é da maior pertinência para o caso em 

estudo, sendo que a revitalização de uma zona nevrálgica da cidade de Lisboa, 

depende do sucesso ou insucesso das possíveis intervenções a realizar no campo da 

Reabilitação. 
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O caso da reabilitação no centro urbano de Lisboa, impõe certa urgência nos 

seus processos, visto os números de edifícios devolutos estar perto dos 5000 registos, em 

toda a sua área. São números preocupantes, tendo ainda em consideração que 

grande percentagem destes edifícios se situam em zonas nobres e históricas da 

cidade. 

Apesar das novas iniciativas e soluções propostas para contornar esta problema 

no caso das cidades históricas. É uma problemática  que continua a ser urgente para 

a situação Lisboeta. As mudanças legislativas permitem actualmente uma abordagem 

mais facilitada à intervenção patrimonial. Existem casos de planos de Reabilitação 

extremamente bem sucedidos e que advêm de posturas cuidadas e delineadas. Uma 

dessas situações pontuais em Lisboa, foi  o PIC (Projecto Integrado do Castelo de São 

Jorge). Um caso pioneiro e paradigmático da cidade de Lisboa onde durante todo o 

projecto foi tida em conta a opinião das pessoas e as suas necessidades. O que levou 

a soluções que iam de encontro aos reais problemas da população.  Ao integrar a 

população evitava-se a segregação e a marginalização das mesmas durante o 

processo. E que perante os resultados sentiam que a mudança nas suas habitações 

era vista com expectativa e agrado, contrariamente ao senso comum. Assim se 

evidencia o sucesso desta operação. Mantêm-se as populações. Mantêm-se as 

tradições. Mantem-se a Identidade do lugar histórico.  

Em sentido contrário, na intervenção em bairros históricos, está o Bairro Marraïs 

em Paris. Um projecto que gerou discordia, pois transformou uma zona histórica, numa 

área de luxo, da qual todas as pessoas, tradições e memórias foram rasuradas. 

Utilizaram-se as habitações decadentes como predicado para lugares exclusivos a 

apenas algumas pessoas da sociedade. As pessoas que habitavam este lugar foram 

recolocadas e assim se assistiu a um fenómeno de "gentrificação" (gentrification). No 

qual o acesso aos espaços da cidade é limitado e condicionado, e assim marginaliza-

se as outra pessoas que não têm acesso a esses espaços.17  

Pretende-se constatar que a alteração abusiva dos usos, que outrora eram de 

uso habitacional, desvirtua e não beneficia o edifício original. Propicia uma ocupação 

parcial dos edifícios, que são apenas utilizados durante o dia, e ficam desertos durante 

a noite. Esses constrangimentos devem ser corrigidos, pois ao longo dos anos, 

reflectiram-se nas vivências da cidade, descaracterizando e desvirtuando as suas 

qualidades espaciais. 

Devolver os usos e a qualidade a estes edifícios é o que se procura. Os edifícios 

têm a capacidade de absorver diversos tipos de uso, e dessa forma podem responder 

às mais diversas necessidades das pessoas e dos espaços da cidade. Não limitar a 

Reabilitação a usos singulares que bloqueiem as actividades que os edifícios podem 

dar à cidade é primordial. 

Só desta maneira se poderá equilibrar as dinâmicas da cidade e contribuir para 

um futuro mais sustentado. O aproveitamento de estruturas obsoletas, para a criação 

de novos edifícios com condições de receberem o modo de vida contemporâneo e 

as novas exigências no que à habitação diz respeito têm de ser concretizados para se 

poder dar alguma densidade habitacional a essas zonas da cidade. Um conceito de 

densidade, não num sentido negativista, mas na medida em que a aproximação de 

                                                           
17 AGUIAR, José. "Cor e Cidade Histórica"; Porto: FAUP, 2002. p. 131. 
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funções e usos (habitação, serviços e trabalho) promove deslocações mais fáceis 

tornando a acessibilidade mais simples, no caso de estudo, o centro urbano de Lisboa. 

