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RESUMO 

  

Partindo do reconhecimento do papel do desenho da cidade e das suas 

partes, bem como o seu desenvolvimento por adição ou sedimentação, esta 

dissertação propõe-se à compreensão de três unidades urbanas de escalas 

distintas e vocacionadas ao habitar colectivo em comunidade: o Bairro, a Unidade 

de Vizinhança e o Micro-Bairro. Analisa-se assim três formas de habitar na cidade, 

procurando identificar as suas características físicas, funcionais, sociais e o modo 

como o seu desenho urbano influencia a vivência dos seus habitantes. Deste 

modo, foi importante analisar a organização interna de cada unidade, bem como 

os tipos de espaços públicos e de actividades colectivas que as suportam. 

Investiga-se ainda o papel específico do conceito de Micro-Bairro no caso 

particular do projecto, integrando a requalificação do quarteirão do Convento do 

Desterro através do aproveitamento do seu interior (actualmente obsoleto), bem 

como a reabilitação do antigo convento. O interior do quarteirão passa, assim, a 
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fazer parte integrante da cidade, permitindo a apropriação deste espaço pelos 

residentes do Micro-Bairro e dos restantes cidadãos, destacando-se a introdução 

de novas funções e de espaços públicos de carácter vivencial que potenciam a 

permanência e a convivência dos seus habitantes. 

 

Palavras-chave: Bairro, Unidade de Vizinhança, Micro-Bairro, reabilitação, 

Convento do Desterro 
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ABSTRACT 

 

Starting from the acknowledgement of the role of the urban drawing, as well 

as the city development by addition or sedimentation, this dissertation/essay aims 

at the comprehension of three urban units: the Neighbourhood, the Neighbourhood 

unit and the Micro-Neighbourhood. Each one has different scales but the three of 

them are directed to a collective living in community. Therefore three forms of living 

the city are analyzed, identifying its physical, functional and social features and the 

way the urban drawing influences its inhabitants’ life. It is important to analyze the 

internal organization of each unit and the types of public spaces and collective 

activities that make them live. Also the specific role of the Micro-Neighbourhood 

concept in this particular project is studied, allowing the requalification of the city 

block that contains the Desterro Convent. Not only its interior (unused in the present 

time) is redesigned, but also the old convent is requalified. The interior of the 

cityblock is meant to be integrated in the city, allowing the appropriation of these 

spaces by the Micro-Neighbourhood residents and the other citizens. Particularly 
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important is the introduction of new functions and public livable spaces that 

promote the permanence and a communal life. 

 

Key-words: Neighbourhood, Neighbourhood Unit, Micro-Neighbourhood, 

rehabilitation, Convento do Desterro  
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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1. Objectivos 

 

 O desenho da cidade é um tema abrangente e extensamente analisado, 

perante a sua evolução, desenvolvimento de métodos de intervenção e de leitura 

do próprio espaço. No entanto, a presente dissertação foca-se na análise de três 

unidades urbanas distintas, para uma melhor compreensão das suas 

características e do seu papel enquanto partes da cidade. Deste modo, o objectivo 

é o desenvolvimento de um suporte teórico para o desafio proposto no Projecto 

Final de Mestrado, de requalificação do quarteirão do antigo Convento do 

Desterro, uma vez que se situa numa zona consolidada da cidade de Lisboa mas 

com falhas ao nível social, funcional e espacial (zona do Intendente). Assim sendo, 

a importância do tema do desenho da cidade mantém-se actual, tendo em conta a 

sua complexidade e o modo como influencia directamente a vida dos seus 

habitantes. 

 Assim sendo, as unidades urbanas escolhidas nesta proposta permitem, 

para além da análise das suas características físicas, funcionais e sociais, 

enquanto unidades habitacionais distintas, compreender a aproximação de escala 

a partir de uma estrutura macro, o Bairro, até à escala do lugar, numa área mais 

contida e controlada, procurando uma composição espacial e funcional necessária 

ao desenvolvimento de uma comunidade, o Micro-Bairro. A identificação desta 

questão representa o ponto de partida para a investigação teórica e consequente 

aplicação prática do Projecto.  

 

I.2. Metodologia 

 

 Reconhecendo a necessidade de uma metodologia que permita a 

aproximação não só de escala mas também da problemática do Projecto, analisa-
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se as três unidades urbanas referidas: Bairro, Unidade de Vizinhança e Micro-

Bairro, pelas suas características enquanto partes da cidade mas também como 

processo de encontrar e definir elementos de qualificação da vida urbana em 

comunidade. 

Esta investigação inicia-se com o conceito de Bairro, ao longo do primeiro 

capítulo, segundo Kevin Lynch com “A Imagem da Cidade” (1960) e Léon Krier 

com “Arquitectura: Escolha ou Fatalidade” (1998). Deste modo, são analisados 

não só dois autores distintos como épocas igualmente diferentes. Kevin Lynch 

foca o seu trabalho no valor da imagem da cidade e da sua importância na 

legibilidade dos espaços urbanos; deste modo, o autor identifica as características 

físicas e espaciais de um bairro que lhe conferem um caracter homogéneo e 

facilmente identificável. Por outro lado, Léon Krier, um autor mais contemporâneo 

introduz a problemática da periferia das cidades, maioritariamente monofuncionais, 

defendendo que a organização de uma cidade deixará de ser central para ser 

policêntrica, através do desenvolvimento de bairros autónomos; deste modo, o 

autor foca-se nos aspectos funcionais e espaciais necessários na requalificação 

de partes da cidade. 

O segundo capítulo dedica-se ao conceito de Unidade de Vizinhança 

(1920) e aos elementos que o compõem, através da investigação do seu contexto 

histórico, as suas características sociais e os equipamentos programados para o 

serviço diário dos seus habitantes. 

