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Fig. capa - Desenho de Louis Kahn para a exposição City/ 2, 1971, The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 
Em baixo escreve: “A rua é uma sala por acordo mútuo: uma sala comunitária, cujas paredes pertencem aos 
seus habitantes, dedicadas à cidade para uso comum. O seu tecto é o Céu. Na rua deve estar a origem da 
Casa de Reunião, também um lugar por mútuo acordo.” Tradução livre da autora. 
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RESUMO 
 
 
 

Com a expansão urbana das cidades para áreas adjacentes aos seus limites, ou até 

mesmo fora deles, assiste-se a um crescimento descontínuo do território urbano e um  

progressivo afastamento do cidadão ao domínio público. A cidade cresceu e “expulsou” 

o Homem, construindo-se numa escala que não é a sua. A reconfiguração espacial 

impulsionou uma recomposição das dinâmicas sociais da sociedade contemporânea. Na 

cidade de hoje, o espaço colectivo perdeu o papel central de lugar da prática social. 

A presente investigação reflecte sobre o espaço colectivo como catalisador social da 

cidade, a urgência de reaproximá-lo ao habitante e a responsabilidade da arquitectura 

em activar o seu uso.  

A reflexão enquandra-se no contexto de um projecto de requalificação da área do actual 

hospital dos Capuchos, a propósito do previsível encerramento do mesmo. Propõe-se 

uma abordagem transversal às várias escalas da arquitectura, partindo de uma reflexão 

teórica que fundamenta a prática do projecto.  

Na primeira parte desenvolve-se um conjunto de conceitos que contribui para o 

entendimento do espaço como coisa do habitar humano. Estuda-se a cidade como 

território do espaço público e dá-se enfoque a colina de Sant’Ana, local da intervenção. 

Na segunda parte procura-se, através da análise de estudos de caso, desenvolver o 

projecto como ensaio na aplicação da teoria, lançando pistas sobre hipóteses de 

resposta à problemática. Desenvolve-se um edifício de habitação colectiva explorando a 

transição entre o domínio público e privado através da concretização do limite entre 

ambos. O ponto de partida é o desenho à escala urbana e o ponto de chegada é o 

desenho à escala do corpo, onde o espaço se caracteriza e dimensiona a partir do 

homem.  
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ABSTRACT 
 
 

Along with the urban expansion of cities to areas which are adjacent to their limits, or 

even beyond them, we witness a discontinuous growth of the urban territory and a 

progressive detachment of the citizen from the public domain. The city has grown and 

“expelled” Man, building itself on a different scale. Spatial reconfiguration has boosted a 

re-composition of social dynamics in contemporary society. In the city of today, collective 

space has lost its central role of a place meant to foster social practice.  
The present research reflects upon the collective space as a social catalyst of the city, 

the urge to bring it closer to the inhabitant, and the responsibility attributed to architecture 

to activate its use. 

Our reflection is framed within the context of a requalification project designed for the 

area of the current hospital of Capuchos, as a result of its expected closing. We propose 

an approach that is transversal to the various scales of architecture, starting from a 

theoretical explanation that sustains the practical implementation of the project. 

On the first part we develop a set of concepts that contribute to the understanding of 

space as part of the human process of inhabitation. The city is studied as a territory that 

belongs to the public space and the hill of Sant’Ana, target of the intervention, is 

highlighted.  

On the second part, through the analysis of case studies, we seek to develop the project 

as an experiment that brings the theory into practice, providing clues on possible 

answers to the predicament. A building of collective inhabitation is developed and we 

highlight the transition between the public and private domains and the materialization of 

the boundary between them. The point of departure is urban scale drawing and the point 

of arrival is body scale drawing, where the space is characterized and dimensioned 

through man. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A presente dissertação tem como objectivo a reflexão sobre o espaço colectivo da 

cidade como componente do território urbano gerador de dinâmicas sociais. A 

oportunidade de reflectir sobre o espaço colectivo, nas suas relações espaciais e 

sociais, surge no contexto de um projecto a desenvolver na área do actual Hospital dos 

Capuchos de Lisboa, a propósito da ocasião criada pelo previsível encerramento do 

mesmo. Objectiva-se qualificar a habitabilidade do espaço público como estratégia de 

regeneração do lugar. 

A expansão dispersa das áreas urbanas e a consequente mudança de escala que a 

mesma produz na cidade actual, invoca a progressiva necessidade de retorno à cidade 

consolidada. No caso de Lisboa, a oportunidade surge no âmbito da Colina de Sant’Ana 

aquando a desactivação dos Hospitais Civis de Lisboa, ali localizados, nos quais se 

integra o Hospital dos Capuchos. Caracterizada pelos recintos dos antigos Conventos 

que nela se instalaram durante o século XVI, a colina apresenta-se como um território de 

tecidos soltos, fragmentos desconectados da restante cidade. É no interior das cercas 

dos antigos conventos, que conserva grande parte da sua história. Foram as mesmas 

que em favor da sua morfologia demarcaram áreas que condicionaram o crescimento do 

espaço urbano. Os outrora conventos, actuais hospitais, em vias de tornarem a perder a 

função, promovem a oportunidade de estabelecer novas relações entre a colina e a 

cidade, pela implementação de novos usos e permeabilidades no espaço público. 

Pretende-se assim, numa operação que respeite o carácter unitário destes elementos, 

cozer o tecido urbano, instituindo continuidade à massa de fragmentos interruptos que 

caracteriza a colina de Sant’Ana, assumindo a identidade própria destas áreas, 

constituintes de um conjunto que se define como território histórico e da história de 

Lisboa.  

Muito embora, no acto de projectar se pense sobre toda o território da colina, a própria 

intervenção está confinada à área do Hospital dos Capuchos. Como tal, o presente 

estudo enfoca a relação deste com a cidade, através das valências do seu espaço 

público.  

O espaço colectivo por excelência é o espaço público. Apesar de, aos olhos de um 

comum cidadão, este se assumir como ausência de construído, isto é, o inverso da 

realidade concreta e tangível do edificado, esta componente do espaço urbano é tudo 

menos a negação de cidade, assume-se como a afirmação da sua existência. É pois, no 

intervalo entre os edifícios que se corporiza a presença das pessoas, das dinâmicas em 

comunidade. Por outro lado, é o mais óbvio reflexo de cultura material, como espaço 

simbólico, de habitus e ritus. O espaço público é, em suma, um espaço eminentemente 

social e de representação, no qual a sociedade interage e se faz visível. Nas suas 

relações espaciais destaca-se como elemento modelador de escalas urbanas, 

contribuindo para a harmonia da organização do espaço da cidade. É por isso, um 
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espaço de equilíbrio transitório o qual, procura mediar a privacidade do lar e o contacto 

entre as gentes, transversal à vida em sociedade. Assim, ao mesmo tempo que se 

afirma como colectivo, deve também ser visto como um espaço íntimo promovendo a 

relação do Homem com o meio na sua condição de indivíduo per si e de indivíduo que 

pertence a um grupo. No fundo, funciona como uma rede de relações entre a casa e a 

cidade, entre o habitante e a comunidade. 

As alterações da sociedade e da vida contemporânea reforçam a pertinência da 

temática. As tecnologias associadas aos meios de comunicação, como o telefone, a 

televisão ou o computador, são muitas vezes escolhidas como formas de interacção em 

detrimento do espaço colectivo. Também a mudança dos modelos familiares, numa 

sociedade cada vez mais envelhecida, origina a necessidade de repensar este espaço 

com vista a adequá-lo àqueles que mais o utilizam. 

Da mesma forma que o espaço colectivo, objecto de estudo, se define em várias escalas 

arquitectónicas, também esta investigação ambiciona percorrer as diferentes dimensões 

da arquitectura. Propõe-se, metodologicamente, uma abordagem que percorra as 

diferentes escalas que caracterizam a cidade. No entanto, sairia do quadro da 

dissertação abordar cada uma como um fim em si mesma. Deste modo, dá-se enfâse ao 

desenvolvimento do projecto à escala do edifício. 

O trabalho estrutura-se em duas partes: a fundamentação teórica e o ensaio de projecto. 

Na primeira parte procura desenvolver-se uma teoria interdisciplinar que fundamente o 

projecto. O ponto de partida é a ideia de espaço colectivo como lugar social, objecto de 

estudo das ciências sociais. O conceito de espaço-social conduz a abordagem ao 

espaço da cidade, território onde por primazia se desenvolve. Destaca-se a cidade como 

entidade, espacial e temporalmente contínua, como dispositivo de armazenamento de 

história e memória. Nela o espaço de uso comum emerge como produto da sociedade, 

nas suas vertentes económica, social e cultural. Por isso, traduz formalmente um 

conjunto de significados que, como manifesto da evolução do habitar, levam a conhecer 

o seu mote. Dá-se enfoque à análise do espaço colectivo da cidade e da sua prática no 

tempo. Destaca-se Lisboa, como alvo do projecto em desenvolvimento e, onde a 

evolução deixou vestígios que se apresentam, nos dias de hoje, como meio de 

apreender a cidade actual. Específicamente, a área da Colina de Sant’Ana arroga-se 

como parte constituinte da cidade, delimitada por características que a distinguem e lhe 

conferem uma identidade única. Aqui a cidade, vista como um conjunto de partes que 

constituem o todo analisado, fragmenta-se através da sua heterogeneidade.  

Numa segunda parte, o estudo articula as ideias e conceitos explorados com o 

desenvolvimento de um ensaio no âmbito de um projecto, recorrendo à análise de 

estudos de caso. Assim, a segunda parte a reflexão inicia-se na escala urbana e 

desenvolve-se até à escala construtiva. Como resposta à problemática proposta, no 

contexto do território do Convento dos Capuchos, desenvolve-se a proposta de um 

edifício de habitação colectiva, com comércio e serviços, em articulação com o espaço 
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público. Inclina-se sobre o objecto arquitectónico como gerador de espaço, ou vive 

versa, como unidade morfológica e elemento primário da cidade. Reflecte-se sobre o 

espaço público no seu limite, isto é, no limiar entre o colectivo e o individual. Espaço que 

muitas vezes se sobrepõe a ambos e, permite por isso, a existência de distintos níveis 

de convívio e privacidade. O limite como espaço que concretiza e preserva a integridade 

dos objectos que contem.  

Pensa-se sobre o objecto na sua dimensão antropomórfica, onde o espaço público se 

dimensiona a partir do Homem e se caracteriza nas relações que o mesmo produz nele. 

Em quaisquer das escalas do desenho, no processo de projecto tem-se como premissa 

a humanização do espaço como motor de relações sociais a vários níveis.  

Em suma, pretende-se que a presente reflexão fundamente o processo projectual. 

Divide-se, portanto em duas partes. Inicialmente introduz um conjunto de conceitos e 

ideias no âmbito da temática, numa segunda parte, relaciona-se directamente a 

fundamentação teórica com a prática do projecto e a análise de estudos de caso. A 

reflexão desenvolve-se sobre o edifício projectado, desde a caracterização do conjunto 

até à caracterização das várias partes. 
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2. ESTADO DA ARTE 
 
2.1. O espaço 
 

“ Nos movemos en dos parâmetros cuyas interrelaciones nos definem ; en ellos se sitúa 

la vida y, con ella, sus actividades y producciones. Lo que diferencia a las distintas 

culturas no es, en el fondo, sino su forma de definirlos y entenderlos, el uso particular 

que cada una hace de ellos. Uno de esos parâmetros es el tiempo; el otro el espacio. 

Utilizar es un concepto equivalente a modificar; aquello que se consume de alguna 

manera se transmuta.”1 

 

Entende-se o espaço como um importante instrumento que se propõe a promover a 

interacção de um determinado grupo de pessoas que têm em comum uma estrutura 

ideológica ou simplesmente um lugar. Espaço como algo que adquire significado através 

de um conjunto de dimensões que condicionam, em função das suas características, a 

forma de habitá-lo. Considera-se, por isso, o espaço, a sua morfologia e constante 

transformação, como forma primordial de manifestação de culturas e ideologias, de 

diferentes formas de vida e de habitar. Funciona, como suporte de significados que se 

manifestam através de formas associadas a vivências.  

O conceito de espaço é hoje objecto de estudo das ciências sociais. A primeira 

abordagem ao tema da morfologia espacial no âmbito da disciplina surge no final do 

século XIX, princípios do século XX, por parte da “Escola Sociológica Francesa”. 

Destacam-se os sociólogos Émile Durkheim, Marcel Mauss e Marice Halbwachs os 

quais, através dos seus estudos, deixaram como herança importantes conclusões que 

influenciaram futuras abordagens.  

Sobre o tema, do ponto de vista da sociologia, ficam conceitos operativos para a  

arquitectura como disciplina que concebe o espaço. O espaço como objecto físico que 

se compõe e se define materialmente no âmbito da arquitectura. O espaço como 

conteúdo e substância que organiza a cidade e é intermediário das suas formas e 

componentes. Citando Fernando Távora:  

 

“Visualmente, portanto, poderemos considerar que as formas animam o espaço e dele 

vivem, mas o mesmo espaço constitui igualmente forma, até porque aquilo a que 

chamamos espaço é constituído por matéria e não apenas as formas que nele existem e 

o ocupam, como os nossos olhos deixam supor.”2 

 
 

                                                                    
1 TORRIJOS, Fernando; Sobre el uso estético del espacio in Arte efémero y espacio estético. pp.17, in 
ARENAS, José Fernández. Arte efímero y espacio estético, Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre, 1988.   
2 TÁVORA, Fernando. Da organização do espaço, Porto: FAUP publicações, 2007. pp.12 
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2.2. A cidade 
 

“ Mas com o tempo a cidade cresce sobre si mesma; adquire consciência e memória de 

si própria. Na sua construção permanecem os motivos originários, mas ao mesmo tempo 

a cidade esclarece e modifica os motivos do seu próprio desenvolvimento.”3 

 

A cidade é o lugar onde o sistema de espaços colectivos atinge a sua versão mais 

complexa, por conter o maior número de pessoas diferentes em constante interacção.  

Caracteriza-se por um tecido heterogéneo constituído por uma série indefinida de 

camadas que se acrescentam ao longo do tempo e da história. É, no fundo, um 

organismo em constante desenvolvimento que acompanha o evoluir da vida em 

sociedade e suas formas de habitar o espaço. Expressa essa mutação, temporalmente 

contínua mas não constante, no seu espaço e nas formas que o desenham. 

A cidade, como síntese da transformação espacial do Homem, é um espaço que agrega 

experiências vivas e vividas, caracterizando-se no seu presente pelas realizações do 

seu passado. Entende-se que, no acto de projectar, está implícito o conhecimento da 

forma da cidade e o seu processo de formação, partindo do princípio que a 

compreensão da actual forma implica a percepção da sua evolução no tempo. O tempo 

é um componente do espaço da cidade e, por isso, fundamental no seu estudo. 

Aldo Rossi, em A Arquitectura da Cidade4 vê a cidade como ‘um grande manufacto’. 

Evidência o seu o carácter de objecto memória, no seu espaço os habitantes projectam 

as suas formas de vida, deixam vestígios e, como tal, criam uma continuidade na 

história.  

Fernando Chueca Goitia, no seu livro Breve História do Urbanismo 5 , destaca a 

complexidade do estudo da cidade, pelo facto de, como objecto de estudo, englobar um 

indeterminável número de disciplinas que lhe dizem respeito. Para Chueca Goitia a 

definição de cidade está associada ao seu espaço público. Uma cidade serve um 

colectivo, como tal os espaços que respondem às necessidades desse colectivo são de 

primordial importância. Numa tentativa de categorizar os modelos de cidade, Goitia 

propõe a seguinte classificação: a cidade pública do mundo clássico, a civitas romana, a 

cidade por autonomásia; a cidade doméstica e campesina da civilização nórdica; a 

cidade priveligiada e religiosa do islão. A sua classificação sustenta-se no espaço 

público como espaço fundamental do espaço urbano. A cidade pública é a cidade civil, 

clássica e mediterrânea, a cidade exteriorizada que se vive de dentro para fora, a cidade 

mais urbanizada e como tal, a que se coloca no extremo oposto do campo, a cidade fora 

de portas.  

 

 

                                                                    
3 ROSSI, Aldo. A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Edições Cosmos, 2001. pp. 31 
4 Idem, Ibdem.  
5 GOITIA, Fernando Chueca. Breve História do Urbanismo. 8ªEd. Lisboa: Editorial Presença, 2010!

Fig. 1 –  
Esboço de Fernando Chueca Goitia sobre a 

cidade islâmica. Rua da Medina, em Fez. 

Fig. 2 –  
Esboço de Fernando Chueca Goitia sobre a rua 

nas cidades ocidentais. Málaga. 
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2.3. O espaço público na cidade 
 

“Desde que as praças são áreas em aldeias ou cidades, vazias de casas e outras 

construções e obstruções, organizadas com o objetivo de proporcionar e configurar o 

espaço para reuniões de homens, deve ser notado que, em geral, através das praças a 

condição do homem neste mundo pode ser descoberta.”6 

 

A praça está associada universalmente à importância da existência de espaços abertos 

nas cidades como forma de promover encontros públicos em comunidade. Mas não é 

apenas a praça que funciona como espaço urbano onde acontecem relações sociais e 

comerciais, é também a rua. Com um carácter diferente das praças as quais, funcionam 

como um destino, um palco construído para ritual e interacção4, as ruas são locais 

primordialmente de circulação, capturando a vida pública em pausas momentâneas de 

um rio de pessoas em movimento4.  

Jan Gehl, autor do livro Life Between Buildings, destaca o carácter social do espaço 

público como principal característica que o distingue dos outros espaços da cidade e que 

o define na sua essência. Gehl entende o espaço público enquanto suporte físico de um 

conjunto de actividades praticadas no exterior. Sustenta que este, como suporte é 

também condicionante no seu uso, a vários níveis e de diversas formas. Existe por parte 

dos arquitectos e urbanistas, pensadores e produtores da cidade, a obrigação e 

responsabilidade de estimular o habitante a usar o espaço público, mesmo quando não 

tem uma necessidade prática de o fazer.  

O autor distingue diferentes níveis de humanização do espaço público consoante o tipo 

de actividades que cada um acolhe. Objectiva-se um espaço público doméstico e íntimo 

ao habitante que responde a vários níveis de ocupação. Como tal, é central a procura 

das características que fomentam a apropriação, ou não, de determinados espaços em 

detrimento de outros. Na busca do motivo pelo qual o fenómeno da escolha se dá, 

emergem questões fundamentais do ponto de vista arquitectónico para projecção do 

espaço. As questões sensoriais e os comportamentos sociais destacam-se 

fundamentais no processo de sistematização. 