Num ponto de vista económico e social é mais vantajoso, porque as pessoas podem 

despender muito menos dinheiro e tempo no seu dia-a-dia, contribuindo também 

para uma pegada ecológica menor. 

O centro urbano de Lisboa, representa uma grande reserva económica e um 

grande património cultural, se for explorado convenientemente, pode ser usadode 

maneira a beneficiar grandemente o futuro da cidade e dos seus utilizadores. Para isso 

as actividades e oportunidades que pode originar e implementar têm de ser 

equilibradas e bem pensadas para cada caso de edifícios a reocupar/reactivar. 

Temos de ser capazes de fazer as alterações necessárias, preservando o que tem de 

ser protegido, e introduzir o que é necessário. Não podemos assumir que tudo o que é 

histórico ou património é automaticamente um objecto de valor e que é qualificado 

só por si. Temos de questionar a sua existência e pertinência para que as alterações 

que se possam realmente acrescentar valor a esse lugar no espaço da cidade. 

Quando se invocam esses valores e qualidades temos de saber exactamente porque 

é que acontecem. Isso vai definir os diferentes graus de intervenção do projecto de 

reabilitação, ligeira, média, profunda, ou especial. Conforme a interpretação que se 

tenha do lugar e do edifício a análise deve ser feita de modo a que sejam 

salvaguardadas a qualidades intrínsecas ao edificado. 

Acima de qualquer intervenção pontual de reabilitação está o lugar. O espaço 

que ocupa na cidade tem de gerar fascínio e paixão. A emoção que o lugar é capaz 

de gerar é que define os lugares da memória e os distingue de todos os outros. Para 

fazer parte dessa identidade tem de se respeitar o lugar, onde se está a intervir. Há 

que definir o espírito do lugar no qual se projecta. Posto isto, o projecto integra-se, e 

passa a fazer parte de um todo. Respeita a envolvente e com isso se torna parte dessa 

mesma pequena unidade que constitui um conjunto da cidade. 

No caso dos conventos da Colina de Santana, existe uma relação de 

proximidade e influência entre o edificado conventual e o edificado corrente. 

Historicamente esta ligação era da maior importância, porque apesar de encerrados 

sobre si mesmos, os conventos geravam actividade e vida social em redor deles 

mesmos. Eram edifícios utópicos na cidade, devido à qualidade dos seus espaços, e 

destacam-se da sua envolvente caracterizada pela variedade construtiva própria da 

cidade. Contudo, os conventos apesar da sua procura pela perfeição da forma e 

qualidade espacial, ao longo do tempo, tornavam-se eles mesmos exemplos de 

variedade, a conjugação das escalas que os compõem, os usos e funções que 

adquiriram, forneceu-lhes essa característica de diversidade. 

Os conventos deverão ser símbolos, não de exclusão mas de integração, 

espaços que tiveram grande importância no desenvolvimento da cidade, e devem 

tornar a ser parte integrante da mesma. Espaços de encontro, reunião, que sejam 

capazes de oferecer à cidade, locais de descanso, reflexão, abrigo. Locais secretos 

escondidos na malha e densidade urbana, e que proporcionem locais diferenciados 

de contemplação, retiro, e lazer. 

Exactamente pela importância que adquire no lugar que ocupa no espaço da 

cidade, é que não só o edifício em si, mas também a sua envolvente devem ter em 

conta a herança e a identidade do sítio. O que esse edifício vai fazer para completar 
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o que o rodeia, e em que medida o que rodeia esse edifício o vai complementar. 

Essas relações entre o particular e o geral que também definem a qualidade do 

projecto de reabilitação. A percepção do lugar não pode ser uma análise meramente 

analítica, racionalista, ou científica, muito da percepção do lugar começa na 

sensibilidade própria de quem projecta e da avaliação que faz consciente ou 

inconscientemente do lugar em questão. Assim com base nas suas ideias apresentar-

se-á uma interpretação do que é aquele lugar e da maneira como ele se relaciona 

com o espaço da cidade.  