O terceiro capítulo representa a interpretação do conceito de Micro-Bairro, 

uma vez que a sua definição não se encontra tão explorada como a dos conceitos 

anteriores. Deste modo, é referida a Unidade de Habitação (1947), de Le 

Corbusier, fruto do zonamento da cidade moderna e da posterior necessidade de 

reaproximar determinadas funções complementares ao habitar num único edifício. 

No entanto, esta macro estrutura (enquanto edifício) introduz um conjunto de 

problemas relativos à vivência de rua e de bairro, surgindo, deste modo, a 

necessidade de actualizar o seu conceito e adaptá-lo à cidade. 

Por fim, estabelecido o enquadramento teórico, os capítulos seguintes 

relacionam a investigação com a aplicação prática do Projecto, dividindo-se entre 

uma proposta urbana, segundo a interpretação do conceito de Micro-Bairro, e uma 

proposta arquitectónica de reabilitação do antigo Convento do Desterro. 
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Deste modo, como metodologia assumiu-se neste trabalho o tema das 

unidades urbanas como modo a responder ao seguinte conjunto de questões e 

objectivos: 

a) Explorar o breve conceito de Cidade e o desenvolvimento do conceito de 

Bairro segundo os autores Kevin Lynch e Léon Krier; 

b) Análise de dois casos de estudo, nomeadamente dois bairros lisboetas 

(Bairro de Alvalade e Bairro de Campo de Ourique) de modo a exemplificar 

alguns dos aspectos teóricos anteriormente desenvolvidos; 

c) Análise crítica do conceito de Unidade de Vizinhança desenvolvido por 

Clarence Perry e os elementos que o definem; 

d) Estudo das unidades de vizinhança do Bairro de Alvalade e do plano de 

expansão da cidade de Barcelona, de Cerdá; 

e) Explorar a necessidade e o desenvolvimento de uma escala mais 

pequena, introduzida pelo projecto da Unidade de Habitação de Marselha, 

de Le Corbusier – início do conceito de Micro-Bairro; 

f) Análise do Bairro da Bouça de Siza Vieira e das estratégias de 

intervenção na cidade de Berlim desenvolvidas pelo programa IBA; 

g) Proposta prática segundo a análise teórica, as falhas do local e os 

pressupostos de projecto, aplicando-se o conceito de Micro-Bairro na 

requalificação do quarteirão do Convento do Desterro. 
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1. O BAIRRO 

 

“(…) conceito de parte ou bocado de cidade admitindo-a como sistema espacial 

formado por várias partes, cada uma com as suas características.”
1

 

 

1.1. O conceito de Bairro segundo Kevin Lynch 

 

1.1.1. A importância da ‘legibilidade’ na estrutura da cidade  

 

Segundo o autor Kevin Lynch, uma paisagem urbana ideal deve ser visível, 

coerente e clara; as suas partes devem ser organizadas e claramente identificadas 

na estrutura do seu todo. O autor defende assim que a clareza ou a ‘legibilidade’ 

da estrutura da cidade é crucial para os seus habitantes, tendo relação directa 

com a sua capacidade de orientação no espaço: “a necessidade de conhecer e 

estruturar o nosso meio é tão importante e enraizada no passado que esta imagem 

tem uma grande relevância prática e emocional no indivíduo”.
2

 Para a sua 

orientação no espaço, o habitante dá uso a um conjunto de sentidos - a visão será 

o mais evidente mas o cheiro, a audição e o tacto são também factores relevantes.  

Assim, o cidadão, enquanto elemento móvel, usufrui de todos os seus 

sentidos na formação da imagem da cidade que, na maioria das vezes, é 

fragmentada. “Todo o cidadão possui numerosas relações com algumas partes da 

sua cidade e a sua imagem está impregnada de memórias e significações.”
3

  

A importância da orientação na cidade é perceptível quando o autor se 

refere à sensação de ansiedade e de terror resultantes da desorientação no 

espaço, percebendo a sua relevância no equilíbrio e bem-estar do Homem. Uma 

estrutura organizada e clara das várias partes da cidade fornece ao habitante a 

                                                           
1
 ROSSI, Aldo, A Arquitectura da Cidade. Edições Cosmos, Lisboa: 2001, p.87 

2
 Ibidem, p.14 

3
 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade. Edições 70, Lisboa: 1960, p.11 
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possibilidade de escolha na deslocação de um local para o outro; o autor 

esclarece com a comparação a um mapa: “o mapa, quer exacto ou não, deve ser 

suficientemente bom para que conduza uma pessoa a casa. Deve ser 

suficientemente claro e bem integrado para que poupe o esforço mental: deve ser 

legível”.
4

 

Kevin Lynch vai mais longe. O conceito de legibilidade não é apenas 

importante para facilitar a deslocação do seu habitante na cidade: “uma estrutura 

física viva e integral, capaz de produzir uma imagem clara, desempenha também 

um papel social”.
5

 O autor refere que a legibilidade do espaço urbano pode ser a 

base para símbolos e memórias colectivas da comunicação entre grupos, uma vez 

que, um meio ambiente claro e legível, cria segurança e conforto, convidando ao 

relacionamento dos habitantes e intensificando as suas experiências na cidade. 