O antropólogo Edward T. Hall, no seu livro Dimensão Oculta7, desenvolve um estudo 

sobre as formas de comunicação que ultrapassam a linguagem verbal. Do estudo extrai 

o conceito de Proxémia o qual, se traduz num conjunto de observações e teorias 

relacionadas com o uso do espaço enquanto produto de uma determinada cultura. O 

estudo concretiza uma síntese das diferentes distâncias que as pessoas tendem a 

manter com os objectos e com os outros consoante a intensidade da relação que 

                                                                    
6 Citação de Petrus Berchorious, Mitógrafo Francês do séc. XIV. In, KOSTOF, Spiro. The City Assembled. The 
Elements of Urban Form Through History, London: Thames & Hudson, 1992. pp. 123-124. 
7 HALL, Edward T.. Hidden Dimension, N.Y.: Anchor Books Editions, 1982. 

Fig. 3 –  
Desenhos de Gordon Cullen sobre o conceito 
de visão serial 
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estabelecem. Essa relação produz-se através de receptores, dos quais se destaca a 

visão, como o sentido mais complexo e completo do ser humano. 

Em Paisagem Urbana, Gorden Cullen explora a importância da visão na experiência do 

espaço: “Paisagem Urbana é um conceito que exprime a arte de tornar coerente e 

organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o 

ambiente urbano.(...)”8 

Se, no que diz respeito a actividades económicas e sociais, o espaço urbano é 

largamente mais rico que o rural, sendo essa a sua principal diferença, esta reflecte-se 

também no impacto visual que, o aglomerado de edifícios que serve essas funções, 

produz no seu habitante ou visitante. Cullen introduz no estudo o conceito de Visão 

Serial: a cidade que se mostra ao habitante por partes.  

 

2.4. Do espaço público ao espaço privado 
 

“(...) a vida urbana é movida por estranhos entre estranhos, existindo diferentes formas 

de coexistência, desde o existir-ao lado, o existir-com e o existir-para.”9 

 

 Numa resposta ao movimento moderno, e no contexto dos CIAM, surgiram novas ideias 

que se impuseram pelo seu interesse na reflexão da vida em comunidade através da 

arquitectura. Como principal motor das mesmas destaca-se o Team X. Desenvolveram 

modelos teóricos os quais, se baseavam numa visão antropológica e sociológica da 

arquitectura. A concretização de que a identidade das comunidades estava ligada a 

lugares, desenvolve novas formas de projectar. A identidade necessita do espaço como 

suporte, pressupõe um território onde se produz, e a arquitectura deve ser vista como 

algo que promove essa produção. O desenho dos espaços deve privilegiar a prática 

social, promover encontros através de passagens, ruas pedonais, espaços de transição 

entre a casa e a rua.  

Alison e Peter Simthson desempenharam um papel fulcral dentro do grupo na procura 

de novas formas de habitar em colectivo. Através da percepção das escalas da casa, da 

rua, do bairro e da cidade desenvolveram o conceito de cluster city. Propunham uma 

nova leitura da cidade baseada na qualidade dos espaços urbanos e dos aglomerados e 

nos modos de associação da população ao território. No projecto Golden Lane - não 

construído - materializam as suas ideias e introduzem, pela primeira vez, o conceito 

streets in the air: passagens, ou galerias de distribuição que se assumiam como locais 

de vida pública encerrados nos domínios da comunidade que habitava o edifício.   

Aldo Van Eyck, dá continuidade à investigação desenvolvida pelos Smithsons. 

Aprofunda o conceito de doorstep – soleira – referente à relação entre a rua e a casa, 

                                                                    
8 CULLEN, Gordon; Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo; Lisboa: Edições 70. Contracapa. 
9 Citação de Zygmunt Bauman, sociólogo Polaco. In  

Fig. 4 –  
Desenho em planta  de Gordon Cullen  sobre o 

conceito de visão serial.  

Fig. 5 –  
Esquema do  conceito de Cluster City, de Alison e 

Peter Smthson. 

Fig. 6 –  
Esquemas em corte, do projecto Golden Lane. 
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que estes defendiam ser por extensão. Chega ao conceito de in-between que passa a 

ser para o arquitecto o mote da concepção arquitectónica. 

Na sequência destas ideias, Herman Hertzberger, no livro Lições de Arquitectura10, 

explora a temática da dualidade domínio público/ domínio privado. O autor coloca os 

conceitos de “público” e “privado” nos extremos de um leque enorme de outros tipos de 

espaço que, de uma forma não tão óbvia, servem colectivos ou particulares, restringindo 

ou permitindo o acesso ao seu interior. Ambos devem ser compreendidos como 

qualidades espaciais que definem características do espaço, tais como: o acesso, a 

responsabilidade, a relação entre propriedade privada, a supervisão de unidades 

espaciais especificas 11 . Sustenta ainda que, os termos “público” e “privado” são 

conceitos que classificam o espaço e que correspondem respectivamente aos conceitos 

de “colectivo” e “individual”, referentes à sociedade. Citando o autor: “Se, porém, o 

individualismo compreende apenas parte da humanidade, o colectivismo só compreende 

a humanidade como parte; nenhum deles apreende o todo da humanidade, a 

humanidade como um todo”12.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
10HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. 2ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
11 Idem, Ibdem. pp. 13 
12 Idem, Ibdem.  

Fig. 7 –  
Diagramas sobre a relação dos espaços 
públicos, semipúblicos e privados em zonas 
residenciais, de Oscar Newman em Defensible 
Space. 
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PARTE I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3. REFLEXÃO SOBRE O ESPAÇO COLECTIVO 

 
“Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra. 

- Mas qual é a pedra que sustém a ponte? – pergunta Kublai Kan. 
- A ponte não é sustida por esta ou por aquela pedra – responde Marco – mas 

sim pela linha do arco que elas formam. 
Kublai Kan permanece silencioso, reflectindo.  

Depois acrescenta: - Porque me falas das pedras? É só o arco que me importa. 
Polo responde: - Sem pedras não há arco.”13 

                                                                    
13 CALVINO, Italo. Cidades Invisíveis.10ª Ed. Lisboa: Teorema, 2006. pp.85. 
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3.1. ESPAÇO PÚBLICO, PALCO DA INTERACÇÃO SOCIAL 
 
Dá-se início à presente reflexão com o desenvolvimento de um conjunto de conceitos 

que, com base nas ciências sociais e na disciplina da arquitectura, contribuem para a 

caracterizam e entendimento do objecto de estudo, o espaço colectivo. 

 
3.1.1. Espaço: representação e matéria 
 

O espaço apresenta-se composto por uma dupla condição que o caracteriza por 

definição: espaço como representação e espaço como realidade material. 

Se, por um lado, se representa no sentido que se organiza por determinados princípios – 

esquerda/direita, norte/sul, cima/baixo –, é também matéria que possui particularidades 

distintivas. Ambas as características enunciadas revelam a sua qualidade fundamental: 

o espaço é um facto social. 

Existe em função do habitar humano, logo é indissociável da sociedade que o habita. Do 

laço estabelecido entre ambos resultam premissas de representação que são comuns 

aos habitantes de uma civilização, podendo divergir de outras. São por isso princípios de 

origem social que decorrem da faculdade do espaço enquanto categoria do 

entendimento14. Por outro lado, o espaço como objecto físico é constituído por matéria, 

essa é substrato da sociedade15, ou seja, o espaço como realidade material suporta uma 

determinada forma de habitar.  

É também dinâmico, transmuta-se, não é estático ao longo do tempo. A sua capacidade 

de adaptação ao contexto sócio-cultural e, consequente mutação, confere-lhe outra 

qualidade: espaço como suporte de memória. O tema é tratado por Halbwachs no seu 

livro La Mémoire Collective, onde incide na temática do espaço como suporte ideal das 

memórias, tanto colectivas como individuais. “A organização material do espaço aparece 

assim como uma espécie de garante da manutenção e da transmissão da memória do 

grupo. Primeiro porque o grupo ‘molda’ o espaço, ao mesmo tempo que se deixa 

‘moldar’ – ‘Logo que o grupo é inserido numa parte do espaço transforma-o à sua 

imagem, mas ao mesmo tempo submete-se e adapta-se a coisas materiais que lhe 

resistem’ – e, segundo, porque o espaço fixa as características do grupo: ‘Assim, não há 

memória colectiva que não se desenvolva num quadro espacial. Ora, o espaço é uma 

realidade que dura: as nossas impressões afastam-se uma às outras, não há nada que 

fique no nosso espírito e não compreenderíamos que pudéssemos rever o passado se 

ele não conservasse com efeito pelo meio material que nos envolve’”16.  

Os conceitos atrás expostos surgiram no final do século XIX, princípios do século XX, 

com a primeira abordagem ao tema do espaço como objecto de estudo das ciências 

                                                                    
14 SILVANO, Filomena. Antropologia do Espaço. Uma Introdução. 2ªEd. Lisboa: Celta Editora, 2007. pp.8 
15 Idem, Ibdem. pp.10 
16 Idem, Ibdem. pp.13!
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sociais. São os sociólogos da denominada “escola sociológica francesa” – Émile 

Durkheim, Marcel Mauss e Marice Halbwachs – que dão os primeiros passos no estudo. 

Com base nos conceitos enunciados, Lévi-strauss, em 1953, dá continuação às 

propostas dos “sociólogos franceses”, acrescentando substância à disciplina da 

antropologia do espaço. Estudou o espaço e a sua morfologia tendo em conta a 

heterogeneidade das sociedades. Concluiu que, a relação entre o espaço e a estrutura 

do grupo é complexa, resultado da própria complexidade da sociedade. As sociedades 

não são homogéneas entre si, compreendem uma grande diversidade de pessoas que 

se organizam de forma complexa. Deste modo, a organização social não se espelha 

directamente no espaço mas reflecte-se nele: 

“Essas dimensões de espaço e de tempo não se confundem com aquelas que utilizam 

as outras ciências. Consistem num espaço ‘social’ e num tempo ‘social’, o que significa 

que elas não têm outras prioridades que não sejam as dos fenómenos sociais que as 

povoam. Segundo as suas estruturas particulares, as sociedades humanas conceberam 

essas dimensões de formas muito diferentes ”17.  

Dando continuidade aos conceitos expostos e seus respectivos autores, Henrique 

Lefebvre desenvolve uma reflexão – La Production de l’Espace, editada em 1974 –  que, 

focalizando o processo de produção do espaço nas práticas sociais, afasta desde logo 

uma forma simplista de corresponder directamente a acção ao lugar social. “Gerar 

(produzir) um espaço social apropriado, no qual a sociedade geradora toma forma 

apresentando-se e representando-se, se bem que ela não coincida com ele e que o seu 

espaço seja tanto a sua forma como o seu berço, não se faz num dia. É um 

‘processo’”18.  

Partindo do princípio que a relação é complexa e acontece de forma processual, o autor 

desenvolve três novos conceitos no âmbito da temática: prática social, representação do 

espaço e espaço de representação. O primeiro diz respeito à própria produção e 

reprodução dos lugares próprios a uma determinada sociedade, o segundo relaciona-se 

com a organização desses lugares, o estabelecimento de uma ordem espacial através 

de signos e códigos e, o terceiro refere-se à vida que acontece no espaço produzido e 

representado, ou seja, refere-se ao espaço vivido. Assim, o espaço passa a ser 

entendido a três níveis que se interligam. É matéria, suporte de práticas sociais, e é 

representação e apresentação de uma determinada sociedade que nele interage e se 

faz visível. 

As reflexões produzidas, no âmbito de um pensamento antropológico, na procura de 

uma definição conceptual, metodológica e etnográfica do espaço, são um enorme 

contributo para a arquitectura como disciplina que o concebe. A leitura do espaço sob o 

ponto de vista das ciências sociais e da arquitectura tem um denominador comum: o 

Homem.  

                                                                    
17 Idem, Ibdem. pp.16 
18 Idem, Ibdem. pp.43!
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“Quando se fala do homem e do espaço, entende-se que o homem está de um lado e o 

espaço de outro. O espaço, porém, não é algo que se opõe ao homem. O espaço nem é 

um objeto exterior e nem uma vivência interior. Não existem homens e, além deles, 

espaço. 

(…)A referência do homem aos lugares e através dos lugares aos espaços repousa no 

habitar. A relação entre homem e espaço nada mais é do que um habitar pensado de 

maneira essencial.”19 

 

A complexidade das sociedades desenvolve-se num também complexo espaço, que por 

sua vez se desenvolve no tempo. Qualquer espaço é acima de tudo um produto do 

Homem, do habitar humano, por isso as duas entidades são indissociáveis, duas faces 

da mesma moeda, como defende Heidegger.  

“Espaço é a experiência de”, dizia Aldo Van Eyck. 

 
 
3.1.2. Espaço Público: Espaço Social 
 
“Em Melânia, sempre que se entra na praça, fica-se no meio de um diálogo: o soldado 

fanfarrão e o parasita ao sair de uma porta deparam-se com o jovem perdulário e a 

meretriz; ou o pai avaro da soleira dá as últimas recomendações à filha apaixonada e é 

interrompido pelo servo palerma que vai levar um bilhete à alcoviteira. Volta-se a 

Melânia passados anos e reencontra-se o mesmo diálogo que continua: entretanto 

morreram o parasita, a alcoviteira, o pai avaro; mas o soldado fanfarrão, a filha 

apaixonada e o servo palerma tomaram os seus lugares, por sua vez substituídos pelo 

hipócrita, pela confidente e pelo astrólogo. (...)”20 

 
O homem é um animal social. A prática social é algo que está incutido na sua matriz, 

uma característica que o define e distingue. O acto de socializar está dependente da 

existência do outro, da relação com o outro. Os contactos sociais dão-se sempre no 

contexto de um grupo, mesmo que de apenas duas pessoas, como tal, a tendência do 

homem é viver em grupos, agrupar-se. Desde o grupo da família, o mais íntimo e 

restrito, ao grupo de amigos, ao grupo de vizinhos, à sociedade em geral. A prática 

social está na base da formação do grupo, a necessidade de interagir enquanto acção, 

desenrola-se num determinado espaço. Desde a casa, onde se forma o grupo da família, 

até à “praça”, ao espaço público, suporte comum a todos as pessoas de uma 

determinada sociedade. 

                                                                    
19 HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar. Conferência dada a 5 de Agosto de 1951 no âmbito do 
“Colóquio de Darmstadt 11” sobre “Homem e Espaço”. 
20 CALVINO, Italo. Cidades Invisíveis.10ª Ed. Lisboa: Teorema, 2006. pp.83 
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O espaço público é, por definição, o espaço utilizado por todos sem restrições de acesso 

ou horário, assim sendo, é obrigação de todos a sua manutenção. Opõe-se ao espaço 

privado que apenas permite o acesso ao seu proprietário, seja ele uma pessoa ou um 

grupo, ou a quem este o consente. Entre o espaço público e o espaço privado existem 

tantos outros tipos de espaços que servem colectivos ou individuais e que, sendo 

intermediários dos dois, articulam-nos. O espaço público é, deste modo, o espaço que, 

por excepção, serve o maior e mais heterogéneo grupo de pessoas: a sociedade. Esta, 

constitui-se por um colectivo complexo, que integra vários subgrupos de pessoas 

diferentes que têm comum o espaço. Como habitante, é a sociedade que produz e 

reproduz o espaço público, que o representa e se representa nele, através da prática 

social, é por isso, o palco da interacção social por excelência.  

 

 
3.1.3. Cidade: Território do Espaço Público 
 

“(...) o aspecto colectivo parece construir a origem ou o fim da cidade.”21 

 

A cidade enquanto produto da sociedade é, por primazia, o território do espaço público. 

Nasce de uma vontade de viver em grupo, que se justifica tanto pela já referida 

necessidade básica do ser humano de interagir e se integrar num grupo, como pelas 

vantagens que, efectivamente, viver em comunidade tem. Citando Gordon Cullen, “(...) 

uma cidade é algo mais do que o somatório dos seus habitantes: é uma unidade 

geradora de um excedente de bem-estar e de facilidades que leva a maioria das 

pessoas a preferirem – independentemente de outras razões – viver em comunidade a 

viverem isoladas.”22  

Por consequência, o espaço urbano é constituído por um sistema de espaços colectivos 

que se constata de extrema complexidade, tanto no que diz respeito à sua forma e 

imagem como ao seu conteúdo social. Isto porque, gera e é gerado por uma também 

complexa rede de interacções entre habitantes, resultado da concentração e 

sobreposição de acontecimentos e actividades cruzados no tempo. Esta complexidade é 

dilatada pelo facto do espaço público ser transversal às várias escalas da arquitectura. 

Como sustenta o geógrafo francês Jean Tricart23,  a cidade deve ser lida a partir do seu 

conteúdo social. Tricart estabelece três escalas de leitura: a escala da rua, que 

compreende as construções e os espaços não construídos; a escala do bairro, que é 

constituído por um conjunto de quarteirões com características comuns; e a escala da 

cidade inteira, considerada como um conjunto de bairros. Em comum, as três escalas 

têm a capacidade de gerar relações sociais, o que as distingue é o tipo de relações que 

                                                                    
21 ROSSI, Aldo. A arquitectura da cidade. 2ªEd. Lisboa: Edições Cosmos, 2001. pp.127!
22 CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana, 13ªEd. Lisboa: Edições 70, 2006. pp. 9 
23  Jean Tricart (1920-2003) foi um geógrafo francês, reconhecido pelos seus estudos nas áreas da 
geomorfologia e ecogeografia. É referido na obra de Aldo Rossi, A arquitectura da Cidade. 
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se originam das diversas actividades que se desenvolvem em cada uma delas. Assim, o 

papel do espaço público, no espaço urbano, é também de intermediário, um espaço 

mediador das várias escalas que compõem a cidade.  

 

 “A experiência espacial própria da arquitectura prolonga-se na cidade, nas ruas e 

praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde quer que a obra do homem 

haja limitado “vazios”, isto é, tenha criado espaços fechados. Se no interior de um 

edifício o espaço é limitado por seis planos (por um soalho, um teto e quatro paredes), 

isto não significa que não seja igualmente espaço vazio, encerrado por cinco planos em 

vez de seis, como acontece num pátio ou numa praça.”24  

 

Como afirma Bruno Zevi, as vivências que se produzem no espaço público são, 

portanto, uma extensão da experiência arquitectónica. A arquitectura, como objecto que 

o limita, que o desenha como “vazio”, “preenche-o” de vida. 