Se isso não for feito e o projecto for realizado como uma obra de escultura para 

virtuar o seu autor, o projecto será apenas uma escultura e não fará parte da 

identidade do lugar. Não se pretende uma arquitectura "rebelde" que se imponha ao 

edifício histórico meramente por afirmação. Pretende-se romper com as ideias pré-

concebidas, e procurar uma evolução natural e gradual do objecto arquitectónico e 

adaptá-lo para o futuro.  

Ambiciona-se enaltecer a relação entre o projecto em si e o espaço da cidade, 

a cidade tem de ser capaz de acolher as pessoas, e não afastá-las. Tem de lhes 

propor espaços de lazer e de encontro elas sejam livres de os viverem como quiserem 

e de se relacionarem com esses mesmos espaços. Não de uma maneira obrigatória, 

mas sim livre e espontânea. Simultaneamente o edifício apresenta-se perante a 

cidade como objecto icónico e oferece as suas valências, mas mantém um carácter 

de secretismo e de retiro. 
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5. PROPOSTA 

 

No seguinte capítulo será feita de forma sucinta uma abordagem descritiva do 

projecto proposto para o Convento da Encarnação. Quais foram os seus propósitos e 

de que maneira foram aplicadas essas ideias e conceitos segundo as doutrinas da 

Reabilitação. Em que medida as intenções e opções do projecto procuraram 

preencher lacunas presentes no âmbito do espaço envolvente, detectadas durante o 

processo de análise do lugar, mas também salvaguardar as qualidades inerentes ao 

próprio edifício, assim como as qualidades intrínsecas espaciais da envolvente que o 

rodeia. 

A proposta pretende conciliar os mais diversos campos da Reabilitação e os seus 

vários níveis de intervenção. Ao analisar separadamente as partes  integrantes de um 

todo que compõem o Convento enquanto unidade singular define-se uma 

intervenção a cada uma dessas áreas. A proposta aponta primordialmente ao 

aproveitamento das tipologias na organização dos seus usos e por partir dessas 

"imposições", as áreas afectas a esses mesmos espaços mantêm-se idênticas ao 

estado original para assim manter a autenticidade e as características do edifício. 

Desta forma se procurou preservar a imagem e a identidade do espaço construído. 

  

35. Fonte: Vista desde o Miradouro de São Pedro de Alcântara para o Convento da Encarnação. As vistas 

da cidade e a relação sensorial do Homem com esses estímulos - Fotografia - Eduardo Gagueiro - 1967. 
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5.1 MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

A aproximação ao Convento começa por se fazer através da percepção visual. 

A posição do Convento da Encarnação ocupa na cidade de Lisboa, coloca-o num 

grau de importância elevada inserido no sistema de vistas que caracteriza Lisboa e as 

suas colinas. A sua posição elevada torna-o num ponto de referência para quem 

visualiza a Colina de Santana a partir de outros miradouros da Cidade. Contudo, 

apesar desse destaque, passa despercebido devido ao seu enquadramento urbano 

na Colina de Santana, e por estar inserido numa malha setecentista onde as cotas dos 

edifícios se confundem numa só imagem de coberturas sobrepostas, a sua imagem 

dissimula-se na envolvente. 

Neste aspecto mais sensorial do que físico o Convento adquire uma aura de 

mistério, e intriga. Ele relaciona-se com a cidade visualmente, mas fisicamente o seu 

acesso é mais contido. Dentro desta temática, propôs-se a alteração da cobertura 

existente na parte Poente do Convento. Esta fachada é a sua imagem para a cidade, 

o modo como o edifício se dá a conhecer e se relaciona com toda a cidade. O 

elemento que se substitui ao que existia, pretende através da sua forma evocar a 

geometria e a escala das coberturas envolventes. É o elemento de destaque de todo 

o projecto na medida em que se trabalha a temática do quinto alçado, tão 

importante na cidade de Lisboa.  

O contacto que faz com a pré-existência e o modo como se aglutina a mais do 

que um corpo de todo o conjunto, fornece-lhe um carácter unificador. Dissimula-se a 

cobertura num só elemento, como referência à envolvente, sendo que a geometria 

lhe dá as variações de forma de modo a diluí-la. 