“Nesse momento tornar-se-á um verdadeiro ‘lugar’ notável e inconfundível.”
6

 

Assim sendo, se um espaço estiver nitidamente estruturado e identificado, 

isto é, legível, o habitante poderá identificar-se com ele e conhecê-lo através dos 

seus próprios sentidos e relações; “(…)o doce sentido do lar é mais forte quando 

o lar é não só familiar mas também distintivo”.
7

 

 

1.1.2. O Bairro e os elementos da imagem urbana 

 

“Um bairro urbano na sua definição mais simples, é uma área de carácter 

homogéneo, reconhecida por indicações que são contínuas dentro desta área e 

descontínuas num outro local”.
8

 

Kevin Lynch defende que a homogeneidade pode reflectir-se através de 

características espaciais e de categorias sociais. As características espaciais 

reflectem-se nas ruas, nos tipos de edifícios, nas fachadas ou, até mesmo, na 

topografia; enquanto que a homogeneidade social se reflecte na associação de 

habitantes com características comuns, como é exemplificado o facto de bairros 

                                                           
4
 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade. Edições 70, Lisboa: 1960, p.19 

5
 Ibidem, p.14 

6
 Ibidem, p.103 

7
 Ibidem, p.15 

8
 Ibidem, p.116 
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distintos serem compostos por classes sociais igualmente diferentes – “as 

conotações sociais são bastante significantes, quando se trata de delimitar 

regiões”. 

No entanto, o autor dedica a sua reflexão à importância das características 

físicas e da sua composição ao longo do espaço urbano, resultando num grupo 

de componentes básicas à sua unidade visual, à sua identidade. Este conjunto de 

características forma, segundo o autor, uma ‘unidade temática’. No caso de um 

bairro, a unidade temática ajuda ao seu reconhecimento, não só pelos habitantes 

que o conhecem bem, mas para os que têm um impacto espontâneo com o local. 

Este factor visual permite a distinção de uma parte da cidade das restantes, 

conferindo-lhe uma imagem forte e facilmente identificável. 

Assim sendo, a unidade temática de um bairro é importante, não só para a 

sua identidade mas também para a sua legibilidade, enquanto parte integrante da 

cidade. O autor exemplifica: “(…) [a cidade de] Boston, embora confusa no seu 

sistema de ruas, inclusivamente para aqueles que na cidade vivem e nela estão 

habituados, tem uma qualidade muito positiva no que diz respeito ao número e 

vivacidade dos seus bairros diferenciados. Tal como alguém nos dizia: ‘cada parte 

de Boston é diferente da seguinte; pode saber-se muito bem em que ponto se 

está’”.
9

 Deste modo, os bairros podem estar organizados do seu ponto de vista 

interno e externo, servindo de ponto de referência à orientação para quem os 

atravessa ou por eles passa. “Onde a homogeneidade física coincide com os 

hábitos e a categoria social, o efeito é inconfundível”.
10

 

Para além da unidade temática, o autor refere que o bairro pode ser 

definido pela clareza das suas fronteiras: algumas são fortes e precisas e outras 

ligeiras ou incertas. Um limite pode ter, por um lado, a capacidade de reforçar a 

identidade da área que delimita e, por outro lado, o efeito de fragmentar a cidade, 

no corte da possibilidade de estabelecer continuidade entre as partes que divide. 

Tendo estes factores em consideração, o limite de um bairro deve ser “mais uma 

‘costura’ do que uma barreira, uma linha de intercâmbio ao longo do qual foram 

‘alinhavadas’ duas áreas”
11

, podendo um bairro relacionar-se com o seguinte 

através de ligações – “tais ligações realçam os aspectos de cada bairro e coligam 

                                                           
9
 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade. Edições 70, Lisboa: 1960, p.78 

10
 Ibidem, p.116 

11
 Ibidem, p.113 
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grandes áreas urbanas”.
12

 O autor refere ainda, relativamente à organização 

interna de um bairro, a importância de um centro forte ao nível das suas 

características físicas; uma unidade temática marcada que vai desvanecendo à 

medida que se vai afastando do ponto focal. “Realmente, um cruzamento 

importante pode, por vezes, criar uma espécie de bairro numa zona homogénea 

vasta, simplesmente através da ‘radiação’, isto é, através do sentido de 

proximidade do ponto crucial”.
13

 

Por fim, é necessário referir, os últimos elementos relatados pelo autor, 

igualmente importantes na estruturação interna do bairro e da intensificação da 

identidade do todo: a existência de elementos marcantes. Kevin Lynch assume, 

deste modo, duas possibilidades de distribuição de elementos marcantes no 

espaço urbano. Por um lado, a primeira possibilidade refere-se ao facto de os 

elementos marcantes assumirem um carácter contrastante e singular em relação 

ao todo; num bairro, um elemento marcante deste tipo é representado por um 

edifício de valor colectivo que assume um destaque formal relativamente aos 

restantes, por exemplo uma igreja que se destaca num conjunto de lojas. “Crucial 

é a sua localização: no caso de ser grande ou alto, o conjunto espacial em que se 

insere deve permitir que o vejamos; no caso de ser pequeno, devemos ter em 

conta que existem certas zonas para as quais a atenção perceptível se dirige mais 

frequentemente (…)”.
14

 Por outro lado, a segunda possibilidade refere-se à 

distribuição de elementos marcantes em grupo; neste caso, a sua distribuição é 

contínua ao longo de um bairro e, segundo o autor, é um factor de identificação e 

memorização da zona. 