O espaço público não é apenas molde das formas que organizam a cidade, mas é, 

acima de tudo, forma e conteúdo em si mesmo. Fomenta relações entre o indivíduo e o 

território e entre o individuo e os outros.  

A cidade é um lugar de relações afectivas, as quais se intensificam no espaço colectivo. 

A experiência da cidade é enriquecida pela diversidade e heterogeneidade que a 

caracterizam, tanto das pessoas como do espaço. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                    
24 ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitectura. 5ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 1996. pp.25 

Fig. 8 –  
Planta de Roma de Gianbattista Nolli, de 1736-
1748. Representa o espaço público na cidade, 
tanto os espaços abertos como os fechados. 
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3.2. A CIDADE E O ESPAÇO 
 
“A arquitectura é a cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de sentimentos de 

gerações, de acontecimentos públicos, de tragédias privadas, de factos novos e antigos. 

O elemento colectivo e o privado, sociedade e indivíduo, contrapõe-se e confundem-se 

na cidade, que é feita de tantos pequenos seres que procuram uma organização e, 

juntamente com esta, um pequeno ambiente para si mais apropriado ao ambiente 

geral.”25 

 
3.2.1. Cidade como construção no tempo 
 

“(...) A cidade é um facto natural como uma gruta, um ninho, um formigueiro. Mas é 

também uma consciente obra de arte, e inclui na sua estrutura colectiva muitas formas 

de arte mais simples e mais individuais. O pensamento toma forma na cidade e por sua 

vez as formas urbanas condicionam o pensamento. Porque o espaço não menos do que 

o tempo, é engenhosamente reorganizado nas cidades: nas linhas e contornos das 

muralhas, no estabelecer planos horizontais e elevações verticais, no utilizar ou 

contrastar a conformação natural... A cidade é contemporaneamente um instrumento 

material de vida colectiva e um símbolo daquela comunhão de fins e de consensos que 

nasce em circunstâncias particularmente favoráveis, juntamente com a linguagem, é 

talvez a maior obra de arte do Homem.”26 

 

As cidades caracterizam-se por constituírem organismos vivos em constante 

transformação e evolução, crescem e desenvolvem-se por acumulação e sedimentação. 

Na história e análise da cidade, importa reter o conceito de Cidade como construção no 

tempo. Considera-se a cidade como o espaço síntese da transformação do território pelo 

Homem na prática do habitar. Fernando Torrijos, em “Sobre el uso estético del 

espacio”27, partindo do pressuposto que o espaço não é nunca um espaço natural mas 

sempre um espaço transformado, refere-se à cidade como espaço transformado por 

excelência, onde o habitante é participante e observador. 

Para Aldo Rossi a cidade é entendida como arquitectura porque, tal como esta, é uma 

construção, constrói-se no tempo. Em A Arquitectura da Cidade, como método de 

análise no estudo da mesma, Rossi estabelece uma teoria: a Teoria dos Factos 

Urbanos. Esta baseia-se numa leitura da cidade compreendida sob dois pontos de vista: 

como um todo e como um conjunto de partes. 

                                                                    
25 ROSSI, Aldo. A arquitectura da cidade. 2ªEd. Lisboa: Edições Cosmos, 2001. pp.33 
26 MUMFORD, Lewis. The Culture of Cities, in ROSSI, Aldo. A arquitectura da cidade. 2ªEd. Lisboa: Edições 
Cosmos, 2001. pp. 46-47 
27 TORRIJOS, Fernando; Sobre el uso estético del espacio in Arte efémero y espacio estético, in ARENAS, 
José Fernández. Arte efímero y espacio estético, Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre, 1988.    

Fig. 9 –  
Planta Plantas da evolução da cidade de Turim 
até ao séc. XIX, Itália (de cima para baixo): 

- Cidade medieval construída sobre o 
traçado romano (A); 

- Muralhas renascentistas no séc. 
XVI (B); 

- Expansão dos séculos XVI-XVII e 
as fortificações clássicas e a 
cidadela (C,D); 

- No final do séc. XVII com a 
expansão barroca e as fortificações 
estreladas; 

- Depois da demolição das muralhas, 
em 1819, e abertura dos 
boulevards. Planta desenhada por 
Sütbben no final do séc. XIX; 
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Rossi compara a cidade a “um grande manufacto, uma obra de engenharia e de 

arquitectura, mais ou menos complexa, que cresce no tempo”28, deste modo deve ser 

lida como um conjunto de camadas que se acrescentam e sedimentam ao longo do 

tempo e da história. Define-se como um objecto eternamente inacabado, que se 

completa sem nunca estar completo. Neste sentido a sua forma actual assimila a sua 

matriz inicial e todas as mutações que a mesma sofreu até ao momento. 

Transformações essas que, umas vezes espontâneas outras planeadas, tiveram na sua 

base os mais diversos motes e autores.  

“A forma da cidade é sempre a forma de uma época da cidade; e existem muitos tempos 

na forma da cidade.”29 

 

Da segunda proposta de leitura da cidade – como um conjunto de partes – Rossi, refere-

se “a áreas mais delimitadas da cidade, a factos urbanos caracterizados por uma sua 

arquitectura e, portanto, por uma sua forma”.30 A complexidade da forma da cidade 

constitui-se pelas características particulares de cada parte que gera o todo. Os factos 

urbanos delimitam-se através da diversidade das suas próprias formas, por isso 

caracterizam-se pela singularidade de cada um. Essa heterogeneidade que compõe o 

espaço urbano provoca, a quem o percorre, um conjunto infinito e diverso de 

experiências. Experiênciar a cidade implica exactamente isso, experienciá-la nas suas 

diferenças, como um objecto que resulta da soma dos seus fragmentos.  

A ideia da cidade como grande manufacto, conduz à Teoria das Permanências, dos 

geógrafos e historiadores franceses Marcel Poète e Pierre Lavedan, referida também na 

obra de Rossi. O conceito de persistência urbana surge na obra de Marcel Poète, à qual 

Lavedan dá seguimento. Para Poète, “através da diversidade das épocas e das 

civilizações é possível verificar uma constância de motivos que asseguram uma relativa 

unidade na expressão urbana. A partir daqui desenvolvem-se as relações entre a cidade 

e o seu território geográfico, relações que são realmente analisáveis pelo valor da rua”31. 

Fundamentando-se nesta prespectiva, Lavedan desenvolve a teoria defendendo que “a 

persistência torna-se a geratriz do plano; esta geratriz é o principal objectivo da pesquisa 

                                                                    
28 ROSSI, Aldo. A arquitectura da cidade. 2ªEd. Lisboa: Edições Cosmos, 2001. pp.43  
29 Idem, Ibdem. pp.80 
30 Idem, Ibdem. pp.43!
31 Idem, Ibdem. pp.64 

Fig. 10 – 
Planta do Palácio de Split, Croácia, mandado 

construir pelo imperador Dioclesiano em 305 d. 
C. e em 1988. “An Emperor’s house at Split 

became a town for 3000 people”. Texto de Jaap 
Bakema 
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urbana, porque com a sua compreensão, é possível remontar à formação espacial da 

cidade; na geratriz está compreendido o conceito de persistência, que também se 

estende aos edifícios físicos, às ruas, aos monumentos urbanos.”32 

 

O crescimento das cidades, e a sua constante alteração morfológica, quer seja planeada 

ou espontânea, dá-se por motivos específicos que ficam inscritos naquilo que 

permanece. Consequentemente, as permanências condicionam o próprio crescimento 

da cidade determinando-lhe orientações e sentidos. Destaca-se a permanência das 

formas no desenho do espaço público, principalmente no desenho das ruas que, mesmo 

com a mutação do construído que as define ou alteração dos seus usos, persistem no 

plano da cidade. As ruas são, no pensamento de Poéte, o próprio destino da  

cidade, pois apesar do núcleo urbano nascer num determinado local, é a rua que o 

“mantém vivo”.  

 

 

A forma gera outras formas, e assim se desenvolve o processo de formação. Pelo facto 

de se construírem no tempo as cidades possuem a capacidade de, no espaço do seu 

território, permitirem a coexistência de diferentes formas de habitar. O plano da cidade é 

constituído por autênticas pegadas deixadas pela evolução histórica da sociedade. O 

modo de vida de outras épocas permanece na forma da cidade, justifica as novas 

formas, condiciona-as indicando-lhe caminhos. A cidade é hoje um registo de ideais e 

ideologias, de pessoas e grupos, de habitus e ritus, aglomerado de história e memória. A 

cidade do presente é, e será sempre, resultado da soma de várias cidades do passado. 

 

 
 

                                                                    
32 Idem, Ibdem. pp.65 

Fig. 11 –  
Plantas da evolução da  Praça de São Marcos 
em Veneza. 

Fig. 12 –  
Adaptação do traçado da cidade romana à 
cidade islâmica numa rua em Damasco, Síria. 
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3.2.2. O espaço público na cidade 
 
“Não é que se trate de voltar globalmente atrás (...), nem de aí ir buscar – o arquitecto 

por exemplo – receitas formais, o que seria um esteticismo voluntarista contra o qual os 

autores nos colocam de sobreaviso. Mas trata-se de nos familiarizarmos com um olhar 

antropológico sobre nós próprios e sobre as nossas obras, olhar que, não dissociando o 

técnico, o social e o simbólico, nos ajuda a inventar novos espaços, mais humanos”33  

 

Ao longo da história, nos diversos modelos propostos para habitar em comunidade, as 

ruas e praças constituíram uma estrutura indispensável à organização do espaço 

urbano. Umas vezes resultado outras resultante, umas vezes planificado outras 

espontâneo, umas vezes primário outras secundário, o espaço público foi sempre uma 

componente fundamental do espaço da cidade.  

Fernando Chueca Goitia destaca a perspectiva de Ortega y Gasset34 na tentativa de 

definir cidade. Para este a cidade por excelência é a cidade clássica e mediterrânea, 

onde o elemento fundamental é a praça: “A urbe – diz ele – é, antes de mais, o seguinte: 

a praceta, ágora, local para conversa, discussão eloquências, política. Em rigor, a urbe 

clássica não devia ter casas, mas apenas as fachadas necessárias para delimitar uma 

praça, cena artificial que o animal político retira ao espaço agrícula”. “A cidade clássica 

nasce de um instinto oposto ao doméstico. Edifica-se a casa para se estar nela: funda-

se a cidade para se sair de casa e reunir-se com os outros que também saíram de suas 

casas”.35 Como refere o filósofo, na cidade clássica o espaço público é protagonista, a 

cidade vive-se fora de portas.  

                                                                    
33 SILVANO, Filomena. Antropologia do Espaço. Uma Introdução. 2ªEd. Lisboa: Celta Editora, 2007. pp.64 
34 Ortega y Gasset foi um filósofo espanhol (1833-1955). 
35 GOITIA, Fernando Chueca. Breve História do Urbanismo. 8ªEd. Lisboa: Editorial Presença, 2010. pp.11 

Fig. 13 –  
Planta de Atenas no tempo de Péricles, 2ª 

metade do séc. V. a. C. 
 

Fig. 14 – 
Planta do Ágora Ateniense.  

. 
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No caso da cidade grega, o espaço público assumia-se como lugar de expressão, tanto 

nas práticas sociais e políticas como nas religiosas. Não se fala ainda do papel 

preponderante da rua, nem, por consequência, da fachada, no entanto, é no Ágora que 

nasce o verdadeiro sentido de praça pública. Ágora provém do verbo grego ago que 

significa reunir. Na cidade era o lugar de reunião, centro político e social, o foco da vida 

civil. Constituía um amplo espaço aberto no centro da malha regular das áreas 

habitacionais o qual se limitava por um conjunto de edifícios destinados ao bem público 

e ao   desenvolvimento da democracia, que lhe incutiam o carácter de espaço de 

encontro e discussão. 

Nas cidades romanas o conceito de espaço público expande-se e ganha significado 

próprio: a rua, lugar de comércio e circulação; a praça, lugar de encontro cívico-social, 

lugar nobre de prestígio. A grande praça pública passa do Ágora grego para o Fórum 

Romano. Os fóruns eram verdadeiros enclaves monumentais no espaço da cidade. 

Concentrações da vida pública, civil e religiosa, que se cobriam de estátuas, templos e 

monumentos e que integravam diversas actividades destinadas à vida comunitátia, 

desde o lazer à politica.  

 

Da polis grega à civitas latina, o espaço público ganhou dimensão e significado, mas é 

no período medieval que a concepção de cidade exteriorizada tem particular relevância. 

O burgo medieval era um organismo vivo, de crescimento espontâneo – na maioria dos 

casos – o qual se desenvolvia entre dois grandes momentos: a muralha, a concha 

resistente; e a igreja, o seu delicado núcleo, a pérola. A vida comunitária acontecia em 

cada lugar da cidade, em cada rua, em cada praça. O espaço urbano era um espaço 

íntimo ao habitante, construía-se a uma escala humana em todo o seu território. As ruas 

tinham dimensões que respeitavam uma hierarquia, as mais largas permitiam o fácil 

acesso às portas da cidade e convergiam no centro, onde se localizava a igreja. 

Adjacente à igreja abria-se uma praça, a qual tanto lhe servia de espaço de recepção 

Fig. 16 –  
Planta do Forum de Trajano (112 d. C.), Roma. 
  

Fig. 15 –  
Reconstituição da planta do centro de Roma 
imperial. 
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como de centro comunitário e lugar de encontro dos cidadãos. Nas imediações da 

grande praça pública aparecia a praça do mercado.  

Estas características são ainda notórias na cidade de Siena, em Itália, um exemplo 

significativo que conserva a imagem viva do seu ambiente medieval. No cruzamento das 

ruas surge a principal praça pública da cidade: a Praça do Campo. Próxima da catedral, 

com a sua forma côncava natural e o seu desenho fechado pela sequência contínua de 

fachadas, organiza-se como uma sala de estar pública, um verdadeiro lugar de encontro. 

O primeiro momento de ruptura com as cidades públicas e exteriorizadas dá-se com o 

idealismo da cidade renascentista. O espaço urbano, anterior lugar da civitas Dei, 

transforma-se num plano que se desenha tendo como principal permissa a 

homogeneidade estética.  

O homem do renascimento adopta os valores da antiguidade clássica como ideais 

absolutos. O Tratado de Vitrúvio é descoberto e descodificado na procura da cidade 

ideal. Vários são os teóricos que, reinterpretando os valores da doutrina vitruviana – 

firmitas, utilitas e venustas – formulam propostas de cidades ideais. 

A cidade ideal renascentista concebe-se como um sistema espacial que idealiza um 

espaço homogéneo através da igualdade das partes nos vários níveis que a constituem 

– edificios, ruas, praças. De todos as concepções da cidade ideal renascentista apenas 

Palma Nuova, de Scamozzi, foi realmente construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 –  
Planta da Praça do Campo, Siena. 

Fig. 17 –  
Planta da cidade medieval de Siena, Itália, no 

séc. XVI.  

Fig.19 –  
Planta  de Palma Nuova (1593), Itália, cidade 

ideal de Scamozzi. 
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O renascimento é um movimento primordialmente intelectual, a cidade renascentista é 

principalmente uma ideia. Acontece ainda no plano da cidade medieval, a estrutura 

urbana mantém-se com apenas algumas alterações, a grande transformação acontece 

no contexto da cidade barroca. O urbanismo barroco herda os conceitos explorados 

pelos teóricos e tratadistas do renascimento e desenvolve uma cidade tendencialmente 

cenográfica. Utiliza-se a perspectiva como instrumento para atingir a êxtase da 

experiência da cidade pela percepção visual. A Praça do Capitólio, em Roma, 

encomendada pelo papa Sisto V a Miguel Ângelo para a chegada do rei Carlos V em 

1536, é um exemplo revelador dos aspectos preponderantes da concepção do espaço 

urbano renascentista: a unidade das partes num todo harmónico mediante a utilização 

da geometria e da perspectiva. Os edifícios laterais convergem para o edifício de topo 

criando uma ilusão óptica na percepção do espaço. Apenas concluída no séc. XVII, é já 

uma concretização da interpretação barroca dos valores renascentistas. 

Após a revolução industrial e as suas consequências na concepção das cidades, como 

as novas propostas de expansão urbana e o progressivo aumento de escala do espaço, 

é com o urbanismo funcional da cidade moderna que se dá o segundo momento de 

ruptura na concepção da cidade e da estrutura urbana. 

A cidade moderna é o reflexo de uma mudança de paradigma: ambiciona-se a cidade 

saudável. Tornam-se preponderantes no desenho do espaço urbano aspectos como a 

iluminação natural das habitações, a ventilação, o acesso a espaços abertos, a 

predominância de espaços verdes. As questões psicológicas e sociais são 

negligenciadas a favor de uma ideologia funcionalista. A Cidade Radiosa de Le 

Corbusier, é por muitos considerada a síntese dos ideais modernos. Consiste numa 

solução utópica e puritana da cidade que concretiza os princípios doutrinais do 

urbanismo do movimento moderno.  

 

A alteração de paradigma provoca uma recomposição espacial da cidade que acontece 

com uma radical mudança de escala: as ruas são mais largas, pondo em destaque o 

papel do automóvel, constroem-se megaestruturas que saem do quadro da cidade 

tradicional, as funções são polarizadas pelo zonamento do espaço urbano.  

O espaço público é resultado da desintegração e descompactação da cidade. O 

aumento exponencial das suas dimensões contribuiu para a dispersão das pessoas. 

Gordon Cullen, denomina-o de urbanismo desértico. A sua recomposição é visível na 

Praça dos Três Poderes em Brasília, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, onde a 

Fig. 20 –  
Planta da Praça do Capitólio (1536), de Miguel 
Ângelo, em Roma. 

Fig. 21 –  
Desenho da Cidade Radiosa (1924), Le 
Corbusier. 
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dimensão monumental descaracteriza o espaço, este é árido e afasta o homem 

construindo-se numa escala que não é a sua.  