A proposta  dedica-se à inclusão de um percurso pedonal e procura criar uma 

maior acessibilidade, onde outrora não era possível. Ao desenvolver passagens de uso 

condicionado no interior dos espaços cercados do Convento, criam-se excepções nos 

percursos da cidade. Espaços ocultos da qual não se sabe a sua existência, mas que 

são descobertos através da aproximação aos mesmos, e os espaços utópicos dos 

Conventos providenciam essas situações diferenciadas da urbanidade comum das 

ruas, espaços como os jardins e pomares que não são usufruídos nem pelos utilizadores 

do Convento nem pela população. Assim transformam-se espaços de percurso em 

espaços de contemplação e de estadia fazendo o aproveitamento da posição 

elevada do Convento para criar enquadramentos com outros pontos da cidade.  

Esses percursos criam as transições de espaços nas hierarquias da cidade. As 

relações que os percursos têm e as ligações que os espaços da cidade têm entre si 

mesmos (a Praça, o Jardim, o Largo, o Pátio, a Rua, o Beco) criam essas variantes que 

incitam à descoberta dos segredos da cidade. Segundo Gordon Cullen esse aspecto 

do percurso urbano é definido como a visão serial onde os diferentes pontos do 

percurso fazem uma composição de surpresas e revelações súbitas.18 Este conceito 

parte do pressuposto do Direito ao Património, onde as populações devem usufruir do 

                                                           
18 CULLEN, Gordon. "Paisagem Urbana"; Lisboa: Edições 70, 2010. p.33. 
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edifício e que ele não se e encerre sobre si mesmo.  As pessoas usufruem dos jardins do 

Convento, situação a que não têm acesso na envolvente. Beneficia-se assim o espaço 

público da Colina e o uso que as pessoas podem fazer dele. As relações entre a 

envolvente e o edifício do Convento, revelaram-se durante o processo do projecto 

tão ou mais importantes que a própria definição da organização interior, pois 

transporta o edifício para a dimensão citadina que ocupa no espaço da Colina e 

também em algo mais que um edifício singular e referencial. O Convento deixa de ser 

um objecto intocado dentro de uma redoma (Cerca) e coloca-se em contacto com 

a envolvente, as ruas, o largo, e as habitações circundantes.  

As relações com o espaço exterior transportam-se para o interior. De modo a 

que as hierarquizações se mantenham e definam os espaço públicos e privados, assim 

como os de passagem e permanência. 

Os usos principais implementados no edifício tornam-no um edifício misto. 

Preserva-se a vertente de cariz habitacional como principal uso, apesar de ser feita 

com um carácter diferente devido às alterações que se propõem no modo de 

habitar. O edifício é constituído por residências de estudantes e residências assistidas 

para idosos, assim como alguns serviços que pretendem complementar os usos 

principais, são eles, uma cafetaria, um workspace, uma biblioteca, salas polivalentes, e 

uma lavandaria. Os espaços exteriores delimitados pela cerca definem-se pelas suas 

diferenças de cotas e ambiências. Num primeiro patamar que se pode aceder desde 

o interior do Convento ou pelo Beco do Páteo do Salema temos um jardim mais 

vegetal em contacto com a água através da existência de uma fonte que servia as 

antigas hortas (sem tratamento e abandonadas), delimitado a Norte por um troço da 

Cerca Fernandina que atravessa o conjunto, faz-se a passagem para outro espaço. O 

seguinte é mais mineral e seco, de modo a concentrar as pessoas, na vista para a 

Colina oposta. Ao subir para novo patamar, a massa arbórea existente define um local 

de auditório exterior que pelo seu desenho funciona como miradouro também. Este 

espaço conecta-se com a cafetaria e o interior do Convento e ainda a um pomar 

que se estende até ao limite Norte da cerca, e que culmina com um portão de acesso 

pela Travessa de São Luís da Pena. Define-se assim um percurso singular com diferentes 

ambiências a funcionar durante o período diário. Os terraços disposto em toda a 

fachada Poente funcionam como intermediários na relação entre o Convento e os 

espaços semi-públicos dos jardins, ao mesmo tempo desenham a forma como o 

edifício contacta com o terreno desnivelado da Colina. 