Segundo o autor, é possível concluir que existem inúmeros factores 

influenciadores da imagem. Os seus elementos até agora referidos podem ser 

analisados individualmente e aplicados num conceito de cidade (e não apenas de 

bairro): vias, limites, bairros, cruzamentos e elementos marcantes. Kevin Lynch 

defende que nenhum destes elementos-tipo existe isoladamente mas, devido à 

sua grandeza espacial, “os bairros contêm cruzamentos na sua estrutura, são 

demarcados por limites, cruzados por vias e salpicados por elementos 

marcantes”.
15

 Assim sendo, é a interligação constante destes elementos que 

                                                           
12

 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade. Edições 70, Lisboa: 1960, p.117 

13
 Ibidem, p.81 

14
 Ibidem, p.113 

15
 Ibidem, p.60 
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tornam o espaço estruturado e organizado em partes identificáveis. “O bairro 

também pode estar estruturado dentro de si mesmo. Podem existir sub-bairros no 

seu interior, mas adaptando-se ao todo (…). Uma região estruturada tem 

possibilidades de criar uma imagem mais viva. Para além disto, transmite aos 

habitantes não só o facto de estarem algures em X, mas sim em X junto de Y”.
16

 

Concluindo, o autor defende que a cidade é uma área demasiado extensa 

para ter uma imagem igual em qualquer ponto. Assim, é necessário que cada 

parte de cidade seja identificada de um modo claro e que esteja nitidamente 

ligada ao todo. Uma área pode ser resultado de uma hierarquia de áreas mais 

pequenas: “por exemplo, pode estar organizada como um bairro importante, 

contendo três sub-bairros, que por sua vez, contêm três «sub-sub-bairros» e assim 

por diante”.
17

 

 

 

1.2. O conceito de Bairro segundo Léon Krier 

 

1.2.1. A reorganização policêntrica da cidade 

 

Léon Krier introduz a temática do crescimento periférico das cidades e a 

mobilidade imposta pela sua expansão aos habitantes. As transformações urbanas 

causadas pela adopção dos pressupostos modernos, nomeadamente o 

zonamento funcional, levaram à “fragmentação dos aglomerados integrados e 

funcionais (grandes cidades, comunidades, vilas e aldeias) e à sua transformação 

em zonas suburbanas e monofuncionais (bairros residenciais, cidades dormitórios, 

campos universitários, centros comerciais, zonas industriais, zonas de negócios, 

etc.)”.
18

 

No seu entender, a separação de funções ao longo do território é ‘anti-

urbana’ e ‘anti-ecológica’, uma vez que o cidadão só pode aceder a uma única 

                                                           
16

 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade. Edições 70, Lisboa: 1960, p.117 

17
 Ibidem, p.125 

18
 KRIER, Léon, Arquitectura: Escolha ou Fatalidade. ESTAR-Editora, Lisboa: 1999, p.88 
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função num dado local, obrigando a uma constante deslocação automóvel e a um 

desperdício de tempo. Deste modo, o autor afirma que o zonamento “transforma 

uma cidade de indivíduos activos numa sociedade de massas mobilizadas”,
19

 

perdendo-se a noção de centralidade e o valor civilizacional. 

Assim sendo, Léon Krier defende que a cidade deverá deixar de crescer 

por expansão, mas sim por desagregação das suas partes, deixando a cidade de 

ter uma organização central para ter uma organização policêntrica, através da 

“transformação das periferias subdesenvolvidas em bairros urbanos autónomos”.
20

 

Deste modo, o autor rejeita a prática do zonamento e defende uma redefinição 

programática para o desenvolvimento interno dos novos bairros urbanos. 

 

 

Fig. 1.1 – Esquema do zonamento da cidade moderna e da distribuição multifuncional da cidade proposta por 

Krier. 

 

 

Fig. 1.2 – Diagrama alusivo à cidade ‘mono-central’ e à cidade policêntrica  

 

                                                           
19

 KRIER, Léon, Arquitectura: Escolha ou Fatalidade. ESTAR-Editora, Lisboa: 1999, p.90 

20
 Ibidem, p.100 



UNIDADES URBANAS - BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO 

 

15 
FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

No seu entender, o processo de transformação de uma cidade 

funcionalmente segregada é pensada segundo um novo plano de ocupação do 

território, acrescentando às áreas urbanas periféricas “as funções que lhes faziam 

falta e que lhes são indispensáveis à sua vida comunitária e à sua autonomia”.
21

 

Deste modo, o objectivo deixa de ser o de continuar a construir cidade mas sim o 

de reconstruir áreas espacialmente e funcionalmente mal planeadas. O autor 

propõe o “redesenvolvimento das zonas destruídas através da criação de espaços 

públicos e dum parcelamento com índole tradicional; reequilíbrio da densidade de 

ocupação dos solos, segundo os interesses de funcionamento do bairro, 

restabelecimento da gama completa das funções urbanas situadas a distância 

pedonal”.
22

  

 

 

Fig. 1.3 – Desenhos ilustrativos da diferença entre uma cidade com periferia e uma cidade policêntrica. 

 

Desta forma, a necessidade de um conjunto variado de funções numa 

mesma área surge em oposição aos ideais Modernos, segregadores de funções 

onde bairros representavam uma única função urbana – bairros residenciais, zonas 

de trabalho, zonas industriais, centros comerciais, etc. “Constituem invariavelmente 

super concentrações horizontais ou verticais de uma só função numa zona urbana, 

num mesmo edifício ou debaixo de um tecto único. A pobreza simbólica da grande 

massa de construções actuais é o resultado e a expressão directa da monotonia 

funcional assim programada”.
23

 

Em oposição aos ideais modernos, a intervenção em espaços urbanos já 

existentes permite o complemento funcional e espacial necessário, de modo a 

transformar zonas periféricas (normalmente zonas dormitório) em bairros urbanos 

autónomos, funcionalmente e espacialmente enriquecidos: “a riqueza simbólica da 

                                                           
21

 KRIER, Léon, Arquitectura: Escolha ou Fatalidade. ESTAR-Editora, Lisboa: 1999, p.100 

22
 Ibidem, p.101 
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arquitectura urbana reside na proximidade e no diálogo entre a maior variedade 

possível de usos privados e públicos, portanto na articulação dos espaços 

públicos, do tecido urbano e da silhueta da cidade”.
24

 

 