 

“Os nossos espaços públicos eram depósitos duma história comum. Temos abandonado 

em grande parte o sentido de um destino partilhado e os nossos espaços públicos 

mostram-no. O que resta pode não envolvê-los directamente mas ao menos deixa-os 

acontecer. (...)”36 

 

Actualmente, com a expansão urbana da área metropolitana para áreas adjacentes aos 

limites da cidade, ou até mesmo fora deles, assiste-se a um crescimento disperso e 

descontínuo do território. A cidade de hoje tende a perder coerência como entidade 

única. O processo provocou uma reforma das dinâmicas sociais e económicas que 

culminou num progressivo afastamento do cidadão ao domínio público. O espaço 

colectivo tem perdido progressivamente o seu carácter de espaço-social. Urge a 

necessidade de aproximar as pessoas às cidades e aos seus centros, à sua história e 

identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
36!KOSTOF, Spiro; The City Assembled – The Elements of Urban Form Through History; London: Thames & 
Hudson, 1992; pp. 187!

Fig. 22 –  
Planta da Praça dos Três Poderes (1956-1960), 
de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, em Brasília. 
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Fig. 23 –  
Fotogramas do filme Nuovo Cinema Paradiso, 
de Giuseppe Tornatore, de 1988. Mostram a 
praça onde se localizava o cinema e a sua 
evolução ao longo do tempo, como os carros 
foram substituindo as pessoas. 
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3.3. A CIDADE NA COLINA DE SANT’ANA  
 
A colina de Sant’Ana caracteriza-se por ser parte histórica e da história de Lisboa. 

Resultado dum crescimento urbano que se consolidou ao longo do tempo, no seu 

espaço coexistem e articulam-se várias épocas da cidade. É assim um território de 

permanências urbanas que se tornaram geratrizes do plano no seu processo de 

formação.  

Os actuais hospitais, outrora conventos, que ali existem, são hoje objecto de reflexão, 

prevendo-se a sua desafectação. A alteração da função destes elementos estruturantes 

do espaço, conduz à hipótese da sua regeneração como forma de regenerar a própria 

colina. 

 

 
3.3.1. Evolução e sedimentação 
 

“Olisipo beneficiava do Tejo, ancoradouro comercial importante. As águas do rio 

enchiam parte do vale largo da Baixa, e tinham braços por Valverde e pelo vale da 

Mouraria, até Arroios, separados pela Colina de Sant ́Ana, recolhendo águas das 

encostas, em cursos que o tempo diminuía, por razões naturais ou provocadas.”37 

 

Hoje “colina entre colinas”, a Colina de Sant’Ana foi, em tempos, definida por dois 

esteiros do rio tejo que a confinavam a nascente e poente, aproximadamente nos vales 

das actuais avenidas Almirante Reis e da Liberdade, respectivamente, convergindo a sul 

na zona da baixa pombalina. Localizada a norte das muralhas, foi no seguimento dos 

seus vales e linhas de festo, que surgiram os primeiros caminhos de ligação ao recinto 

da cidade.  

Pelas suas características naturais favoráveis e, proximidade com o centro urbano a 

colina constituía uma área de enorme potêncial à fixação humana. Assim, no século XVI 

várias congregações religiosas a elegeram para lugar de implantação das suas casas. 

Os recintos dos conventos estiveram então na génese da colina enquanto parte 

constituinte da cidade de Lisboa, assumindo-se como factos urbanos estruturantes no 

desenho do espaço.  

 

“O Monte de Sant ́Ana era campos de encosta de vários senhores e depois cerca de 

conventos ou quintas de casas nobres, principalmente de D. Aleixo de Menezes. Só no 

séc. XVII começou a receber vestimenta urbana de edifícios, numa ligeira ordenação 

municipal”.38 

                                                                    
37 FRANÇA, José Augusto, Urbanismo e Arquitectura. Lisboa, in PILÃO, Célia. Colina de Sant’Ana: Viagens 
pelas memórias dos lugares. Apresentação Digital na Faculade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. 
38 ARAÚJO, Norberto, Peregrinações em Lisboa, Livro IV, in PILÃO, Célia. Colina de Sant’Ana: Viagens pelas 
memórias dos lugares. Apresentação Digital na Faculade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.  
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Após fundação das casas conventuais, iniciou-se, no século XVII, um lento processo de 

urbanização da área que teve origem em pequenas construções ao longo dos eixos dos 

antigos caminhos de atravessamento. Mas, é apenas no século XVIII que a colina 

abandona o carácter marginalizante que outrora a caracterizou, com a construção no 

local de inúmeros palácios que, confirmando a atractividade do território, constituíram 

um reforço à sua qualificação urbana.  

Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, os conventos são desocupados e, no 

decorrer do século XIX inícios do século XX, reconvertidos em unidades hospitalares – à 

excepção do hospital de São José que já se encontrava em funcionamento deste 1775.  

Também é nessa altura que se consolida a malha urbana da zona norte da colina, até 

então ainda rural. Desenvolve-se com base num traçado urbano regular e de vias mais 

largas, em contraposição com o traçado da zona sul.  

 

 

3.3.2. O espaço entre os recintos 
 

O território da Colina de Sant’Ana apresenta-se constituído por um tecido urbano 

heterógeneo consequência de um processo de formação, por acumulação e 

sedimentação, transversal ao tempo.  

Na sua génese estão os conventos que ali se implantaram numa época em que 

praticamente só existiam campos de cultivo e, com o expansão urbana, foram 

assimilados pela cidade. Uns mais outros menos alterados, sobreviveram até aos dias 

de hoje como Hospitais: o Convento de Santo Antão – actual Hospital de São José –, o 

Convento de São Bernardo do Desterro – já desactivado –, o Convento de Rilhafoles – 

mais conhecido como o antigo Hospital Miguel Bomabarda –, o Convento de Santa 

Marta – hospital do mesmo nome – e o Convento de Santo António dos Capuchos – 

hospital do mesmo nome.  

Definem-se como autênticos enclaves urbanos, recintos amuralhados que se fecham 

sobre si mesmos, ocupando, na sua área total, grande parte do território. Por um lado, 

assumem uma forte presença na leitura do espaço, constituindo unidades morfológicas 

que desenham a paisagem urbana por outro, o seu carácter de heterotopia torna-se 

identitário da própria colina.  

São, acima de tudo, persistências no espaço urbano que como tal, se tornaram 

geratrizes do plano no seu desenvolvimento. Condicionantes da estrutura urbana no seu 

crescimento, os conventos não facilitaram a articulação dos diferentes tecidos urbanos, 

quer entre eles, quer com os seus próprios recintos conventuais. O espaço desenvolveu-

se descontínuo, gerando um espaço público desconexo na relação com o território.  
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Fig. 24 –  
Esquema em planta da colina de Sant’Ana que 
ilustra o antigo esteiro do rio Tejo que a 
contornava, os primeiros caminhos de expansão 
do território e o total de conventos que ali se 
implantaram. 

Fig. 25 –  
Esquema em planta dos enclaves urbanos que 
representam os recintos dos antigos conventos, 
hoje hospitais (alguns já desactivados). De norte 
para sul: 
- Hospital Miguel Bombarda; 
- Hospital de Santa Marta; 
- Hospital dos Capuchos; 
- Hospital do Desterro; 
- Hospital de São José; 
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Por um lado, os grandes muros que envolvem os conventos condicionam a 

permeabilidade do espaço e a mobilidade do transeunte por outro, a descontinuidade é 

acentuada pela descaracterização dos espaços colectivos. O acesso ao cume da colina 

a partir dos seus vales, hoje importantes artérias da cidade de Lisboa, é dificultada, tanto 

pela diferença topográfica como pela desconexão de percursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colina fecha-se para a cidade e abre-se sobre si própria. No centro aparece um grande 

espaço público, o actual Campo Mártires da Pátria. Antigo Campo de Sant’Ana, desde 

que a colina é parte integrante de Lisboa se mantém como um enorme “vazio” central. 

Ao longo do tempo teve as mais diversas funções: foi feira da ladra, praça de touros, 

lugar de acontecimentos públicos. Hoje em dia funciona como um jardim, subdividido em 

áreas que suportam diferentes actividades – campos de jogos, parque infantil, quiosques 

–, no entanto, é pouco atractivo para a maioria da população. Nas imediações localiza-

se o Jardim do Torel, envolto pelos antigos palácios e localizado numa posição 

sobranceira sobre o vale da avenida da Liberdade, proporciona uma das mais belas 

vistas sobre Lisboa.  

A heterogeneidade da colina pela diversidade de tipos de traçado é também visível na 

caracterização do espaço público nas diferentes formas que permitem a sua apropriação 

pelos habitantes. A vias estreitas da cidade medieval, onde a casa se estende para a 

rua, a domesticidade é notória na experiência, contrapondo-se ao traçado regular do 

seculo XX, onde as vias mais largas e formais, pontuadas por linhas de árvores, se 

definem mais urbanas.  

 

Fig. 26 – 
 Fotografia no Campo Mártires da Pátria, antigo 

Campo de Sant’Ana. 
Fig. 27 –  

Fotografia das escadinhas de Santo António. 
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A colina é hoje habitada por uma população maioritariamente idosa. Grande parte do 

seu território encontra-se ameaçado pelo progressivo abandono do edificado. As 

funções comerciais que outrora funcionavam nos pisos térreos foram deixando de existir, 

provocando um abandono da rua e da sua função vital como espaço que anima a 

cidade. A descaracterização dos espaços públicos e a sua falta de capacidade de 

responder às necessidades dos habitantes, são motivos que tornam urgente a 

regeneração da colina como forma de recuperar o seu património devolvendo-a à vida 

da cidade de Lisboa.  

No âmbito do projecto a desenvolver no antigo convento de Santo António dos 

Capuchos, ambiciona-se um espaço público que responda às necessidades de quem o 

habita. A criação de novas permeabilidades promove uma continuidade do território, 

respeitanto a integridade e identidade das unidades conventuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 –  
Fotografia da Rua do Passadiço. Rua estreita da 
cidade medieval. 

Fig. 29 –  
Fotografia da Rua  Luciano Cordeiro, rua larga cidade 
do séc. XX..  
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3.3.3. O recinto do Convento dos Capuchos 
 

“Nas cidades, aquelas figuras graves e sérias, com os seus hábitos talares, quase todos 

pitorescos e alguns elegantes, atravessando as multidões de macacos e bonecas de 

casaquinha esguia e chapelinho de alcatruz que distinguem a peralvilha rasa europeia –

cortavam a monotonia do ridículo e davam fisionomia à população.  

Nos campos, o efeito era ainda maior: eles caracterizavam a paisagem, poetizavam a 

situação mais prosaica de monte ou vale; e tão necessárias, tão obrigadas figuras eram 

em muitos desses quadros, que sem elas o painel já não é o mesmo. 

Além disso, o Convento no povoado e o Mosteiro no ermo animavam, amenizavam, 

davam alma e grandeza a tudo: eles protegiam as árvores, santificavam as fontes, 

enchiam a terra de poesia e de solenidade.”39 

 

Os conventos Capuchos distinguem-se por seguirem rígidas regras na sua implantação. 

A simplicidade das construções prendia-se com o facto de estas visarem tornar-se 

espaços para o aprimoramento espiritual, onde predominava a pobreza evangélica e a 

modéstia. Valorizava-se a vida contemplativa e, ao mesmo tempo, o afastamento do 

mundo, o recolhimento como premissa absoluta e necessária à vida espiritual de um 

frade. O convento por isso, devia ser um espaço abrigado e protegido da comunidade 

apesar de em parte depender dela.  

Assim se construíu, em 1579, o Convento de Santo António dos Capuchos de Lisboa, na 

colina de Sant’Ana, sob alçada dos frades Capuchos da Província de Santo António. 

Com o terramoto de 1755 ficou parcialmente destruído, sofrendo posteriormente obras 

de reconstrução. Aquando a extinção das ordens religiosas, em 1834, ficou desocupado 

e, em 1836, passou a funcionar como Asilo da Mendicidade de Lisboa. O elevado 

número de asilados provocou a necessidade de aumentar as instalações e, em 1854,  foi 

acrescentado ao património o Palácio dos Condes de Murça.  

É convertido em Hospital dos Capuchos, em 1928, passando a integrar o grupo dos 

Hospitais Civis de Lisboa. Em 1940, o edifício do convento é sujeito a obras nas quais se 

altera drásticamente o claustro. Também são criadas novas instalações hospitalares 

através da construção de uma série de novos edifícios dispersos no espaço, na procura 

de melhor resolver as necessidades do programa.  

 

 

 

 

                                                                    
39 GARRETT, Almeida, Viagens na minha terra, Biliblioteca Digital: Clássicos da Literatura Portuguesa, Porto 
Editora; pp. 61,62; 
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Hoje em dia pouco resta da sua forma e imagem originais. Persiste no território o 

desenho da antiga cerca que, seguindo a topografia do terreno, é ainda hoje legível. 

Persiste também o “caminho da peregrinação”, antiga alameda ladeada de tão formosas 

árvores de sombra, que ligava a entrada do convento ao Campo de Santana, e deste ao 

resto da cidade. Como testemunho do espaço conventual resta parte da matriz da planta 

original que é ainda legível. 

Do património construído, apenas se encontram classificados pelo IGESPAR, como 

Imóveis de Interesse Público, os azulejos da igreja e do claustro do edifício do antigo 

Convento, o relógio de sol, a cisterna e o palácio dos Condes de Murça. Parte da 

restante construção é constituida por armazéns e edifícios hospitalares. 

 

 

 

 

Actualmente o recinto do hospital define-se pela rua Luciano Cordeiro, pela calçada de 

Santo António e pelos logradouros dos edifícios da rua de Santo António dos Capuchos 

e da rua do Passadiço. Pode aceder-se ao recinto por três entradas: a entrada principal, 

que dá para a rua Luciano Cordeiro, a qual se supõe ter sido a entrada do convento, 

uma entrada secundária, na mesma rua (actualmente desactivada), e uma terceira 

entrada pela rua de Santo António dos Capuchos pelo Palácio dos Condes de Murça.  

Topográficamente constitui uma espécie de promontório, uma “colina dentro da colina”.  

 

Fig. 30 –  
Fotografias do recinto quando era Asilo da 
Mendicidade de Lisboa. 

Fig. 31 –  
Fotografias actuais do recinto como Hospital dos 
Capuchos de Lisboa, captadas dos mesmos pontos 
de vista, aproximadamente.  
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A mesma topografia que um dia afirmou o seu lugar sombranceiro na colina de Sant’Ana 

é hoje um lugar de amplas vistas sobre a cidade, e vice-versa, é também visto de vários 

miradouros de Lisboa. 

Foi convento, asilo e hospital, hoje reflecte-se sobre o que será no futuro, tendo em 

conta o tudo o que tem para oferecer à cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 –  
Esquema, em vista aérea e planta, do recinto do 

Hospital dos Capuchos na actualidade.  
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PARTE II – ENSAIO DE PROJECTO 

4. DESENHO DO ESPAÇO À ESCALA DO HOMEM 
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4.1. DESENHO À ESCALA URBANA 
 

A arquitectura, como disciplina que concebe o espaço, tanto pode ser um incentivo como 

um obstáculo ao seu uso. O desenho do espaço público tem o poder de fomentar ou 

inibir o contacto físico, logo é condicionante na prática social. Procura-se, no âmbito do 

projecto de reconversão do hospital dos Capuchos de Lisboa, desenvolver uma proposta 

que qualifique o espaço público como estratégia de reabilitação da área e, por extensão, 

da própria colina de Sant’Ana.  

O projecto iniciou-se a uma escala urbana. Após análise da colina de Sant’Ana e do 

local de intervenção, estabeleceram-se pressupostos que guiaram a proposta. Estes 

basearam-se em aspectos que se constataram fundamentais para o projecto: a 

revalorização do património existente e das permanências históricas; a consolidação do 

tecido urbano, procurando suturar os diferentes tipos de malha existentes ao estabelecer 

uma continuidade; a criação de novas permeabilidades entre o lugar e a cidade, 

respeitando o carácter de enclave urbano que o caracteriza; a criação de novos espaços 

públicos adequados ao habitante. 

 

4.1.1. Lugar 
 

Pela topografia acentuada do terreno, a proposta estabeleceu três cotas principais que 

já existiam mais ou menos no terreno. A cota mais alta é onde se localiza o edifício do 

antigo convento, funciona como uma espécie de promontório, uma acrópole: a 

“cidadela”. Define-se pelo desenho da cerca que ainda persiste, como forma de lhe 

salvaguardar a memória. À cota intermédia desenvolve um espaço de mediação, de um 

dos lados envolve a “cidadela” e do outro está confinado por uma linha de edifícios, uns 

existentes e outros propostos, que procura fechar em quarteirões os logradouros que se 

voltam para o interior do recinto. A cota mais baixa relaciona-se com o tecido mais 

compacto da colina. Propõe-se um pequeno largo à cota da rua do Passadiço que 

recebe o habitante na entrada para o novo espaço. 

Os grandes espaços colectivos propostos desenvolvem-se na cota da “cidadela”. 

Procura-se um traçado claro onde o espaço público é estruturante, articulando-se 

através de um conjunto de praças que se desenham como “vazios perfeitos”. As novas 

funções propostas localizam-se em redor destes lugares colectivos que são praças, 

largos, pátios, espaços onde se concentra vida. O espaço é compacto nas suas 

dimensões, procura a domesticidade dos lugares criando relações de intimidade entre o 

habitante e o território.  

Pretende-se uma continuidade no perfil que compõe a paisagem da colina. Esta, 

marcada pelos recintos dos antigos conventos é visível de vários miradouros que olham 

sobre a cidade e constitui, por isso, um marco importante na imagem de Lisboa. O 
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edifício do antigo convento e a igreja constituem o centro da intervenção. Os novos 

edifícios nunca ultrapassam a cota dos já existentes.  

 
4.1.2. Funções 
 

A proposta propõe programas que procuram integrar diferentes funções. Prevê-se um 

uso predominantemente habitacional no intuito de fixar mais moradores na área, pelo 

seu progressivo abandonado como local de residência. Sustem-se que, como estratégia 

para atrair residentes ao local, devem existir outras funções que suportem a vida 

quotidiana, como comércio, serviços e equipamentos. Deste modo, a diversidade 

funcional permitirá responder de forma homogénea à utilização diurna e nocturna, ao 

mesmo tempo que gera novas dinâmicas no espaço passa a reunir diferentes 

actividades. 

Nos edifícios classificados, convento e palácio, estabelecem-se equipamentos públicos. 

A opção procura dar visibilidade ao património através de funções que se viram para o 

público em geral. 

 
4.1.3. Mobilidade 
 

Opta-se por criar uma solução que desenvolve um sistema integrado de circulações. 