No ponto de entrada principal, sito no Largo do Convento da Encarnação, 

temos o acesso ao interior do Convento a partir do exterior. Do mesmo Largo pode 

aceder-se à Igreja da Encarnação que mantém os seus usos assim como o seu estado 

de conservação. Nesta primeira cota do edifício temos os espaços mais comuns, o hall 

de recepção, uma sala de estar, ainda uma sala polivalente com uma sala de apoio 

na proximidade com o alpendre e o acesso aos jardins do lado Poente. É introduzido 

um bloco de comunicação vertical  e um elevador, unificando as mudanças de piso, 

visto a situação original ter várias escadarias desfasadas criou-se um módulo único, 

encerrado, prevendo situações de incêndio. Algo que se repete em vários pontos do 

projecto. As escadarias principais de grande dimensão, conduzem o utilizador a uma 

cota superior, ao nível do claustro e do terraço exterior localizado a Poente.  
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O claustro é, pelas suas dimensões, o espaço organizador de todo o projecto, 

conectando-se com os diferentes corpos do Convento assim como os usos que lhes 

estão adjacentes. É o espaço para onde convergem todas as componentes do 

projecto e onde se reúnem os usos públicos como a cafetaria (que atravessa o corpo 

a poente e liga de forma indirecta os jardins ao claustro) uma sala polivalente, e a 

lavandaria, existe ainda uma escada pelo interior do bloco a Norte que conecta a 

cota do claustro com o pátio Norte. Este pátio ao aproveitar a entrada Norte existente 

propõe-se que seja uma entrada alternativa no edifício. O claustro é assim o espaço 

de maior escala e aquele que faz as transições para as dimensões mais próximas do 

âmbito privado da habitação. As residências de estudantes ocupam os pisos 

superiores dos blocos a Poente do conjunto, replicando-se em tipologias pequenas e 

grandes de acordo com as métricas originais. O espaço ocupado pelo último piso na 

ala Oeste encontrava-se totalmente desocupado, sem utilidade. E dessa situação 

surge a possibilidade de tomar uma postura mais interventiva como já se referiu em 

relação à cobertura.  

Os "workspaces", dedicados à residência de estudantes, e a biblioteca pública 

ocupam o último piso do Convento e inserem-se numa perspectiva de "open space" 

onde a separação dos espaços se faz através da própria forma da cobertura 

proposta, ao definir não só a imagem exterior mas também a organização interior 

deste espaço. A forma da cobertura abrange essas duas componentes programáticas 

e faz a ligação com a envolvente, pela sua escala, a sua cor, e a sua forma composta 

pelas quebras na sua volumetria que se assemelham às coberturas da Colina. As 

métricas regem-se pela existência da fachada existente. Projectam-se dois terraços 

que servem estes espaços, para um acesso ao exterior e que permitem uma 

visualização da cidade para Poente. Pela sua posição tornou-se primordial aproveitar 

essa situação no Convento para promover usos mais públicos e que permitam 

aproveitar uma das principais qualidades inerentes do projecto, as suas vistas. 

O Convento apresenta-se com duas realidades bastantes distintas, a parte 

Poente muito mais imponente, que se mostra à cidade e que assume a sua identidade 

como estrutura de referência, e a parte Nascente do conjunto que se define pela 

escala da habitação tradicional ao ficar encastrada pela envolvente construída no 

lado da Calçada de Santana. Assim se dividiram os programas. Um mais interactivo e 

aberto (mais público) e outro mais contido e recatado (privado), adaptado às 

realidades da comunidade e da população residente. Cria-se assim uma dicotomia 

entre os espaços dentro do mesmo Convento, gerando uma interação entre modos 

distintos de habitar e viver. As residências assistidas pautam-se por uma vivência mais 

pausada, mas num seio comunitário e da partilha do espaço comum do edifício (Pátio 

Nascente).  
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O intuito, e a opção por este modo de habitar, pretende tornar a vida desta 

população específica menos solitária e enquadrá-los numa relação próxima de 

vizinhaça, quer com os habitantes das residências, quer com os habitantes da Colina. 