1.2.2. O Bairro: uma cidade na cidade 

  

 Léon Krier defende que o crescimento da cidade deve resultar da 

multiplicação de bairros, isto é, de vários centros. Deste modo, “o elemento base 

da cidade policêntrica é o bairro urbano autónomo. Ele constitui uma verdadeira 

cidade na cidade”.
25

 

No seu entender, um bairro é “um centro geográfico de dimensão limitada 

que integra a totalidade das actividades, as funções e os usos urbanos, habituais 

ou eventuais, públicos ou privados, comerciais, produtivos, residenciais, escolares, 

recreativos. Um bairro urbano é autónomo no que se refere à escola infantil ou 

primária, ao abastecimento e mercados quotidianos, o emprego (…), aos 

equipamentos de saúde e cultura”.
26

 Estas funções devem estar distribuídas de 

modo que possam ser acedidas numa curta distância, percorrida pedonalmente 

em menos de 10 minutos, assegurando, ao seu habitante, a sua proximidade 

espacial (evitando, deste modo, o uso de qualquer meio de transporte). 

 

Fig. 1.4 – Distribuição de uma mistura funcional pensada para ser percorrida no máximo de 10 minutos.  

                                                           
24

 KRIER, Léon, Arquitectura: Escolha ou Fatalidade. ESTAR-Editora, Lisboa: 1999, p.105 

25
 Ibidem, p.120 
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Para além da sua organização funcional, o bairro deve ser estruturado 

através de uma hierarquia de espaços públicos, ruas e praças, defendendo o autor 

que a sensação de segurança depende da eficácia da malha urbana adoptada. 

Assim como Kevin Lynch, Léon Krier refere a importância da estrutura interna de 

um bairro e a legibilidade dos seus limites que, no seu entender, deverão ser 

definidos por espaços próprios - boulevards, avenidas, grandes praças ou jardins 

públicos; estes elementos devem ser espaços não só de delimitação, mas 

também de articulação entre bairros.  

 Em resumo, o autor refere a importância da proximidade das funções 

complementares ao habitar, quer ao nível das actividades, quer ao nível do espaço 

público, recusando os grandes percursos estabelecidos pela cidade moderna e 

defendendo um retorno à cidade tradicional e aos elementos espaciais que a 

definem. No seu entender, “através da construção das cidades, nós construímo-

nos a nós próprios”.
27

 

 

 

1.3. Das estratégias à prática 

 

1.3.1. O Bairro de Alvalade, em Lisboa (1945) 

 

O plano de urbanização do Bairro de Alvalade, determinado em 1945, 

surge como pioneiro no planeamento da construção de uma parte da cidade, 

praticamente de raiz, numa ampla área de intervenção: a zona é delimitada pelas 

avenidas Alferes Malheiro (actual Avenida do Brasil), Avenida da República, 

Avenida do Aeroporto e a linha ferroviária (Linha de Sintra), definindo uma área de 

230 hectares. 

Numa época de grande desenvolvimento da cidade de Lisboa, surge 

durante o período do Estado Novo, a necessidade de urbanizar progressivamente 

                                                           
27
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as zonas rurais próximas. No entanto, este crescimento era tendencialmente 

desorganizado sendo fundamental a elaboração de um planeamento urbano. 

“Nesta fase, o regime sente necessidade de criar uma arquitectura própria, de 

modo a expressar os valores que o sustentam: autoridade, disciplina e ordem, por 

um lado, e o culto da nacionalidade, da família e do mundo rural”.
28

 

Devido à sua ampla área de intervenção, o desenho urbano definido é 

influenciado por um conjunto de modelos urbanos até então desenvolvidos: o 

movimento moderno, a cidade-jardim e a cidade tradicional. Relativamente à sua 

estrutura interna, esta desenvolve-se segundo o desenho de quatro vias principais: 

Avenida de Roma, Avenida da Igreja, Avenida do Rio de Janeiro e Avenida dos 

Estados Unidos da América; que perante o seu traçado determinaram oito 

unidades de urbanização. Cada unidade de urbanização corresponde a uma 

unidade de vizinhança. 

 

 

Fig. 1.5 – Distribuição das 8 células habitacionais segundo o desenho dos principais eixos viários – Bairro de 

Alvalade.  

 

                                                           
28
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Deste modo, o Bairro de Alvalade é uma macro estrutura desenvolvida para 

alojar cerca de 45.000 habitantes: “a população proposta era distribuída por 

habitações colectivas de renda económica (31.000 habitantes), habitações 

colectivas de renda não limitada (9.500 habitantes), moradias unifamiliares de 

renda não económica (2.500 habitantes) e moradias unifamiliares de renda 

económica (2.000 habitantes)”.
29

 Deste modo, o objectivo foi, desde raiz, a 

integração de várias classes económicas de modo a procurar uma 

complementaridade social. Perante este leque de habitações foram definidas 

variantes de prédios-tipo (na sua maioria de quatro pisos), cuja repetição resultou 

na sua forte unidade visual. 

 

 

Fig. 1.6 e 1.7 – Fotografias da repetição de um prédio-tipo ao longo da rua – Bairro de São Miguel, célula 7 do 

Bairro de Alvalade. 