Propõe-se que a circulação rápida aconteça na cota da plataforma intermédia, nos 

limites da “cidadela” e, a circulação pedonal em todo o espaço, sob a forma de diversos 

percursos. A circulação rodoviária acontece numa via de sentido único que se conecta 

com os arruamentos rodoviários já existentes. O estacionamento é, maioritariamente, 

subterrâneo, tirando partido da topografia. A largura da via permite também a existência 

de um percurso pedonal agradável, pontuado por árvores que a acompanham em toda a 

sua extensão. 

 

4.1.4. Permeabilidade 
 

Objectiva-se a criação de uma circulação pedonal intensa e variada. A permeabilidade 

do espaço público e a intensificação dos percursos visa facilitar o acesso e a mobilidade 

na própria colina e activar a sua relação com os vales. 

As novas ligações diluem-se nos espaços públicos, nas galerias dos pisos térreos, em 

atravessamentos e passagens pelos próprios edifícios. Criam-se permeabilidades a fim 

de estabelecer relações entre as diferentes cotas, umas mais directas outras mais 

sinuosas onde o transeunte se demora no espaço. O habitante tem a oportunidade de 

escolher que caminho tomar.  
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Fig. 33 –  
Esquemas do projecto da proposta à 
escala urbana. 



 

 42 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

4.2. DESENHO À ESCALA DO EDIFÍCO 
 

Desenvolvem-se a uma escala aproximada dois edifícios de habitação colectiva com 

comércio e serviços no piso térreo. Localizam-se a norte do convento e confinam a 

relação do recinto com a envolvente pela Calçada de Santo António. A poente fazem a 

transição entre a cota superior e a cota intermédia da proposta urbana.  

Contíguos, os edifícios definem-se como uma unidade morfológica em que as diferentes 

partes e o todo se determinam de forma equivalente. Constitui-se por diferentes níveis e 

domínios que funcionam em uníssono, numa dependência mútua.  

 

4.2.1. O edifício como cidade 
 

Na primeira parte deste trabalho, no capítulo dedicado à cidade, discorre-se sobre a 

importância das ruas e praças como elementos básicos na estrutura urbana em torno 

dos quais, em muitos casos, se organizavam as cidades. Nesses casos, o espaço 

construído activa o espaço público, promovendo uma extensão das actividades 

interiores para o exterior, e vice-versa, numa relação de partilha que multiplica a 

interacção nos lugares. A analogia entre a lógica organizacional da cidade e a de uma 

grande casa, proposta por Leon Battista Alberti40 e posteriormente celebrizada na frase 

de Aldo Van Eyck: “Faça de cada coisa um lugar, faça de cada casa uma cidade e de 

cada cidade uma porção de lugares, pois uma casa é uma cidade minúscula e uma 

cidade é uma casa enorme”41; é o ponto de partida para uma interpretação que invoca, 

metaforicamente, a concepção arquitectónica do edifício como cidade.  

No Orfanato de Amsterdão (1955-1960), o arquitecto concretiza a reinterpretação do 

espaço da cidade na lógica conceptual do edifício. Este desenvolve-se como “uma 

unidade na qual as partes e o todo se determinam recíprocamente”. “Organiza-se 

partindo de uma lógica urbana, “com suas “ruas” e “praças” e unidades de construção 

independentes”42, como de uma pequena cidade autónoma se tratasse.  

A intenção de que o edifício se conceba como uma estrutura em que há uma 

determinação recíproca das partes admite que, a relação entre as mesmas seja 

intrinsecamente próxima. Isto é, o equilíbrio entre o conjunto e as unidades que o 

compõem conferem ao lugar um carácter familiar. Hertzeberger compara a estrutura do 

edifício à estrutura linguística: “Cada frase deriva seu significado das palavras que a 

compõem, ao mesmo tempo que cada palavra deriva seu significado da frase como um 

todo.”43  

 

 

                                                                    
40 Leon Battista Alberti 
41 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. 2ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006 pp. 126 
42 Idem, Ibdem. !
43 Idem, Ibdem.  
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Fig. 34 –  
Planta de coberturas do Orfano de Amesterdão 

de Aldo van Eyck. 
 

Fig. 35 –  
Planta do piso térreo do Orfanato de Amsterdão  

de Aldo Van Eyck. 
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Transporta-se a analogia entre casa e cidade para a proposta de projecto na procura de 

estabelecer um equilíbrio entre as partes fundamentando uma leitura unitária. A 

estrutura constrói-se por diversas partes as quais se caracterizam individualmente para 

responder a um determinado objectivo e, simultaneamente como integrantes 

fundamentais do conjunto. Procura-se “descobrir na análise do pequeno momento 

singular o cristal do acontecimento total”44. 

Objectiva-se uma articulação contínua do espaço através da criação de sequências de 

espaços contingentes que se interligam promovendo uma transição fluída. Os pátios são 

os centros estruturais do conjunto em torno dos quais se agrupam todas as funções. As 

entradas, tanto para as lojas, cafés, serviços, como para os acessos aos pisos de 

habitação, são feitas pelos pátios, voltam-se umas para as outras como um grupo de 

amigos em redor de uma mesa. Cada edifício corresponde a um espaço exterior distinto, 

possuindo um papel singular na unidade proposta. Relacionam-se entre si por meio de 

passagens que se localizam para receber quem sai de um pátio e chega ao outro. Na 

sua articulação criam permeabilidades com a envolvente promovendo o atravessamento 

do recinto e a relação com a colina e com a cidade.  
O equilíbrio que busca o todo é conferido por cada momento que lhe intercala as partes.  

Explora-se a transição através de uma hierarquização do espaços que vão desde a 

abertura do pátio à interioridade da casa.  

 
4.2.2. Do lugar colectivo ao interior doméstico 
 

A relação entre a casa e o espaço público é, então, fulcral no desenvolvimento do 

projecto. Casa e rua não são entidades separadas mas sim metades indivisíveis da 

mesma entidade45. A clareza desta união é óbvia quando se trata das relações de 

interacção entre vizinhos que normalmente acontecem na rua, um espaço intermédio 

entre cada casa.  

Walter Benjamin denomina a qualidade da rua como lugar ambíguo que intermedeia a 

colectividade do espaço público e a interioridade da casa, de porosidade 46 . Uma 

característica que se associa à capacidade de se contrair e expandir em espaços que, 

no limite do espaço público, recebem a domesticidade da casa e, onde, nos seus 

ângulos e recantos recebem o habitante como de uma sala de estar se tratasse.  

Como afirma Kanh, a rua é um lugar que expressa um pacto: “The street is a room of 

agreement. The street is dedicated by each house owners to the city in exchange for 

common services.(…) 

The street is a community room.” 

                                                                    
44 Frase de Walter Benjamin, 1982, in SILVANO, Filomena. Antropologia do Espaço. Uma Introdução. 2ªEd. 
Lisboa: Celta Editora, 2007. pp.26 
45 Rehabitar en nueve episodios. HABITAR grupo de Investigação, Madrid: Lampreave, 2012.  pp. 175 
46 A propósito de um estudo sobre a cidade de Nápoles, in  Rehabitar en nueve episodios. HABITAR grupo de 
Investigação, Madrid: Lampreave, 2012. pp.171!
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Na experiência de projecto reflecte-se sobre a transição entre domínios como forma 

fundamental de qualificar ambos os espaços. A abordagem conceptual fundamenta a 

experiência do projecto sob o ponto de vista da relação entre o espaço privado e o 

público, incidindo sobre os conceitos de transição e limite e a sua aplicação na 

caracterização do edifício.  

 

 

“Since openess and enclosure are qualities which apply to both the individual and 

collective spheres, we sought to find the right balance between them inside the dwelling 

as well as outside: to extend world into the interior and vive versa, but also to separate 

them. This implies considerable re-thinking as to what architecture and town planning are 

all about – and to what extent they overlap – or even coincide.”47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
47 LIGTELIJN, Vincent. Aldo van Eyck works, Berlin: Birkhauser, 1999. pp.66.  



 

 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36 – Planta do piso térreo da proposta.  

Fig. 37 – Planta de um piso de habitação da proposta.  
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4.2.3. Pós-Modernismo, novos conceitos 
 
Os conceitos associados à transição espacial entre o domínio público e o privado, 

surgiram, na teoria da arquitectura, como resposta ao funcionalismo ingénuo 48 

característico do movimento moderno. 

A contra-corrente pós-modernista nasce no contexto dos Congrès Internationaux 

d'Architecture Moderne que, após o dogma funcionalista do período moderno, sai na 

defesa da promoção da vida social enquanto imposição na prática de construir. O 

movimento moderno tem como permissa a funcionalização da solução arquitectónica, o 

que se traduz numa rentabilização do espaço construído através da redução dos 

espaços de transição para as dimensões mínimas necessárias à sua função específica. 

Quando reduzidos às mínimas medidas e levados à máxima descaracterização, estes 

espaços deixavam de desempenhar o papel de elementos mediadores de realidades e 

espaços geradores de dinâmicas sociais. A sua redução funcional conduzia, além do 

mais, a uma fusão brusca das realidades interior/ exterior, dissipando a espessura do 

limite entre ambas. 

O desenvolvimento da funcionalidade sistémica na concepção do espaço e suas 

consequências, suscitou, num período pós-guerra, reacções por parte de arquitectos 

que defendiam o valor social dos espaços de transição na própria consolidação da vida 

em comunidade. É no âmbito do 9º CIAM – sucedido, em Aix-en-Provence em 1953 – 

que, pela primeira vez os arquitectos Alison e Peter Smithson introduzem o conceito de 

doorstep – soleira. O conceito referia-se à extensão da casa sobre o espaço público 

imediato, à transição entre o interior doméstico e a rua49. Esta era entendida como mais 

do que um simples meio de acesso, era como um palco da expressão social, no qual 

eram gerados a identidade, os laços sociais, a sensação de segurança e de bem estar50. 

Os Smithsons, em conjunto com outros arquitectos como Jaap Bakema, George 

Candilis, Aldo Van Eyck, Giancarlo de Carlo e Shadrach Woods, constituíram o, daí em 

diante denominado, Team X. O grupo defendia a necessidade de aproximar o indivíduo 

à comunidade através dos espaços comuns. Estes deviam desenhar-se com base em 

permissas que promovessem a actividade social, fulcral na vida comunitária. As 

propostas baseadas numa visão mais alargada sobre a relação do espaço público com o 

espaço privado, pretendiam enriquecer a prática arquitectónica como matéria que 

suporta a prática social. 

O projecto Golden Lane (1952), produzido como proposta dos Smithsons para a 

construção de um edifício de habitação colectiva no norte de Londres, numa área 

devastada pela Segunda Guerra Mundial, consiste na primeira concretização no 

desenho do espaço das ideias desenvolvidas até então. O projecto não venceu o 

                                                                    
48 Expressão utilizada por Aldo Rossi em A arquitectura da Cidade. 
49 MARTINS, João Paulo. Os Espaços e as Práticas. Arquitectura e ciências sociais: habitus, estruturação e 
ritual, Lisboa: FAUTL, 2006. Texto policopiado. Tese de Doutoramento pp.255 
50 Idem, Ibdem. pp.255!

Fig. 38 – 
 Fotografia que ilustra o conceito de doorstep. 

 

Fig. 39 –  
Diagrama em planta das streets-in-the-air – galerias 

de distribuição – do projecto Golden Lane. 
 

Fig. 40 –  
 Diagrama em corte das streets-in-the-air, do 

projecto Golden Lane. 
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concurso mas as ideias prevaleceram e materializaram-se anos mais tarde na 

construção do conjunto habitacional Robin Hood Gardens (1966-1972), também em 

Londres.  

Com base na investigação desenvolvida pelos Smithsons, Aldo van Eyck expande o 

conceito de doorstep através de um estudo transversal a várias disciplinas – arte, 

filosofia, antropologia –, o qual tem como epílogo a crianção de um novo conceito no 

âmbito da problemática referida: o conceito de in-between. Este torna-se, para o próprio, 

num principio fundamental da arquitectura: "la plus grande réalité du seuil". Para Van 

Eyck os lugares intermédios – espaços in-between – são intervalos espaciais que 

intercalam duas realidades distintas e que as equilibram, pondo-as em interacção num 

confronto harmónico: “espaços intermédios e intermediários, articulados e 

articuladores”51. São espaços limiares. 

 

Limite 
“Toda a reflexão em torno do espaço arquitectónico; espaço público ou espaço de 

privacidade; de protecção e segurança, contra a Natureza ou contra o Intruso; acerca da 

qualidade ambiental, decorre deste simples facto: a Arquitectura como experiência do 

limite.”52  

 

O limite é, acima de tudo, espaço: concebe-se tridimensionalmente. É um espaço que 

articula duas realidades distintas, dois universos opostos, assumindo-se como uma 

terceira realidade, mediadora das outras duas. 
Os diferentes tipos de espaço funcionam como dísticos – aberto/ fechado, interior/ 

exterior, público/ privado – pares que constituem unidades. Estas, compreendidas na 

constituição pela diferença, permitem a leitura como um todo: “(...)diversidade só é 

possível através da unidade; unidade através da diversidade53”. Formam um composto 

binário, constituído por dois pólos que, juntos não se anulam mas completam-se, duas 

faces da mesma moeda.  

A fronteira é uma sobreposição de domínios porque, tanto pertence a um como a outro, 

mas, por si só é identitária e possui valor individual. Assim, nesse limite que é espaço, 

os domínios opostos reconhecem-se mutuamente, encontram-se, nas suas diferenças 

interagem harmónicamente, fazem sentido.  

Também Heidegger reflecte sobre o conceito. “O limite não é onde uma coisa termina 

mas, como os gregos reconheceram, de onde alguma coisa dá início à sua essência.”54  

Para o autor, o limite de um espaço é a componente que o torna legível como 

identidade, isto é, o espaço é algo que existe dentro de um limite, o limite é o que o 

                                                                    
51 MARTINS, João Paulo. Os Espaços e as Práticas. Arquitectura e ciências sociais: habitus, estruturação e 
ritual, Lisboa: FAUTL, 2006. Texto policopiado. Tese de Doutoramento  
52 TAINHA, Manuel. A propósito de uma porta, in Textos de Arquitectura, Lisboa: Caleidoscópio, 2006. pp. 46 
53 LIGTELIJN, Vincent. Aldo van Eyck works, Berlin: Birkhauser, 1999. pp.88 
54 HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar. Conferência dada a 5 de Agosto de 1951 no âmbito do 
“Colóquio de Darmstadt 11” sobre “Homem e Espaço”. 
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integra como espaço e, por isso, ele existe e lê-se unitáriamente. O limite apresenta uma 

dupla condição, pois como fronteira pertence a dois espaços, define dois espaços, duas 

realidades logo, separa-as por um lado, unindo-as por outro. Assim, o limite não é só 

fronteira mas também ponte, é elo de ligação, é transição. 

 
Transição 

Os espaços de transição constituem continuidades espaciais. Se o limite é uma fronteira 

que une duas realidades, a transição, é a procura de que a passagem de uma realidade 

para a outra seja notada mas contínua.  

Os espaços de transição espacial na concepção arquitectónica não surgiram apenas 

com o Pós-modernismo e as suas teorias, existem deste sempre. Em Atenas, o acesso 

à Acrópole era feito pelo Propileus Mnesicles – 437 a.C. – o qual, este representava uma 

criação consciente de uma transição espacial contínua. Constituía-se por dois corpos 

salientes que se projectavam para criar um pátio frontal aberto, acolhendo o visitante e 

abraçando o eixo da paisagem. No Panteão (fig. Pág.), em Roma, o volume de planta 

rectangular introduzido entre o pórtico e a rotunda funciona como elemento de ligação e 

transição entre ambos. No Palácio Split (fig. Pág.), a planta organizava-se por uma 

sequência de espaços. Uns avisavam os outros e assim sucessivamente, numa 

sucessão que criava espaços transitórios e ao mesmo tempo praticáveis. Em Alhambra, 

Granada, a separação dos diferentes espaços do palácio é feita de forma que a 

comunicação/separação leve o habitante a descobrir o espaço no acto da transição. 

Uma “camuflagem consciente” do “segredo” que o edifício trata de esconder. São 

infinitos os exemplos ao longo da história, onde a transição espacial é integrante no 

desenho dos objectos arquitectónicos. 

Aldo Van Eyck sustentava que a transição devia ser uma continuidade articulada, uma 

experiência espacial que se atinge não pela dissipação dos limites mas pela sua 

afirmação. Ou seja, a amenidade da passagem é conseguida pela multiplicação dos 

espaços “entre”. Os espaços de transição são por isso o intervalo que atenua a 

passagem entre domínios, quer física ou psicologicamente. A transição ultrapassa o 

aspecto funcional, é um acto simbólico, simboliza a passagem de um lugar para outro 

diferente. 

A existência de espaços transitórios entre a esfera pública e a privada, permite que se 

experimentem ambas de forma mais completa, a transição entre elas é parte constituinte 

das mesmas. Por outro lado, a promoção da oposição de domínios – público versus 

privado – reflecte-se, ou é consequência, da mesma polarização nos conceitos de 

colectivo e individual, sintoma da desintegração das relações humanas básicas. 

A transição é pois, essencial como estrutura base na relação do Homem com a 

comunidade. Através destes espaços o homem relaciona-se com o território, são 

momentos que avisam os momentos que se seguem. Permitem uma relação suave 

entre o homem e o espaço e, por extensão, entre o homem e o outro.  
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4.2.4.A fachada  
 

“Se como fronteira a parede é limite do espaço interior, ela é também limite do espaço 

exterior. De ambos recebe o impacto ambiental, a ambos pertence. Como fachada, isto 

é superfície organizada, ela não é unicamente uma emanação do espaço interior (...) Do 

écran onde se projecta em simultâneo o que se passa dentro e o que se passa fora, a 

parede converte-se num lugar de mediação, de permuta, por vezes de conflito; na 

realidade um lugar problemático. Como tal é um lugar de alta tensão poética.”55  

 

A fachada é, na sua materialidade, um limite. Na sua espessura, concretiza a interação 

entre interior e exterior, define um e confina o outro. Assim, tem a  capacidade de atrair 

ou repelir à transição entre ambos. Baliza os espaços partindo de uma ambiguidade de 

domínios, por sua vez, resulta numa indefinição de usos que desperta para uma 

infinidade de hipóteses. É, por isso, no limite um centro. Um centro que se estrutura a 

partir de uma ideia de relação, a qual traduz-se por um lado numa imagem, condiciona a 

paisagem urbana por outro, num momento, numa experiência do edifício que se revela 

preponderante na vida de quem o habita.  