Por semelhança recriam-se as vivências das vilas operárias através de um sistema de 

galerias que distribuem os acessos às habitação em torno do Páteo, que por virtude 

de adições fora ocupado com construção e que agora retoma a sua forma. No 

entanto o seu desenho do construído que se retira permanece através do desenho 

dos seus pavimentos. As residências assistidas complementam-se com alguns espaços 

essenciais como as salas para actividades físicas e recreativas, e também uma sala de 

tratamentos  com cuidados médicos básicos. 

Os graus de intervenção em cada parte do projecto são também eles 

diferenciados. Enquanto que do lado Poente se adaptou o Convento e as suas pré-

existências ao programa proposto, nas residências assistidas, foram as habitações 

propostas que se adaptaram ao edificado e à sua organização. Podem parecer 

aproximações idênticas mas revelam-se bastante distintas. Tentou-se acima de tudo 

evitar um problema comum e recorrente na Reabilitação, o Fachadismo. No 

Fachadismo ignora-se os interiores da construção original para definir um significado e 

uma organização totalmente diferente nos espaços interiores deturpando assim a 

identidade do edifício. 
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36. Fonte: www.sol89.sol89.com - Escola de Cozinha em Antigo Matadouro - A relação das coberturas com 

a envolvente através da geometria e da cor. 

5.2. A COBERTURA | A FORMA E O MATERIAL 

O elemento de maior destaque de todo o projecto, pela sua importância, e pelo seu 

impacto, é a cobertura. Na proposta a cobertura funciona como elemento unitário 

que liga vários corpos do projecto, na mesma medida em que se relaciona com a 

envolvente. Estudaram-se vários modelos constructivos de modo a poder realizar de 

forma subtil o contacto com a estrutura pré-existente, não apenas na sua 

bidimensionalidade, mas também em toda a volumetria do construído existente.  

Com a premissa de realizar uma geometria que se assemelhasse às formas e 

geometrias da envolvente procurou-se um modelo constructivo que permitisse uma 

liberdade no desenho quer pela facilidade de montagem, e que também permitisse 

uma fácil aplicação dos materiais de revestimento da cobertura. Baseada nas teorias 

de Camillo Boito, na cobertura, deve assumir-se a contemporaneidade da 

intervenção proposta. O sistema pelo qual se optou foi a criação de uma substrutura 

metálica que se conecta com a estrutura original.  

A estrutura original de paredes autoportantes sustentam o edifício por meio das 

suas paredes exteriores, desta forma a substrutura poderia aplicar-se sobre a pré-

existência. As paredes originais compostas por alvenaria mista à base de ligantes 

minerais estão revestidas por reboco tradicional com uma pigmentação rosa com tons 

de ocre avermelhado. Como referência estudaram-se projectos de situações similares 

nos seus aspectos constructivos.  

O projecto de Nieto Sobejano propõe uma estrutura metálica como suporte a 

um revestimento de chapa de alumínio que assenta sobre a parede de pedra original. 

No interior do revestimento colocam-se os elementos de impermeabilização e de 

isolamento térmico. No revestimento interior são utilizadas placas de gesso cartonado. 

Todos estes componentes são pré-fabricados o que simplifica todo o processo ao 

mesmo tempo que se estabelece como "estrutura leve" sem a necessidade de uma 

intervenção intrusiva no que diz respeito à estrutura existente. Preservando se assim a 

sua integridade.  
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37. Fonte: www.archdaily.com - Nieto Sobejano Arquitectos - Moritzburg Museum; Halle, Germany.  

Cortes e Pormenor Constructivo. 
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Um sistema idêntico foi também utilizado no projecto de Herzog e De Meuron 

(Caixa Forum Madrid), no qual se adicionou um volume novo sobre a pré-existência e 

no qual se recorreu a uma estrutura metálica para suportar esse elemento. Essa 

mesma estrutura, como no caso anterior, apoia-se na estrutura existente, que neste 

caso havia sido reforçada. As principais diferenças estão na escolha do material do 

revestimento. Apesar de serem ambas chapas metálicas. A cobertura de Herzog 

desperta outras sensações devido ao factor cromático que evoca as cores das 

coberturas tradicionais em telha cerâmica.  