 

Se por um lado houve uma preocupação de integração social, o mesmo 

aconteceu no planeamento dos espaços públicos do Bairro de Alvalade, 

recorrendo frequentemente a áreas verdes, tornando a natureza um elemento 

constante e caracterizador da zona. Esta relação reflecte-se em diversas escalas: 

grandes jardins, parques de carácter vivencial (normalmente complementado com 

um jardim infantil), zonas verdes que envolvem os equipamentos, logradouros nos 

interiores dos quarteirões e, por fim, espaços verdes junto à frente urbana dos 

edifícios habitacionais (de modo a criar um afastamento e protecção das 

habitações em relação aos peões que se movimentam ao longo dos passeios). “A 
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natureza aproxima-se assim do habitat residencial, que se desenvolve em 

ambientes urbanos verdejantes, segundo o mesmo objectivo do modelo das 

cidade-jardim”.
30

 

Por fim, o Bairro de Alvalade é composto por uma série de equipamentos e 

serviços complementares ao habitar e à vida social, como são exemplos 

equipamentos escolares, zonas de lazer, comércio, cinema, igreja e clube 

desportivo. “Em toda a área do Bairro de Alvalade, os equipamentos colectivos 

assumem o papel de elemento-excepção na estrutura edificada, tratando-se na 

generalidade de edifícios isolados.”
31

 No entanto, quando se localizam em vias 

estruturantes do plano, destacam-se por simetria, enfiamentos ou bolsas de 

enquadramento urbano; enquanto que, os equipamentos que se posicionam no 

interior das células habitacionais (como é o caso dos equipamentos escolares) são 

envolvidos por áreas verdes com zonas de estar, criando “bolsas de 

descompressão”
32

 à continuidade do edificado habitacional. 

Perante as suas preocupações de planeamento urbano, é possível 

constatar que “(…) não se propunha pois uma periferia habitacional, mas a 

construção de uma parte de cidade”.
33

 

 

1.3.2. O Bairro de Campo de Ourique, em Lisboa (de 1878 até à actualidade) 

 

Em 1878 surge a iniciativa de Ressano Garcia de construir uma rede 

ortogonal de vias sobre a antiga rua de Campo de Ourique e uma rua de acesso 

ao Cemitério dos Prazeres, a Rua Saraiva de Carvalho. Estas ruas foram a base 

inicial para o desenvolvimento do Bairro de Campo de Ourique, delimitado por 

cinco espaços pré-existentes: a Basílica da Estrela, o Cemitério dos Prazeres, a 

Rua Maria Pia (troço da antiga estrada da Circunvalação) e as estreitas ruas do Sol 

ao Rato.
34

 Foi devido ao aumento da densidade populacional e à consequente 

falta de áreas habitacionais no século XIX, que foram programados um conjunto 
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de bairros em Lisboa, entre os quais o Bairro de Campo de Ourique. Deste modo, 

foram construídas inicialmente 17 ruas, formando uma malha ortogonal composta 

por vias e quarteirões, “elementos projectados segundo princípios geométricos, 

tão em voga na mentalidade urbanística da época”.
35

 

 

 

Fig. 1.8 e 1.9 – Vista aérea sobre o Bairro de Campo de Ourique e enquadramento visual da Rua Domingues 

Sequeira sobre a Basílica da Estrela, respectivamente – Bairro de Campo de Ourique. 

 

No entanto, a sua localização afastada do centro exigia uma composição 

urbana mais completa do que a simples implantação de edifícios habitacionais, 

como originalmente foi proposto. Como consequência desta realidade, “Campo de 

Ourique possui, actualmente, vida própria e aparenta um carácter de auto-

suficiência assemelhando-se à matriz de um pequeno modelo de cidade”.
36

 O seu 

interior é servido por um conjunto de funções urbanas que foram surgindo ao 

longo do tempo, por influência e necessidade dos seus habitantes: a Igreja de 

Santo Condestável, o Jardim da Parada, o Cemitério dos Prazeres, o mercado, os 

Cinemas Paris e Europa, o antigo Quartel da Infantaria, comércio e pequenas 

indústrias. Assim como estes equipamentos e serviços foram surgindo ao longo do 

tempo, do mesmo modo foram sendo desactivados, como é exemplo as antigas 

indústrias e o Cinema Paris, ou os próprios edifícios foram-se adaptando à 

actualização de funções – o antigo quartel é, hoje em dia, a Escola do Serviço de 

Saúde Militar e o antigo Cinema Europa é actualmente destinado para uso 

habitacional. 
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O Jardim Teófilo Braga, conhecido por Jardim da Parada (por se localizar 

na antiga parada do quartel), surgiu na década de 80 do século XIX como sendo 

algo inovador, devido ao facto de a inclusão de espaços verdes em aglomerados 

habitacionais não ser comum, mas com uma forte influência na qualidade de vida 

dos seus habitantes. Esta área ajardinada surge de um modo original, como 

excepção à regra dos quarteirões ortogonais. 

 

 

Fig. 1.10 e 1.11 – Vista aérea sobre o Jardim da Parada e fotografia do seu interior – Bairro de Campo de Ourique. 

 

Se o jardim assume um papel importante no convívio e lazer dos seus 

habitantes, o conjunto de pastelarias e cafés que se distribuem ao longo do bairro 

fazem as delícias dos clientes, como são exemplos a pastelaria “A Tentadora” e a 

padaria “Mecânica”. “A hierarquização de espaços urbanos é assim estabelecida 

não só pelo próprio espaço e os edifícios que o limitam (afinal indissociáveis) 

como pela estrutura funcional, geradora de vivências diferenciadas”.
37

 Deste 

modo, o bairro tornou-se num espaço vastamente equipado e servido de 

instalações colectivas, permitindo que a sua utilização seja destinada não só aos 

seus habitantes mas também aos restantes cidadãos, originando um convívio 

social ainda mais vasto. 

“Aponta-se, quase como ex-líbris do bairro, a sobrevivência do comércio 

tradicional, um caso raro na capital, e o seu ‘espírito de aldeia’ dentro da cidade, 

uma alusão à sua conhecida auto-suficiência”.
38

 O mesmo sucede relativamente à 
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constante evolução do bairro quer ao nível do seu desenvolvimento, quer ao nível 

da adaptação de antigos serviços a novas funções. 