A fachada é matéria, é parede, é muro. O muro é uma composição que assume as mais 

diversas formas de se concretizar fisicamente. Num extremo é espessura e massa, no 

outro, é transparente, delgado, numa quase negação da sua existência.  

A composição do muro como limite do objecto arquitectónico, é explorada por Manuel 

Aires Mateus na sua tese intitulada Fachadas “vivas” habitadas. O arquitecto aborda o 

tema através de uma leitura cronológica sobre as diferentes formas compositivas que o 

muro adquiriu na construção. Refere-se ao muro como espaço habitado, objecto que 

contém vida. 

Para o presente trabalho destacam-se dois tipos de muro, isto é, duas formas de 

composição do muro que é fachada: o muro romano e o muro renascentista.  

O muro romano é o muro no seu estágio primário, maciço e estrutural. Sendo ponto focal 

do edifício, como estrutura e como limite espacial, é formalmente a componente do 

edifício que lhe permite a existência. Como concentra na sua massa funções estruturais 

e espaciais ganha espessura. Veja-se, como exemplo, o muro do Panteão romano. A 

sua espessura, em massa, confere-lhe a hipótese de conter espaços nesse espaço. A 

extração de massa cria nichos que, pela sua dimensão, se tornam espaços praticáveis.  

O muro renascentista, é praticamente o negativo do muro romano. Constitui-se por uma 

estratificação do muro que se separa em dois e cria um espaço entre ambos. Esta 

estratificação ou duplificação do muro não lhe retira o carácter unitário, este mantém-se 

reconhecível como limite e objecto de identidade própria. O muro da Cúpula de Santa 

Maria Dei Fiore, de Brunelleschi, em Florença, decompõe-se em dois muros e cria uma 

dupla cúpula. O espaço intersticial dimensiona-se de forma a suportar utilização, é neste 
                                                                    
55 TAINHA, Manuel. Textos de Arquitectura, Lisboa: Caleidoscópio, 2006. pp. 46 

Fig. 41 –  
Planta do Panteão de Roma. Ilustra o muro 
romano.  

 

Fig. 42 –  
Desenho em corte da Cúpula de Santa Maria 
del Fiore, em Florença. Ilustra o muro 
renascentista.  

 

Fig. 43 –  
Planta da Igreja do Santo Spirito, em Florença. 
Ilustra o muro renascentista. 
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espaço que se encontra a escada de acesso ao cume. Neste caso a opção é 

primordialmente estrutural. No caso da fachada da igreja do Santo Spirito, também de 

Brunelleschi em Florença, “no interior é patente a introdução de uma métrica espacial 

que independitiza a configuração do espaço das ideias expressivas de relação 

representativa da igreja com a cidade.”56  Ambos são, na designação utilizada por 

Manuel Aires Mateus, muros habitados. Os conceitos atrás expostos foram aplicados na 

composição de fachadas de diversos edifícios ao longo do tempo.  

Depois de, no período moderno a “fachada livre” ter provocado o afastamento da 

estrutura do perímetro do edifício, repensaram-se nas possibilidades desta ser integrada 

na espessura do muro limite como forma de libertar o espaço interior. Na busca de 

adaptar o interior doméstico à evolução da sociedade, a flexibilidade do espaço interior 

promove maior versatilidade na sua apropriação. Sob este ponto de vista, Yves Lion em 

conjunto com François Leclerq cria o projecto Domain Domus (1984), uma investigação 

sobre um habitat para princípios do século XXI. Propõe um modo consciente de habitar 

e utilizar a fachada. Aqui, aplica-se o conceito de muro romano na procura de concentrar 

na espessura da fachada as infraestruturas e estruturas, como se esta fosse uma pele 

contentora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também em muitos edifícios é possível reconhecer a ideia de muro renascentista. Veja-

se por exemplo o grupo de vivendas da Luisenplatz (1983-1987), em Berlim. O 

arquitecto, Hans Kolhof, cria uma pele de vidro sobre a fachada. A estratificação do 

muro, neste caso, permite não só criar um espaço habitável entre as duas peles, que 

tanto amplia os próprios fogos como permite percorrer as casas por fora, como também 

a membrana exterior se assume como caracterizadora do projecto, unifica os vãos e 

estabelece uma relação dimensional com a envolvente. 

                                                                    
56  MATEUS, Manuel Aires. “Fachadas vivas”, Lisboa: FAUTL, 1995. Prova de aptidão pedagógica e 

capacidade científica.  

Fig. 44 –  
Imagens do projecto Domus Domain, um habitat 

para princípios do séc. XXI, de Yves Lion. 
 

Fig. 45 – 
 Planta do projecto Domus Domain, um habitat 
para princípios do séc. XXI. Aplicação do muro 

romano.. 

Fig. 46 –  
Corte e fotografia do muro renascentista do 

edifício de edifício de vivendas da Luisenplatz 
(1983-1987), do arquitecto Hans Kolhof, em 

Berlim.   
Fig. 47 –  

Planta do edifício de vivendas Luisenplatz, de 
Hans Kolhof. Aplicação do muro renascentista. 
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No caso de projecto, a composição da fachada torna-se o momento chave para a 

concretização do desejo de estabelecer dois tipos de relação dos edifícios com o lugar: a 

relação com a rua, com a envolvente, que se pretende mais introvertida; a relação com 

os próprios edifícios, com os pátios que estes desenham, mais extrovertida. 

 
Relação com a rua 

Na relação com a rua, a fachada é maciça, ganha espessura e forma, é muro romano. 

Simultaneamente é também mais formal, estática e regrada. Assume uma imagem 

unitária de massa e regra. Ao aumentar a espessura o muro, tal como acontece no 

Panteão, torna possível ali condensar espaços secundários mas necessários ao 

programa da casa. Por um lado, procura-se utilizar a fachada como pele espessa para 

onde se “empurra” a estrutura permitindo uma maior liberdade de apropriação do 

interior. À semelhança do Domus Domain, a parede contêm na sua profundidade 

espaços servidores da casa, como armários. Por outro lado, pela espessura da parede, 

as aberturas dos vãos tornam-se espaços de escala habitável: varandas. Estas 

permitem uma relação directa com a rua mas introvertida, pois não se projectam para 

fora do plano da fachada. O habitante tem a possibilidade de se posicionar no exterior 

de forma resguardada num espaço que, apesar de aberto, pertence ao domínio da casa. 

A título de exemplo, destacam-se dois edifícios contemporâneos em Lisboa, onde a 

espessura da parede contém o momento de relação com o exterior: o conjunto 

residencial de Entrecampos, dos Promontório Arquitectos e o conjunto residencial do 

Martim Moniz, da autoria de Augusto Vasco Costa Arquitectos. 

Fig. 48 –  
Diagrama sobre dupla relação dos edifícios 
propostos com a envolvente: relação com a rua; 
relação com o pátio. 

 

Fig. 51 –  
Fotografia da fachada dos edifícios residenciais 
do Martim Moniz, Augusto Vasco Costa 
Arquitectos. 

Fig. 50 –  
Fotografia da fachada dos edifícios residenciais 
de Entrecampos, Promontório. 

Fig. 49 – 
Diagrama sobre o muro romano, na proposta. 
Planta do fogo tipo. 
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Relação com o pátio 
Na relação com o pátio, a pele do edifício estratifica-se, é muro renascentista, desdobra-

se em dois planos: no nível exterior é uma massa fragmentada, estanque mas também 

dinâmica, no sentido em que não é contínua nem uniforme; no nível interior prevalece a 

transparência do vidro. Tal como acontece na Cúpula de Santa Maria del Fiore, que se 

divide em duas sendo o espaço intersticial a própria escada de acesso ao cume, aqui a 

galeria é o espaço que surge pela duplificação da pele e se assume como praticável, 

possível de utilizar pelo morador. A membrana exterior define-se como um filtro ao plano 

interior. No Pólo da Mitra da Universidade de Évora, a duplificação do muro da fachada 

cria uma segunda pele no edifício. Esta, constitui-se por uma grelha de betão que cria 

um jogo de sombras no plano interior.  

 

 

Na proposta idealiza-se desenvolver um sistema estático, de forma a possibilitar um 

controlo da iluminação solar no interior doméstico mas, também dinâmico, na medida em 

que se percepciona do exterior o movimento das pessoas nos espaços. Este sistema 

busca uma ambiguidade espacial, não mostrar totalmente o que é público e o que é 

privado e, permite controlar as relações entre a casa e o pátio. Deseja-se criar uma 

relação que seja mediada pela escolha do utilizador, que entre privacidade e 

convivialidade, ambas necessárias no espaço da casa, seja o habitante quem escolhe 

quando tem uma e quando tem outra.  

A abertura do edifício para o pátio permite, não apenas uma maior segurança na 

utilização do espaço público , “tem sempre os olhos postos nele”, como também animar 

o lugar da casa. 

 
 

Sobreposição de muros 
No momento em que o edifício se vira sobre a cidade acontece uma “sobreposição de 

muros”. A galeria gerada pela duplificação da fachada desvia-se para o perímetro do 

edifício e espreita sobre Lisboa. Ao mesmo tempo que se relaciona com a rua, definindo-

se como muro romano, neste momento de excepção a fachada também se duplifica, 

dilata-se num espaço que se afirma pela sua qualidade de miradouro. Aqui a espessura 

do muro, redesenha-se num espaço de estar. 

 

Fig. 52 –  
Diagrama sobre o muro renascentista, na proposta. 

Planta do fogo tipo. 

Fig. 53 –  
Fotografias da  duplificação da fachada do 

edifício do Pólo da Mitra , Victor Figueiredo. 

Fig. 54 –  
Diagrama sobre a sobreposição de muros na 

proposta. Planta do momento de excepção no 
piso de habitação. 
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Imagem 
É preponderante, na concepção da fachada, a sua plasticidade. A experiência do espaço 

público é directamente condicionada pela paisagem urbana. A imagem da cidade 

enriquece a experiência do habitante. 

Os dois tipos de fachada propostos diferenciam-se também na imagem que produzem. 

Na fachada exterior procura-se uma continuidade que respeite as pré-existências, 

Propõe-se uma métrica uniforme, uma regra na distribuição dos vãos homogénea. 

Interessa a imagem de Lisboa, pontuada pela constância das varandas nos seus 

alçados. Propõe-se que este ritmo contamine os novos edifícios os quais, 

inevitavelmente se destacam por serem de “outro tempo”. 

Enquanto  a fachada exterior procura estabelecer uma continuidade com a envolvente e 

com a imagem tradicional das fachadas de Lisboa, a fachada interior rompe com esta 

concepção. Quando se encerram em torno dos pátios os edifícios abrem-se sobre si 

mesmos e, não sendo completamente transparentes, são translúcidos. A linguagem da 

fachada interior compõe-se através de uma hierarquia de elementos verticais. Os pilares 

afirmam-se pela sua sobre dimensão no piso térreo, onde marcam um ritmo numa 

galeria que é sempre pública. Nos pisos superiores os pilares reduzem-se 

dimensionalmente e criam um novo elemento na hierarquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 –  
Alçado interior do edifício 
nascente. Muro 
Renascentista, relação com o 
pátio. 

Fig. 57 –  
Alçado Poente. Sobreposição 
de Muros, relação com a nova 
rua da proposta urbana. 

Fig. 55 –  
Alçado Norte. Muro Romano, 
relação com a Calçada de 
Santo António.  
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4.2.5. A “porta”  
 

“Um gesto humano maravilhoso: a entrada e saída conscientes. (...) enquadra-nos à 

chegada e à partida, é uma experiência vital não apenas para aqueles que a transpõem 

mas também para aqueles que encontramos ou deixamos atrás dela. A porta é o lugar 

feito para um acto que é repetido milhões de vezes numa vida, entre a primeira entrada 

e a última saída.”57 

 

A “porta” é o primeiro lugar onde se dá a transição entre entre dois domínios, desde a 

porta acede-se a qualquer espaço. Tem um valor simbólico, “um valor excepcional, uma 

vez que, “como lugar de passagem e de encontro obrigatórios entre os dois espaços, 

definidos por referência a movimentos do corpo e a trajectos socialmente qualificados”, 

esse é “logicamente o local onde o mundo se inverte””58.  

No conceito de “soleira”, os Smithsons materializam a importância da transição entre o 

interior doméstico e o espaço público que o antecede, ou lhe é consequente, 

dependendo do ponto de vista. A soleira simboliza o lugar em que a relação de mundos 

contíguos se sobrepõe, é o momento em que existe uma extensão de ambos para um 

espaço comum onde acontece a transição: “A soleira fornece a chave para a transição e 

a conexão entre áreas com demarcações territoriais divergentes e, na qualidade de um 

lugar por direito próprio, constitui, essencialmente, a condição espacial para o encontro e 

o diálogo entre áreas de ordens diferentes.”59  

O habitar em colectivo propõe o entendimento do conceito de soleira de uma forma mais 

alargada. A porta de casa afasta-se da rua, assim o intervalo entre o interior doméstico e 

o exterior público é maior. O momento da soleira expande-se e multiplica-se para os 

espaços que o morador percorre desde um até ao outro. Estes espaços de transição não 

são públicos nem privados, são colectivos, são comuns à comunidade que habita o 

edifício, neles se concretiza a vida comunitária. 

A Cité Napoléon (M.H. Veugny, 1849), em Paris, foi uma das primeiras tentativas na 

procura de resolver a questão da distância entre a rua e a porta da frente da casa, num 

edifício de habitação colectiva. As escadas e galerias de distribuição evocam as 

edificações de vários andares de uma aldeia nas montanhas. O pátio é coberto por um 

telhado de vidro, que permite a entrada de luz natural. Das galerias, os moradores 

abrem as janelas para o pátio como se exterior fosse e colocam vasos com flores. 

Na Unidade de Habitação de Marselha (1946-1952), Corbusier cria uma rua interior que 

serve a  distribuição e o acesso às habitações. Formalmente é um corredor que se 

                                                                    
57 MARTINS, João Paulo. Os Espaços e as Práticas. Arquitectura e ciências sociais: habitus, estruturação e 

ritual, Lisboa: FAUTL, 2006. Texto policopiado. Tese de Doutoramento  

58 Idem, Ibdem. pp.51 

59 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. 2ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp.32!

Fig. 58 – 

 Puerta dela Justicia, Alhambra, Granada. 
Transição interior/ exterior do recinto. 

 

Fig. 59 –  
Fotografia que ilustra o conceito de soleira 

(doorstep). 

Fig. 60 –  
Planta e corte do edifício de habitação 

colectiva Cité Napoléon, M. H . Veugny. 
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concebe nas dimensões mínimas para um espaço de circulação. É no projecto Robin 

Hood Gardens (1966-1972) em Londres, onde Alison e Peter Smithon concretizam as 

ideias já desenvolvidas no projecto do Golden Lane, em que a concepção da distribuição 

horizontal num edifício de habitação colectiva prevê uma utilização social. A rua interior 

de Corbusier é transportada para a franja do edifício e deixa de ser interior para passar a 

ser uma rua-no-ar, aberta para o exterior. O aumento da profundidade da galeria propõe 

a pausa e promove a estadia, permitindo que duas pessoas estejam paradas sem 

interromperem o fluxo de passagem.  

  

 

 

Aqui a galeria assume-se como um dispositivo que intensifica o convívio entre os 

vizinhos. São ruas de convivência que permitem a extensão da vida quotidiana para o 

exterior e por isso uma maior partilha com os habitantes das imediações.  

O alojamento para estudantes Weesperstraat, de Herman Hertezberger, baseado no 

complexo Spangen (Roterdão, 1919, M. Brinkman), distribui as habitações do quarto 

andar, destinado a estudantes casados, numa galeria exterior a qual, funcionado como 

rua de convivência, sendo comumente utilizada como espaço de estar colectivo. Com a 

largura de uma rua da cidade tradicional, mas livre de transito e lugar de vistas sobre a 

cidade, esta “rua” procurava a possibilidade das crianças e pais disfrutarem um espaço 

exterior seguro.  “Os corredores servem como ruas, num edifício que deve funcionar 

como uma cidade para os seus moradores (...)”60. 

 

 

                                                                    
60 Idem, Ibdem. pp.40 

Fig. 61 – 
Diagrama em planta e corte da comparação 
entre a rua interior da Unidade de Habitação de 
Marsellha, Le Corbusier 1946-1952 com a rua-
no-ar dos edifícios do Robin Hood Gardens, 
Alison e Peter Smithson, 1966-1972 Londres. 

Fig. 62 –  
Diagrama em planta sobre a  rua de convivência 
do alojamento de estudantes Weesperstraat, 
Herman Hertzberger.  
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Um exemplo, temporal e geograficamente mais próximo, é o Conjunto Habitacional dos 

Olivais, em Lisboa, de Victor Figueiredo e Vasco Lobo, no qual a galeria de distribuição 

assume um papel preponderante no projecto. Na proposta “(…) dar-se-á grande 

importância às galerias de acesso às habitações; desniveladas junto dos acessos 

verticais, formarão vastos patamares semiexteriores, espaços esses que propiciam, com 

a sua amplidão e dinamismo formal, o encontro dos moradores."61 

No projecto destaca-se não apenas a galeria como lugar que promove a interação mas, 

igualmente a zona dos acessos verticais. Também o espaço atribuído à circulação 

vertical deve ser pensado como lugar de encontro e convívio. Morfologicamente podem 

permitir que se transformem em “salas de estar” comuns. A sua caracterização pode 

apelar à estadia, trazendo ao exterior comum a domesticidade do interior privado através 

de recantos ou  até dispositivos para sentar como bancos. 

 

Nas residências Documenta Urbana, de Herman Hertzberger, “as escadas comunitárias 

foram colocadas numa situação de ampla luminosidade, bem maior que o espaço 

residual costumeiro (...)”62. Cria-se um espaço de estar comunitário no próprio núcleo de 

acessos, o qual se projecta sobre a entrada do edifício e cria um momento de sombra no 

piso térreo, um momento que enfatiza a entrada simbolizando um hall. Funciona como 

uma “rua vertical”, com um espaço de estar no patim intermédio de acesso a todos os 

moradores.  

No edifício de habitação colectiva Hansaviertel (Berlim, 1957), de Alvar Aalto, os 

apartamentos agrupam-se em torno dos núcleos de acessos, duas escadarias 

contíguas. No piso térreo, o espaço entre ambas é livre, constituindo uma 

permeabilidade entre os pátios da frente e de trás e uma zona de entrada coberta. 