O Aço Corten têm a capacidade através das suas propriedades físicas 

enquanto material de se imiscuir com as telhas cerâmicas. Os tons ocres avermelhados 

e laranjas que apresenta, que evoluem com o tempo e o desgaste, a maneira como 

reflectem a luz solar, aproximam-se das coberturas tradicionais. A sujidade que o 

material adquire pela sua porosidade e textura, dão-lhe um carácter natural e assim 

aceita a influência dos elementos nas suas propriedades. Este material tem uma 

multiplicidade de opções e acabamentos que lhe proporcionam diversas situações de 

aplicação. 

 

  

38. Fonte: www.dezeen.com - Herzog e De Meuron - CaixaForum Madrid - Aço Corten 
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Ao optar por estas soluções evoca-se a memória do edifício, ao mesmo tempo 

que se assume a mudança da contemporaneidade. A imagem do edifício fica 

salvaguardada, pois o aspecto e a sua percepção através do sistema de vista de 

Lisboa enquadra-se na visão geral das coberturas. Ao abordar a temática do "5º 

Alçado" e a sua importância, especialmente no caso Lisboa, as geometrias e formas, e 

a sua palete cromática são as vertentes que mais relevo adquirem. A solução 

aplicada na proposta envolve estes dois exemplo ao optar pela utilização de uma 

estrutura leve que desenha a forma e a geometria, e que posteriormente se relaciona 

com a envolvente através da escolha do material. 
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6. CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho desenvolveu-se uma pesquisa e uma reflexão sobre os 

conceitos teóricos da Reabilitação de edifícios históricos. Procurou descortinar-se a 

importância que o Património tem na cidade e na vida das populações. Abordaram-

se principalmente as temáticas das relações de escalas e as influências desses edifícios 

de carácter excepcional e o papel que desempenham nas vivências da cidade 

enquanto espaço em constante transformação. Com especial enfoque, trabalharam-

se as temáticas das tipologias e as capacidades e possibilidades de receberem 

conteúdos programáticos distintos daqueles para que foram projectados 

originalmente. De que maneira se conseguem adaptar às realidades do futuro da 

cidade e como se transforma para oferecer novas formas de habitar. 

As correntes teóricas da reabilitação evoluíram de tal modo que existem 

iinúmeros modos de proceder e de intervir, devido às doutrinas que sempre geraram 

discórdia e diferentes aproximações ao edificado Patrimonial. A Reabilitação ao longo 

da história sempre foi algo necessário nas cidades pelas mais diversas razões. Os 

edifícios não são imunes ao tempo e necessitam de cuidados durante a sua existência 

para que possam subsistir. E para subsistirem, os edifícios, devem-no à preponderância 

que ocupam na vida das populações. Por isso é que são preservados. A Reabilitação 

resolveu, durante os tempos, esses problemas e necessidades das pessoas. Assume-se 

como um modo de recuperar as vivências que caracterizam certos espaços da 

cidade. 

Pelo estudo das diversas correntes apresentadas no estado da arte, 

desenvolveu-se a proposta através de pontos comuns em muitas das intervenções 

teóricas, dessa maneira originou-se uma solução que reúne várias abordagens e 

modos de intervir que vão desde a conservação e manutenção até à adaptação e 

transformação. Adaptaram-se as necessidades programáticas ao espaço do edifício 

e também se forneceu à cidade lugares. A Reabilitação foi utilizada como uma 

ferramenta de reposição e reconstrução de espaços da cidade, onde as relações 

entre o edifício e a cidade, os espaços públicos e os privados, foram questionadas 

para que também se pudesse determinar quais as implicações que uma intervenção 

pontual num edifício pode adquirir a uma escala da cidade.   

Deste modo visou-se propor alterações necessárias para as pessoas. Foram tidas 

em consideração a interpretação de dados estatísticos, assim como as opiniões e 

necessidades das pessoas no acto quer do projecto do edifício, quer dos espaços 

públicos circundantes, com vista a uma resposta mais integrada no âmbito das 

vivências da cidade. 