Assim sendo, é possível constatar que “o conjunto urbano de Campo de 

Ourique não corresponde ao modelo de bairro habitacional que resulta de um 

único projecto global que lhe atribui uma imagem uniformizada, consequência de 

um só momento (em termos de concepção como em termos de execução)”.
39

 O 

Bairro de Campo de Ourique representa a estratificação de vários momentos 

históricos e demonstra a sua capacidade evolutiva, sem abandonar a sua essência 

bairrista. 

 

  

                                                           
39 CASTRO, Gonçalo, Análise Crítica de Campo de Ourique. Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, 2004. Texto policopiado, p.1 



24 
 

 

  



UNIDADES URBANAS - BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO 

 

25 
FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 

2. A UNIDADE DE VIZINHANÇA 

 

“Mesmo a mais pequena cidade deve ser uma entidade completa, enquanto uma 

unidade de vizinhança não dá mais do que a sua contribuição para formar o 

conjunto da cidade, e é incompleta quando observada isoladamente.”
40

 

 

2.1. Da Evolução Histórica ao Conceito de Clarence Perry 

 

 No período da Revolução Francesa houve necessidade de organizar o 

crescimento descontrolado das cidades, uma vez que a industrialização e a 

consequente deslocação em massa da população para os centros urbanos, levou 

à rápida concentração de habitantes nas áreas industriais existentes. 

 Perante a pobreza e as graves situações de alojamento, surgiram tentativas 

de melhorar as condições de vida da classe operária e de criar um ambiente 

social, de modo que a população se “pudesse sentir ligada ao seu burgo”
41

. 

Concretamente, uma das tentativas de resolução deste problema foi a construção 

de vilas operárias, no século XIX. No seu planeamento, a estratégia adoptada mais 

frequente foi o aproveitamento máximo de terrenos disponíveis para a 

concentração máxima de habitações mínimas, confinando a espaços muito 

pequenos um grande número de habitantes.  

No entanto, existem vilas operárias que, pela sua área de implantação e 

pelo volume do edificado construído, ou pela complexidade da sua estrutura, têm 

uma dimensão urbana. Estes conjuntos, devido à sua escala, adquirem um 

carácter autónomo quando integram espaços de convívio, estabelecimentos 

comerciais de primeira necessidade e, até mesmo, escolas. Relativamente a estes 

conjuntos, Nuno Teotónio Pereira argumenta que, nestes exemplos, “os 
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promotores eram capitalistas que investiam em prol do bem-estar dos seus 

empregados”.
42

  

No entanto, para o autor José de Matos Cardoso, estamos perante o 

“princípio estrutural da urbanização em Unidades de Vizinhança”.
43

 

 

 
  

Fig. 2.1 e 2.2 – Fotografias da antiga vila operária Bairro Estrela d’Ouro, em Lisboa. 

 

 Este conceito surge nos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, devido 

ao crescimento descontrolado das cidades, ao progressivo afastamento do centro 

urbano e à consequente perda de “estímulos sociais e culturais”
44

 que eram 

necessários recuperar. Para Clarence Arthur Perry, a Unidade de Vizinhança é 

considerada a “extensão física do ambiente do lar”
45

; é, no seu entender, “a área 

dentro das proximidades da habitação, que reúne as instalações de interesse geral 

e todas as condições exigidas pela família média, para o seu conforto e 

desenvolvimento conveniente”.
46

  

 Como estratégia de delimitar a área de uma Unidade de Vizinhança, Perry 

sugere o equipamento escolar (escola primária ou secundária) como ponto de 
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referência ao número de crianças em idade escolar e, por extensão, o número total 

de habitantes. Assim, por um lado, a área de uma Unidade de Vizinhança é 

definida pela densidade populacional e residencial deste modo determinada. Por 

outro lado, o seu perímetro é definido pela circulação pedonal da criança (no 

circuito casa-escola-casa) e é fisicamente marcado pelas estradas principais de 

circulação automóvel, tornando os seus limites claros e evitando a circulação 

rápida no seu interior. 

Assim sendo, a Unidade de Vizinhança deve ser, como afirma José de 

Matos Cardoso, “auto-suficiente na sua vida social”
47

, uma vez que é planeada de 

modo a propiciar a convivência entre os seus habitantes, isto é, a criar relações de 

vizinhança. 

 Para além do equipamento escolar, o centro de cada Unidade de 

Vizinhança deve ser marcado por um equipamento de interesse colectivo tais 

como, um conjunto de lojas, uma Igreja, uma casa de espectáculos ou com outra 

função de igual importância. 

 

 

Fig. 2.3 – Esquema diagramático de uma Unidade de Vizinhança, de Clarence Perry. Aqui podemos observar o 

centro equipado e os limites da Unidade, numa situação ideal, equidistantes a esse mesmo centro. 
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2.2. Os Elementos que definem a Unidade de Vizinhança 

 

2.2.1. População 

 

 A população de uma Unidade de Vizinhança deve ter um número limitado. 