Destaca-se a busca do arquitecto pela criação de espaços ambíguos no que diz respeito 

à privacidade e comunidade, como os átrios abertos, com a escadaria muito iluminada, 

em contraposição às varandas recuadas ao plano da fachada.  

 

                                                                    
61 Sergio Fernandez in Percurso Arquitectura Portuguesa 1930/1974 in http://www.rupturasilenciosa.com 

62 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. 2ªEd. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp.35!

Fig. 63 –  
Diagrama em planta da galeria distributiva e 

acessos verticais do Conjunto Habitacional dos 
Olivais, de Vítor Figueiredo e Vasco Lobo. 

Fig. 65 – 
Diagrama em planta da os acessos verticais do 
edifício de habitação colectiva Hansaviertel, de 

Alvar Aalto. 
  

Fig. 64 –  
Diagrama em planta e corte das escadas 

comunitárias das Residências Documenta 
Urbana, de Hertzberger. 
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No conjunto residencial Mullheimerstrasse, em Basileia, dos arquitectos suíços Morger e 

Degelo, os átrios verticais actuam como colunas vertebrais do próprio edifício. 

Concebem-se proporcionando um acesso cheio de luz localizado no coração do edifício.  

 

 

 

Nos casos de estudo referidos a circulação vertical é central no projecto. Os núcleos de 

acessos verticais tomam sobre si funções nucleares na estrutura física e social do 

edifício e do seu espaço colectivo.  

 

Transição Horizontal  
No caso de projecto, a proposta prevê maioritariamente tipologias pequenas, tanto 

estúdios como habitações. Em menor quantidade, tem também tipologias pensadas para 

famílias. Justificam-se as opções pela procura de novos modelos de habitar. Por um 

lado promove-se a reaproximação da área de trabalho à área da residência, que se 

pensa, na actualidade, fazer todo o sentido. Por outro lado, a criação de tipologias 

associadas à habitação temporária a médio prazo, para jovens, solteiros, idosos, 

estudantes, procura adaptar a concepção da casa à sociedade contemporânea, 

caracterizada por uma alteração no núcleo tradicional da família. 

 A distribuição do edifício está associada às tipologias propostas, variando entre 

esquerdo/direito nas maiores e galeria nas mais pequenas. Desta forma, a galeria criada 

pela duplificação da pele interior dos edifícios não é um espaço colectivo em toda a sua 

extensão, assume diferentes funções e níveis de privacidade. É colectiva, quando é 

galeria de distribuição, é privada, quando é varanda e é zona comum, quando se vira 

para o núcleo de acessos. A profundidade do espaço varia consoante o grau de 

privacidade ou o tipo de actividade que propõe.  

 

 

 

Fig. 66 –  
Diagrama em planta e corte dos núcleos de acessos 
verticais, como colunas vertebrais do projecto, do 
conjunto residencial Mulheimerstrasse, dos 
arquitectos Morger e Degelo. 
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Enquanto espaço colectivo de distribuição e acesso às habitações, dimensiona-se como 

suporte de interacção social no intuito de se transformar numa rua de convivência. À 

semelhança do alojamento para estudantes Weesperstraat, o espaço da galeria propõe-

se ser um espaço que complementa o espaço da casa. Seguro e agradável pela relação 

intensa que possui com o pátio em torno do qual é gerado. 

 

 

 

Nos seus recortes cria duas áreas distintas: uma área que antecede as portas das casas 

e uma área de circulação. O espaço que antecede a entrada para cada residência surge 

pela disposição das portas, duas a duas, perpendiculares à galeria, tal como acontece 

no conjunto Robin Hood Gardens ou no lar de idosos de Drie Hoven, em Amesterdão, de 

Hertzberger. São espaços que incentivam à pausa pela colocação de bancos junto às 

entradas, e, ao mesmo tempo, à apropriação por parte dos moradores. No edifício do lar 

de idosos de Drie Hoven a apropriação deste alpendre é visível pela disposição de 

vasos de flores. Aquele pequeno momento de entrada em casa é sentido como um 

espaço próprio de cada um e avisa que aquela é a sua casa. 

Fig. 67 –  
Diagrama em planta da transição vertical e 

horizontal nos edifícios da proposta. 
 

Fig. 68 –  
Diagrama em planta do alpendre  do Lar de 

Idosos, de Drie Hoven. Fig. 69 –  
. Fotografia do alpendre do Lar de Idosos ,de 

Drie Hoven. 
Fig. 70 –  

Fotografia da rua de convivência do alojamento 
para estudantes Weesperstraat. 

Fig. 71 –  
Diagrama em planta do “alpendre” no caso de 

projecto. 
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Quando a galeria é privada funciona como uma varanda. A existência de varandas 

associadas ao espaço da casa qualifica amplamente a vida no interior doméstico. São 

espaços complementares ao programa que lhe servem de extensão espacial. 

Funcionam como excelentes isolamentos térmicos e acústicos e, simultaneamente 

controlam a luz solar.  

Na Unidade de Habitação de Marselha, a galeria/varanda que se opõe à sala de pé 

direito duplo, foi concebida como uma parte equipada da casa. As actividades do interior 

estendem-se para o exterior e o degrau de madeira que separa os espaços é utilizado 

como um banco. No edifício de habitação do Alvar Aalto, em Hansaviertel as varandas 

têm um papel preponderante no programa da casa. Possibilitam a transformação da sala 

de estar, sempre que se queira, num grande espaço aberto, como também são um 

complemento à cozinha, servindo de zona de comer exterior. Aqui, é através das 

varandas que se iluminam os quartos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72 –  
Imagem da cena da varanda da peça Romeu e 
Julieta de William Shakespeare. 

Fig. 73 –  
Diagrama em planta da varanda do edifício 
de habitação de Hansaviertel e da varanda 
da Unidade de Habitação de Marselha. 

 
Fig. 74 –  
Fotografia da varanda, em Hansaviertel. 

Fig. 75 – 
Fotografia da varanda, Unidade de Habitação 
de Marselha. 
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No caso de projecto, as variações dimensionais da profundidade da galeria também 

acontecem na varanda como forma de promover diferentes apropriações. Alarga-se num 

espaço associado à cozinha, dimensionado para poder suportar uma mesa de refeições, 

por exemplo. Na parte mais estreita aproxima-se do pátio. Está associada à sala de 

estar e, por isso, promove a possibilidade de se abrirem as portas de vidro 

transformando-se numa extensão desta, tal como acontece nos casos acima referidos.  

A partir de qualquer momento da galeria é possível estabelecer uma relação sensorial 

com o pátio. Existe possibilidade de comunicar, é tudo o grande espaço comunicante.  

Ao mesmo tempo que se procura a relação com o exterior, a galeria é igualmente o 

momento que, ao criar uma distância entre a casa e a rua, permite um maior controlo da 

exposição do núcleo privado. 

“Devemos procurar sempre o equilíbrio entre visão e reclusão, ou seja, buscar uma 

organização que torne qualquer um, em qualquer situação, capaz de escolher a sua 

posição em relação aos outros”.63  

 

Transição vertical 
No projecto procura-se uma específica caracterização dos espaços de acesso vertical. 

Desenham-se sobredimensionados, de fachada a fachada, relacionando-se visualmente 

tanto com o pátio como com a rua. Em planta, os pisos que dão acesso às habitações, 

subdividem-se em duas áreas: uma associada à entrada para a escada e para os 

elevadores: a “zona de estar”; outra que se encontra mais próxima do limite exterior, 

onde se concretiza um momento mais estreito de relação com o pátio. O desenho da 

escada procura a caracterização de um lugar aprazível. Iluminada naturalmente por vãos 

que se viram para a rua, promove-se uma relação visual entre os diferentes patamares 

que é constante em todo o percurso. Desenham-se como dispositivos que estimulam a 

pausa – bancos – no intuito de promover a sua utilização. Procura-se que este espaço 

deixe der ser sentido como “território de ninguém” e passe a ser visto como lugar comum 

a todos. 

 

                                                                    
63 Idem, Ibdem. pp. 202 

Fig. 76 –  
Diagrama em planta da varanda, do caso de 

projecto 

Fig. 77 –  
Diagrama em planta do átrio de acessos verticais da 
proposta, nos pisos de habitação. A zona de estar e 

a zona próxima do pátio. 
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4.3. O DESENHO À ESCALA ANTROPOMÓRFICA  
 

No capítulo precedente a reflexão incidiu sobre a caracterização do projecto no conjunto, 

dando ênfase à relação entre o domínio público e o domínio privado. O presente capítulo 

incide sobre a sua caracterização no toque no solo e, por extensão, do espaço em torno 

dos quais se gera. Reflecte-se sobre as diferentes formas que o espaço se dispõe a ser 

apropriado e sobre a sua relação com o edifício como parte integrante do mesmo. As 

questões são abordadas de um ponto de vista aproximado na procura de qualificar a 

relação do habitante com o espaço. Procura-se um desenho que se dimensiona a partir 

do homem, à escala do corpo. 

 
4.3.1. Experiências Sensoriais 
 

A experiência do habitante no espaço está associada às relações produzidas no seu 

interior, tanto com o espaço como com os outros. São relações sensoriais que se 

estabelecem-se através de receptores, orgãos do corpo humano. Segundo Edward T. 

Hall, divididem-se em duas categorias: os receptores de distância, que são os olhos, os 

ouvidos e o nariz; os receptores imediatos, que são a pele, as membranas e os 

músculos. A divergência entre as categorias acontece nos graus de especialização e 

nas esferas funcionais que cada uma abrange.  

A visão destaca-se como o receptor de distância mais eficaz na percepção do espaço e 

do outro, em comparação com a audição e o olfacto. É o sentido mais complexo do ser 

humano, a experiência sensorial mais comum. Predomina numa orientação horizontal 

pois o campo visual vertical é claramente menor. No espaço público, o piso térreo é o 

momento do edifício que não escapa à visão da pessoa que circula na rua.  
Em conjunto com a visão, a audição é o segundo receptor de distância mais importante. 

No estabelecimento de uma relação sensorial permite a interacção mais comum: “ver e 

ouvir”.  

Tanto os receptores de distância como os imediatos são servidores de formas de 

interacção em diferentes escalas de aproximação. A vivência de um lugar é composta 

por uma diversidade de experiências sensíveis que contribuem para a caracterização da 

atmosfera que o individualiza.  

É também através dos receptores do corpo humano que se definem diferentes 

distâncias no relacionamento proxémio interpessoal. Edward T. Hall categoriza-os em 

quatro tipos: a distância íntima, a distância pessoal, a distância social e a distância 

pública. O dimensionamento do espaço é, como tal, uma condição na forma de habitá-lo. 

As suas dimensões podem fomentar ou inibir determinados tipos de contacto variáveis 

segundo intensidades. A proximidade entre as pessoas e edifícios, implica uma relação 

mais intensa entre todos, tornam-se, desta feita, lugares colectivos mas íntimos e 

pessoais. 

Fig. 80 –  
Fotografia dos acessos verticais conjunto 
residencial Mulheimerstrasse. 
 

Fig. 79 – 
Fotografia dos acessos verticais do edifício em 
Hansaviertel. 

(figuras página anterior) 
Fig. 78 –  
Fotografia dos acessos verticais, no Conjunto 
Habitacional dos Olivais Sul. 
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Ainda no que diz respeito à visão como o sentido do ser humano mais utilizado na 

experiência espacial, destaca-se a reflexão de Gordon Cullen. Sobre a percepção do 

espaço através dos olhos extrai o conceito de paisagem urbana, no qual identifica três 

aspectos ordenadores do espaço urbano: a óptica, o local e o conteúdo.  

A óptica define-se pela sequência de imagens que surgem ao transeunte no acto de 

percorrer o espaço, traduzindo-se no conceito de Visão Serial: a cidade que se mostra 

ao habitante por partes. Está condicionada pelo posicionamento do observador perante 

o objecto, ou seja, depende do ponto de vista. O local refere-se à posição do homem no 

espaço que funciona primordialmente por comparação, aqui e ali. e o conteúdo 

relaciona-se com as características que distinguem os lugares, isto ou aquilo. Está 

associado aos diversos elementos que compõem a imagem da cidade, como “a sua cor, 

textura, escala, o seu estilo, a sua natureza, a sua personalidade e tudo a que 

individualiza.” 64 

Para o autor, o contraste da imagem da cidade, nas suas diversas componentes, 

enriquece a experiência do habitante. “O cérebro humano reage ao contraste, à 

diferença entre as coisas”65. Este é, por isso, uma forma de tornar o espaço mais 

intenso, rico e animado. 

A individualidade dos lugares constitui-se pelas características sensíveis ao habitante 

que o distinguem dos outros. A identificabilidade da sua atmosfera constrói-se através 

da arquitectura e pela presença das pessoas.  

 

“O exterior não pode ser apenas um salão para expor peças individuais como se fossem 

quadros numa galeria. Terá que ser um meio destinado ao ser humano na sua 

totalidade, que o pode reclamar para si, ocupando quer estaticamente quer pelo 

movimento. Ao homem não bastam as galerias de pintura; ele necessita de emoção, do 

dramatismo que é possível fazer surgir do solo e do céu, das árvores, dos edifícios, dos 

desníveis e de tudo o que o rodeia, através da arte do relacionamento.”66  

 

4.3.2. Espaço exterior delimitado 
 
Os pátios desenvolvidos no caso de projecto definem-se como espaços exteriores 

delimitados que na sua essência conferem ao habitante sensações específicas.  

Quando dimensionados a uma escala humana, isto é, segundo distâncias que 

possibilitam a percepção dos seus limites, provocam a quem o habita a sensação de 

estar dentro, ainda que no exterior. A sua experiência alimenta o sentimento de 

interioridade e de pertença ao lugar. Implica uma posição especifica do utilizador, o estar 

dentro ou fora do recinto.  

                                                                    
64 CULLEN, Gordon; Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo; Lisboa: Edições 70. p. 13 

65 Idem. 
66 Idem, Ibdem. pp. 30 
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A relação com os limites acontece por extensão, o limite estende-se para o interior nas 

suas funções e actividades e o mesmo sucede de forma oposta. O ser delimitado não 

implica que seja fechado, o limite é subentendido na sua ausência quando se 

desmaterializa nas passagens e entradas para o recinto. Assim, existe um equilíbrio 

entre o espaço circunscrito e a fluidez no seu interior.  

A sensação de entrar num “outro lugar” é acentuada pela sua caracterização, através de 

aspectos como a materialidade, a imagem, a luz e a sombra, o som ou o movimento 

pelo uso. 

Veja-se, por exemplo o interior de um dos quarteirões do Chiado após a intervenção de 

Siza Vieira. Depois de reabilitado, passou a ser ocupado por lojas, cafés e restaurantes. 

O espaço subdimensionado aumenta a proximidade entre quem o frequenta, 

caracterizando-se por um ambiente doméstico. As habitações e escritórios, localizados 

nos pisos superiores, abrem-se para o pátio através de janelas. No interior a atmosfera 

diverge da envolvente, a domesticidade do lugar sente-se em contraponto com o 

frenesim da rua. Os limites definidos com poucas aberturas enfatizam a sensação de 

entrar numa realidade diferente, onde após a passagem pelos túneis que lhe dão 

acesso, a luminosidade atenuada e o som mais abafado confirmam a diferença. 

Também no Edifício de habitação, comércio e escritórios, de Gonçalo Byrne, na Avenida 

de Lisboa em Évora, se destaca o pátio que surge só seu interior. Pela abertura de um 

dos lados, relaciona-se com a cidade, no entanto desenha-se de modo a acolher o 

habitante, como uma bolsa que rompe uma via de algum fluxo. Anima-se pela 

multifuncionalidade proposta e mantém, simultaneamente o carácter doméstico que o 

identifica. 

 

 
 

 
 

 
Fig. 82 –  
Fotografia do pátio do edifício Multifuncional na 
Avenida de Lisboa, em Évora. 
 

Fig. 81 –  
Fotografia do Pátio do Bloco A do Chiado. 
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No caso de projecto, as questões associadas às relações sensoriais do homem no 

espaço, informam e justificam a proposta.  

Piso Térreo 
À semelhança dos casos de estudo, a proposta prevê no piso térreo uma utilização 

privada de uso público – lojas, cafés, serviços – e também pequenos espaços 

associados a áreas de trabalho – estúdios. A multifuncionalidade permite a existência de 

diferentes tipos de actividades o que, por consequência, aumenta as dinâmicas 

espaciais. Busca-se uma relação recíproca entre o edifício e o exterior, onde as 

actividades propostas contaminam todo o espaço.  

 
Dimensão e Caracterização  

Os pátios dimensionam-se na procura de um ambiente familiar ao habitante. As 

distâncias entre os limites pretendem a proximidade que possibilita o contexto social.  

Os edifícios localizam-se numa espécie de promontório, de um dos lados está à cota da 

rua e do outro confina a relação com a cota intermédia da proposta urbana, ou seja, o 

piso térreo está acima da rua proposta. Assim, a posição do espaço na relação com o 

território apresenta um carácter dúplice. De um dos lados, a relação com a envolvente – 

as ruas pré-existentes – é contida e controlada pelas aberturas que a ligam ao interior 

dos pátios. Suscitam curiosidade, convidando o habitante a entrar e a usufruir do 

espaço. Do lado oposto, a galeria contorna o edifício e alarga-se num momento que 

proporciona uma ampla vista sobre a cidade.  

Os pátios encontram-se à mesma cota e relacionam-se através de passagens que 

interrompem as galerias. O nívelamento objectiva facilitar a mobilidade e a relação entre 

ambos. Através das aberturas é possível vislumbrar o interior do pátio oposto. Assim a 

comunicação entre eles contamina a relação espacial. 

Fig. 83 –  
Diagrama em planta dos pátios e galerias do 

piso térreo da proposta de projecto.  
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A diferença entre os alçados exteriores – relação com a rua – e os interiores – relação 

com o pátio – enfatizam a passagem para espaços que se identificam distintos. Procura-

se cativar o olhar do transeunte pelo contraste, que o espaço se vá mostrando ao longo 

do percurso. 

 
4.3.3. A necessidade de estímulo 
 

Segundo Jan Ghel, o habitar do espaço público desenvolve com base em três tipos de 

actividades: as obrigatórias, as opcionais e as sociais. Entre elas a diferença está no 

facto das primeiras se desenrolarem mesmo que o espaço não se disponha convidativo, 

ou seja, por se assumirem como “deveres” acontecem de qualquer das formas. 