A reabilitação é portanto uma forma de poder assegurar esse futuro, sem 

desrespeitar a cidade, a sua história, tradições e costumes. As pessoas que a habitam 

continuam assim a ter o direito ao património, e a poderem usufruir das qualidades 

que o definem. A reabilitação tem de garantir que as qualidades intangíveis 

continuam a estar presentes no lugares que compõem a cidade. Pretende-se 

preservar o contexto onde a reabilitação intervêm, mas dar-lhe uma força adicional 

para que possa evoluir e prosperar no futuro. 
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Este trabalho não almeja uma reabilitação desafiadora e rebelde, mas sim criar 

um exemplo que conjugue as duas realidades. Uma proposta que seja capaz de 

respeitar a pré-existência sem impedir intervenções na mesma, e principalmente 

trabalhar sobre o Património de uma forma aberta, de modo a que também ele possa 

ser aberto às pessoas e que se usufrua da sua utilização e dos espaços que um edifício 

deste cariz pode proporcionar à cidade de Lisboa. 

A proposta de revitalização do Convento da Encarnação, promove um maior 

contacto entre edifício, colina, e cidade. Torna-se parte integrante no sistema das 

Colinas e as vistas que a cidade proporciona. Propõe-se como um novo espaço de 

retiro na Colina de Santana, e completa a ausência de espaços públicos qualificados. 

E pelo seu uso misto, maioritariamente residencial, preenche uma falha na Colina de 

Santana do ponto de vista da atractividade às populações mais jovens e que 

relaciona esse incremento de vida própria das populações mais jovens com as 

populações residentes de faixas etárias mais envelhecidas. 

Em tom conclusivo a reabilitação pode ser um motor de activação da cidade 

de Lisboa, e os edifícios tradicionais, independentemente de serem conventuais como 

este exemplo concreto, podem representar novas formas de apropriar os centros 

históricos da cidade, pelas suas capacidades de abrangerem novos usos com pouca 

intervenção ao nível das tipologias e das estruturas. 
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8. ANEXOS 
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ESBOÇOS 
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ESBOÇO | A Colina e o Convento e as suas relações com os espaços da cidade 
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ESBOÇO | Os jardins do Convento e as vistas  
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ESBOÇO | O pátio Norte como ponto de acesso alternativo no Convento  



[78] 
 

ESBOÇO | O espaço público nos jardins  
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ESBOÇO | Desenho geral das residências assistidas  
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ESBOÇO | Desenho geral das residências assistidas  
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ESBOÇO | O bloco de comunicação vertical que une todas as cotas do 

Convento 
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ESBOÇO | Planta geral do piso de acesso e da igreja ! Estudo dos módulos 
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ESBOÇO | Estudos das tipologias de habitações duplas 
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ESBOÇO | Estudos das tipologias de habitações duplas 
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ESBOÇO | Estudos das tipologias de habitações duplas 
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ESBOÇO | Estudo das tipologias das habitações duplas - Pormenores 
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ESBOÇO | Estudos das tipologias de habitações duplas - Pormenores 
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ESBOÇO | Estudos das tipologias de habitação singular  -  Planta 
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ESBOÇO | Estudos das tipologias de habitação singular  -  Bloco de Águas 
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ESBOÇO | Vivências - Pórtico principal e Recepção 
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ESBOÇO | Vivências  - I.S. e cafetaria 
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ESBOÇO | Sala comum para refeições 
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ESBOÇO | A cobertura 
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ESBOÇO | A cobertura e o aço corten 
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ESBOÇO | Pormenor da cobertura 
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ESBOÇO | Estudo da cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[97] 
 

ESBOÇO | Estudo da cobertura  - Percepção da vista  do Rossio 
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ESBOÇO | Estudo da cobertura - Pormenores  constructivos 
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ESBOÇO | O enquadramento do auditório exterior  - Vista aérea - Alçado Norte 
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ESBOÇO | Estudo das coberturas - A fusão de matéria  
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8.1. PEÇAS DESENHADAS 