Enquanto que, nas actividades opcionais e nas actividades sociais a envolvente física é 

praticamente uma condicionante à sua existência, exigem uma necessidade de 

estímulo67. As actividades sociais poderiam denominar-se como resultantes das outras 

duas, desenvolvem-se em conexão e delas resultam de forma espontânea. 

Existe, no desenho do espaço público a responsabilidade de estimular o habitante a usá-

lo mesmo quando não tem obrigação de o fazer. O espaço deve ser apelativo e 

convidativo à estadia, dando lugar à prática social. Não basta, prever a existência de 

espaços abertos, livres de trânsito e dedicados à cidade e aos seus habitantes, o espaço 

necessita de se povoar de elementos que funcionam como pontos de reunião entre 

pessoas e actividades. A escolha de um lugar para passar o tempo livre recai, 

tendencialmente sobre lugares onde há mais pessoas: “a gente vai onde há gente”. Ver 

e ouvir são, por si só, formas de contacto, as mais modestas formas de contacto, e as 

principais geradoras de outras mais complexas.  

O objecto mais móvel numa cidade é o homem. Para se estabelecer no espaço 

necessita de uma âncora 68 . Para além das funções de uso público, como cafés, 

restaurantes, lojas, que por extensão animam a rua e o espaço público, é necessário a 

existência de objectos que transcendem o carácter utilitário. A sua presença organiza o 

espaço e surge como um pretexto ao uso.  

A apropriação do espaço pode ser através do movimento ou estática. Referem-se 

respectivamente às acções básicas de caminhar e estar, de pé ou sentado. Ambos os 

tipos de apropriação se fundamentam em qualidades do espaço que o fazem posicionar-

se de forma mais desejável.  

 
 

                                                                    
67 GEHL, Jan. La Humanización del espacio publico. La vida entre los edifícios, Barcelona: Editorial Reverté, 
2006.  
68 CULLEN, Gordon; Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo; Lisboa: Edições 70.  
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4.3.4. O percurso e a pausa  
 

A escolha de espaços para caminhar ou lugares para estar obedece a questões 

psicológicas inerentes ao ser humano. De forma geral, assiste-se a um desejo de “ver 

sem ser visto”, à procura de uma zona de conforto onde se consegue percepcionar o 

entorno sem perturbar as dinâmicas espaciais. Deseja-se o limiar, o lugar ambíguo que 

permite uma participação passiva na vivência do espaço.  

 

 

 

 

 

Jan Gehl denomina este fenómeno de efeito de bordo 69 . Descreve-o como a 

oportunidade de se estar parcialmente oculto entre o sol e a sombra e, ao mesmo tempo 

ter-se uma boa vista sobre o espaço. Christopher Alexander afirma mesmo que “a vida 

no espaço público desenvolve-se naturalmente em torno do bordo. Se o bordo falha o 

espaço nunca se torna animado.” 70 

As galerias e arcadas térreas são exemplos perfeitos de espaços para caminhar que  

conferem a protecção e a acção passiva que o habitante tendencialmente procura. A 

eleição de um lugar para estar, quer seja de pé ou sentado, é ainda mais minuciosa. Por 

norma, a escolha recai sobre lugares que, para além de protegerem do olhar de quem 

passa potenciam um bom ponto de vista geral da envolvente. Viram-se para os 

percursos com maior fluxo, onde há coisas a acontecerem constantemente. 

 
                                                                    
69 GEHL, Jan. La Humanización del espacio publico. La vida entre los edificios, Barcelona: Editorial Reverté, 
2006.  
70 ALEXANDER, Christopher. The timeless way of building, New York: Oxford University Press, 1979. 

Fig. 84 –  
Fotografia que ilustra o fenómeno efeito de 

bordo. 
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A Praça do Giraldo, em Évora, é um exemplo que confirma as características 

enunciadas na escolha destes lugares. Ponto de referência no centro histórico da cidade 

é lugar de cruzamento de vias e onde acontecem os principais eventos da comunidade. 

Maioritariamente pedonal, possibilita a existência de vários percursos, estes tanto 

acontecem nas arcadas que a contornam de um dos lados, como em percursos 

paralelos onde o transitar é mais rápido. Divide-se em duas áreas, numa encontram-se 

esplanadas e cafés que a animam no quotidiano, noutra posiciona-se a fonte, o ponto 

focal da praça e lugar de reunião.  

 

 

No caso de projecto, o “desejo de limiar” fundamenta o desenho do espaço no que diz 

respeito ao percurso e à pausa no seu interior.  

Fig. 86 –  
Diagrama em planta sobre a distribuição das 
pessoas, na praça do Giraldo, em Évora. 
 

Fig. 85 –  
Fotografia da Praça do Giraldo, em Évora. 

Fig. 87 –  
Diagrama em planta sobre os lugares de 
pausa e percurso na proposta. 
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Percurso 
Procura-se a intensificação de formas de percorrer o espaço, visando potenciar 

diferentes experiências. Por um lado, os percursos propostos procuram criar ligações 

mais directas entre os diferentes pontos de interesse e a envolvente por outro, 

complementam-se com percursos mais lentos onde o lugar se vai mostrando com tempo 

para processar a informação. Estes acontecem nas galerias térreas, espaços 

intermédios que se desenvolvem em torno do perímetro interior dos edifícios. São 

espaços de transição entre o interior e o exterior, onde a luz é mais difusa e o habitante 

se sente protegido. A heterogeneidade incutida pela diversidade das montras das lojas 

ou cafés, torna o percurso mais animado e agradável.  

 

Fig. 91 –  
Vista do Projecto. Percursos pátio poente. 

. 
 

Fig. 88 –  
Fotografia da Praça do Giraldo em Évora. 

Percurso pelas galerias 

Fig. 90 –  
Vista do projecto. Percursos pátio nascente. 

. 

Fig. 89 –  
Fotografia da Praça do Giraldo em Évora. 

Percurso exterior às galerias. 
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Pausa  
No que diz respeito aos lugares associados à pausa, procura-se um desenho flexível ao 

uso, respondendo de forma diversificada às necessidades e expectativas das pessoas 

sobre o lugar.  

A abordagem visou enfatizar o carácter distinto que cada pátio assume. O pátio de 

maiores dimensões, busca uma posição mais urbana, mais dinâmica no conjunto, é um 

lugar de cruzamento de percursos. No seu desenho procura-se instituir uma lógica 

utilitária na colocação de elementos urbanos assente no já referido desejo de limite. 

Assim, a distribuição dos dispositivos urbanos desenha um novo limite paralelo às 

galerias. Concebe-se pela colocação de árvores, bancos, apoios, e desmaterializasse 

quando se cruza com as passagens. Os bancos viram-se para os percursos de maior 

fluxo e as árvores fornecem a sombra que o lugar invoca para a habitabilidade desejada. 

Desenha-se um recinto dentro do recinto o qual, se materializa “fragilmente”, isto é, que 

encerra mas mostra o espaço. 

O outro pátio busca uma posição mais resguardada, contida e interior. É um lugar de 

abstracção que se desvia do ângulo de visão a partir do exterior. Simultaneamente é 

através dele que se acede ao momento onde o edifício propõe um miradouro sobre a 

cidade. É acima de tudo um lugar de estar, um lugar que convida à estadia. No centro 

concretiza-se materialmente o ponto focal do espaço, “o símbolo vertical da 

convergência. Surge como uma confirmação : ‘É este o local que procuram. Pare. É 

aqui’”71. Desenha-se através de um objecto que se propõe a lugar de reunião. 

Segundo Gordon Cullen o primeiro pátio é um recinto: “uma síntese da polaridade entre 

pés e pneus, isto é, entre a circulação de pessoas e veículos. É a unidade base de uma 

certa morfologia urbana. Fora dele, o ruído e o ritmo apressado da comunicação 

impessoal, vai-vem que não se sabe para onde vai nem donde vem; no interior, o 

sossego e a tranquilidade de sentir que o largo, a praceta, ou o pátio tem escala 

humana.”72  

O segundo é um enclave: “espaço interior aberto para o exterior, e que permite acesso 

livre e directo a ambos, (...) um recinto ou compartimento que pode ser alcançado com 

facilidade, embora se encontre desviado do movimento principal. Local tranquilo, onde 

os passos ressoam e a luminosidade é atenuada, onde se fica apartado do burburinho 

da rua e se disfruta simultaneamente, o exterior, de um ponto de observação bem 

situado e seguro.” 73 

 

 

                                                                    

71!CULLEN, Gordon; Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo; Lisboa: Edições 70. pp. 105!
72 idem, ibdem. pp. 27 
73 idem, ibdem.  
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4.3.5. Apropriação espontânea  
 

“Seja qual for o significado do espaço e do tempo, lugar e ocasião significam mais. Pois 

o espaço na imagem do homem é lugar, e o tempo na imagem do homem é ocasião.”74 

 

Como foi até agora visto, a concepção espacial do lugar colectivo destaca-se como vital 

na forma como este é apropriado. É, por isso, também necessário que o seu desenho 

não especialize demasiado a sua função. Se por um lado se deve procurar que a lógica 

organizacional estimule o uso por outro, esta não deve ser condicionante de formas de 

apropriação espontânea. Os objectos podem ser evocativos de usos sem os definirem 

em demasia, isto é, a falta de especialização não implica a inexistência de sugestão do 

desenho.  

 

“Deve procurar-se um conceito de desenho urbano que afaste o espaço público da sua 

configuração de infraestructura aproximando-o da sua condição de lugar.75  

                                                                    
74 Frase de Aldo Van Eyck in, HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura. 2ªEd. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006.! pp. 192,193  
75 GEHL, Jan. La Humanización del espacio publico. La vida entre los edificios, Barcelona: Editorial Reverté, 
2006. pp. 107!

Fig. 92 –  
Fotografia da Praça do Giraldo em Évora. 

Lugares para estar junto ao limite das arcadas. 

Fig. 94 –  
Vista do projecto. Lugares para estar no pátio 

nascente. 

Fig. 95 –  
Vista do projecto. Lugares para estar no pátio 

poente. 

Fig. 93 – 
Fotografia da Praça do Giraldo em Évora. A 

fonte como ponto focal e lugar de reunião. 
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Veja se o caso dos playgrounds, projectados por Aldo Van Eyck nos anos 50-60, em 

Amsterdão. A transformação de espaços residuais da cidade em lugares de utilização 

pública concebeu-se através de um desenho simples de elementos urbanos que, pela 

falta de atributos convidavam ao uso. A flexibilidade funcional incutiu uma maior 

liberdade e criatividade às crianças na apropiação do espaço.  

“O melhor aspecto que uma rua pode ter é quando está coberta de neve. A neve é um 

manto uniforme que permite mover-nos sem restrições.”76  

 

 

 

Não é apenas o mobiliário urbano que, não apresentando um uso específico, pode 

insurgir a liberdade de uso. Também o edifício e a caracterização dos seus limites, no 

toque no solo se dispõe a outras formas de apropriação. Quando se vira para o a espaço 

público a sua fachada torna-se parte integrante do mesmo, como um objecto que o 

edifício empresta para a utilização colectiva.  

Na proposta objectiva-se paralelamente a uma organização lógica que preveja e 

estimule o uso, que o espaço se disponha a  uma apropriação espontânea. Tanto no que 

diz respeito ao edifício como ao mobiliário urbano.  

 

                                                                    
76 Rehabitar en nueve episodios. HABITAR grupo de Investigação, Madrid: Lampreave, 2012.  pp.104 

Fig. 96 – 
Fotogramas do filme Nuovo Cinema Paradiso. 
Apropriação da praça como cinema ao ar livre. 
 

Fig. 97 –  
Fotografias dos Playgrounds desenhados por 
Aldo Van Eyck, em Amesterdão. 
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Mobiliário 
No caso de projecto, o desenho do mobiliário é simplificado visando não especificar 

demasiado a utilização. Procura-se sugerir o uso mas não condicionar a outros. 

As caldeiras das árvores destacam-se do pavimento a uma altura que possibilitam e 

sugerem o uso como assentos. São agradáveis lugares para se estar, à sombra, 

proporcionam um bom ponto de vista sobre o entorno. Num dos pátios, ligam-se aos 

bancos, formando ângulos rectos mais propícios para conversar.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Edifício 

No momento em que toca no solo o edifício dispõe-se aos habitantes. A espessura da 

fachada exterior, através da abertura de vãos para o interior do comércio – montras – 

transforma-se num lugar que pode ser apropriável nos seus recantos. Não se define 

num plano contínuo mas, em vários planos através dos seus recortes. Assim, dinamiza-

se, aumenta a densidade do limite abrindo-o para o exterior.  

Fig. 98 –  
Fotograma do filme Caos Calmo,  de 

António Grimaldi, 2008. O protagonista 
apropria-se de um banco do jardim e, por 
extensão, converte aquele espaço numa 

sala de estar, onde trabalha, recebe 
visitas, como se estivesse em casa 

Fig. 99 –  
Fotografia da escola de Montessori, de 

Hertzberger, em Delft. No centro do 
saguão, localiza-se um pódio de tijolos que 
é utilizado para assembleias formais como 

para reuniões espontâneas.  

Fig. 101 –  
Vista do projecto da apropriação do 

mobiliário urbano nos pátios. 
 

Fig. 100 –  
Fotografia da praça Martim Moniz, em 

Lisboa, onde as caldeiras das árvores se 
destacam do pavimento e podem ser 

usadas como bancos. 
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Também os pilares que separam as galerias da zona aberta do pátio, 

sobredimensionados funcionam como dipositivos de separação ou ligação, 

proporcionando a apropriação espontânea como elementos de apoio onde o habitante 

se pode encostar e estar de pé. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. 102 –  
Fotografia da praça do Giraldo em Évora 
que ilustra a apropriação dos pilares das 
arcadas como espaço de estar. 
 

 

Fig. 105 –  
Vista do projecto. A fechada que se 
desenha suscitando o uso como um 
espaço de estar. 

Fig. 103 – 
Escola Braancamp Freire onde os 
pilares se desenham sugerindo a 
apropriação por parte dos alunos. 
Fig. 104 – 
Fachada da biblioteca da escola 
Francisco de Arruda, do arquitecto 
José Neves. Desenha-se  oferecendo 
ao exterior um lugar de estar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Propôs-se como objecto de trabalho o espaço colectivo, numa investigação que enfocou 

o seu carácter de lugar da prática social.  

A complexidade e amplitude da temática proposta implicou circunscrever o trabalho a 

determinados aspectos que se destacaram, ao longo da investigação, prepoderantes em 

detrimento de outros. Lançou-se, como ponto de partida, um conjunto de conceitos e 

princípios que sustentaram a hipótese de trabalho. Na segunda parte, a reflexão 

procurou estabelecer uma relação directa entre a investigação teórica e o ensaio de 

projecto, o qual se assumiu como um caso de estudo apontando pistas na solução das 

questões suscitadas. A problemática surgiu pela pertinência face ao contexto e 

sociedade actuais. O projecto desenvolvido insere-se numa área da cidade de Lisboa 

onde as temas abordados se enquadram pela necessidade de resposta, o recinto do 

actual Hospital dos Capuchos. 

Tomando como pressuposto que o espaço colectivo por excelência é o espaço público, 

o qual tem como território o espaço urbano, estudou-se a cidade. A cidade, enquanto 

lugar de uma sociedade que se apresenta e representa no espaço e que, nele deposita 

história e memória. Cidade como produto de um específico contexto histórico, 

ideológico, religioso, social, económico e político tal como, condição de um determinado 

território geográfico e suas peculiares características. Na cidade, o espaço público 

revela-se como dimensão que intermedeia as partes e os diferentes níveis que a 

constituem. Nalguns casos resultado noutros estrutura é, em todos, uma componente 

indispensável na compreensão do território.  

Na cidade de hoje, o espaço público emerge como um dos seus componentes que se 

configura desadequado e descontextualizado, tornando-se pouco eficaz na resposta às 

necessidades do habitante: uma sociedade que se altera a um ritmo cada vez mais 

veloz. Urge repensá-lo pelo seu papel fundamental no espaço urbano e na prática social, 

no intuito de o re-activar incentivando o seu uso.  

A opção de, no âmbito do projecto, a reflexão dar enfoque ao desenvolvimento de dois 

edifícios de habitação colectiva, permitiu que a investigação explorasse a relação entre o 

domínio público e o privado. Se por um lado, a caracterização do espaço se assume 

como uma questão emergente quando se pretende torná-lo activo, a definição dos seus 

limites é igualmente condicionante para o mesmo objectivo. A transição espacial, entre o 

exterior e o interior e a caracterização do espaço intrestícial que os separa e une, são 

questões preponderantes na experiência de ambas as partes. Quando se trata da 

transição entre o dominio público e o privado, a caracterização do momento que 

concretiza a diferença das realidades é ainda mais importante. Assim, explora-se a 

fachada como limite que é espaço habitável. Limite que estabelece a relação entre o 

espaço público e o interior doméstico, mediando a privacidade e a convivialidade pela 

escolha do utilizador. Explora-se igualmente a transição espacial entre os dois, através 
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da sobrevalorização dos espaços que constituem o percurso que os relaciona. Casa e 

rua são entendidas como unidades da mesma entidade, funcionando em uníssono, 

numa dependência mútua.  

No desenho e caracterização do espaço, a dimensão humana procurou fundamentar a 

proposta. A interacção entre o espaço e o habitante, ou entre o indivíduo e o outro, 

acontece mediante os vários sentidos do corpo humano assim, a escala do homem deve 

prevadecer sobre qualquer escala do desenho. 
Em “Da Praça à Casa” procura-se incitar temas que levam à reflexão sobre novas 

formas de habitar o espaço colectivo, apontando caminhos que visam a qualificação da 

habitabilidade destes lugares. Conclui-se a importância de aproximar o habitante ao 

espaço, através da sua caracterização e da caracterização dos seus limites. Qualquer 

lugar colectivo deve ser permeável ao uso, despertar o sentido de pertença e, 

simultâneamente, de lugar comum. Num tempo em que a polarização de funções 

promove a monofuncionalidade dos espaços, inibindo o cruzamento de actividades e em 

que a interacção através dos “novos” meios de comunicação substitui, cada vez mais, o 

encontro e partilha no espaço colectivo. Num tempo em que o tempo é pouco e, por 

isso, a actividade social necessita de estímulo, impera repensar a cidade e o lugar do 

colectivo no seu contexto. A arquitectura deve, por isso, responder a esta problemática 

assumindo que, na cidade de hoje, o espaço colectivo reclama novas possibilidades de 

ser habitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
( Número total de palavras: 18 417) 
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