Esse limite é determinado pelo número de crianças em idade escolar que 

frequentam o equipamento de ensino primário ou secundário; e, por proporção, é 

delimitado o total de habitantes correspondente. Deste modo, o objectivo seria o 

de facilitar e incentivar o relacionamento entre habitantes de um grupo restrito. “As 

unidades de vizinhança podem constituir por si só uma povoação, ou agrupar-se 

criando cidades, ou ainda aumentando-as. Constituem o que poderíamos chamar 

a unidade comunitária, em vez do agrupamento de pessoas ao acaso.”
48

 

 Como afirma José de Matos Cardoso, “o conjunto de instalações com que 

se pode dotar a unidade de vizinhança, é comandado pela estrutura da população 

que se pretende alojar”.
49

 O autor refere a importância de uma variedade de tipos 

de agregados familiares para a estabilidade da unidade habitacional, defendendo 

que “um aglomerado com essas características, diz-se que tem uma população 

equilibrada”.
50

 Deste modo, o autor defende que uma população equilibrada 

corresponde a uma população com o número de habitantes semelhante em cada 

grupo etário e que este equilíbrio é conseguido através do planeamento de um 

leque diversificado de habitações, de modo a servir modos de vida diferentes, uma 

vez que “um aglomerado desequilibrado carece de estabilidade e continuidade de 

tradição”.
51

 

 No entanto, a Unidade de Vizinhança foi inicialmente pensada, segundo as 

teorias de Clarence Perry, para grupos socialmente homogéneos. Entretanto, com 

o passar do tempo, surgiu a possibilidade e, de certa forma, a necessidade de 

misturar vários grupos sociais; “embora sejam poucas as pesquisas levadas a 

cabo sobre o efeito de misturar grupos sociais diferentes e sobre as dimensões 
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mais adequadas para eles, é hoje ideia corrente incluir no desenho da unidade de 

vizinhança, acomodações para todos os grupos sociais”.
52

 Segundo o autor José 

de Matos Cardoso, o agrupamento misto é, no seu entender, um factor importante 

para um equilíbrio completo e estável. 

 Para além desta realidade, o processo natural de distribuição social, na 

cidade, tende a ser fisicamente claro e pouco mesclado. As famílias com 

rendimentos e níveis sociais diferentes, agrupam-se em zonas territoriais 

igualmente distintas.
53

 Surge, assim, a dúvida se a mistura de grupos levará a uma 

vivência socialmente bem-sucedida numa Unidade de Vizinhança. 

 O autor José de Matos Cardoso defende, contrariamente ao conceito inicial 

de Perry, ser necessário um certo grau de mistura onde a população terá de 

desenvolver uma conduta aceite pelo todo e, assim, aprender os aspectos 

positivos de uma mescla social. Assim sendo, para que uma Unidade de 

Vizinhança seja socialmente diversificada e, ao mesmo tempo, bem-sucedida, é 

fundamental o desenvolvimento das relações de vizinhança; “os contactos 

primários que auxiliam a criar um sentimento de conjunto humano, são os 

contactos com os vizinhos – aqueles que vivem separados por uma ou duas 

portas, ou do outro lado da rua”.
54

 Por conseguinte, os contactos secundários são 

criados, segundo o autor, através do trabalho e dos interesses em comum: donas 

de casa que, no seu dia-a-dia, se encontram nas mesmas lojas, vizinhos que 

trabalham nos mesmos locais ou pais que se encontram nas escolas e nos 

espaços públicos de recreio – adquirindo a criança um papel importante para a 

integração social. 

 Dentro do leque de grupos sociais existentes, é possível verificar que nem 

todos assumem um papel igualmente activo nas relações de vizinhança. Os 

habitantes solteiros ou os casais com filhos, normalmente, são as pessoas com 

menos ligações ao lar, com mais tempo livre e com uma maior capacidade de 

mobilidade. Estes factores fazem com que não utilizem com frequência os 

espaços públicos e os equipamentos mais próximos de sua casa. Por outro lado, 
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os habitantes mais ligados ao lar e com uma capacidade de deslocação mais 

reduzida (habitantes idosos e crianças) estão confinados aos espaços exteriores e 

serviços públicos mais próximos da sua residência.
55

 

 Deste modo, a mistura de grupos com níveis de vida excessivamente 

diferentes não deve ser feita lado a lado. O autor defende que a melhor estratégia 

será a de agrupar famílias com interesses e níveis sociais semelhantes em sub-

grupos socialmente homogéneos (por exemplo, uma dezena de casas), que 

partilham características e interesses semelhantes. Numa noção de grupo mais 

alargada, na ideia do todo, encontramos uma maior diversidade social, que não é 

posta em contacto de um modo permanente, mas sim esporádico – tarefas diárias, 

recreios ou eventos locais. Como conclui o autor, “a contribuição pode variar de 

indivíduo para indivíduo, mas a todos cabe uma parte activa para fazer da unidade 

de vizinhança um sucesso como unidade social.”
56

 

 

2.2.2. Área – os Limites e as Relações com o Local 

 

A área de uma Unidade de Vizinhança depende fundamentalmente da 

localização de um equipamento escolar que determina, a priori, dois factores. O 

primeiro factor é relativo ao número de habitantes, uma vez que a escola é 

projectada para um determinado número de crianças e, por proporção, é 

determinado o número total de residentes; enquanto que, o segundo factor é a 

extensão máxima da área de uma Unidade de Vizinhança, em relação ao seu 

centro. A sua extensão é condicionada pela distância pedonal percorrida pelos 

seus habitantes entre as habitações e o equipamento escolar central, uma vez que 

este percurso deve ser feito sem fadiga pelas crianças, não devendo, deste modo, 

exceder os 400 metros. 

Assim como a área é determinada de um modo claro, o mesmo acontece 

com a definição física dos limites de uma Unidade de Vizinhança, uma vez que o 

seu perímetro é delineado pelas estradas principais de circulação automóvel, que 

irão ligar às grandes vias de comunicação urbana. Deste modo, o trânsito principal 
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automóvel é feito de um modo periférico, evitando a circulação rápida e 

indesejável no interior da célula habitacional, que passa a estar protegida por uma 

cuidadosa hierarquia de traçados viários.
57

  

Desta forma, a estratégia de desenho urbano de uma Unidade de 

Vizinhança permite criar um ambiente de segurança, privilegiando o peão e a sua 

familiaridade com o local, bem como valorizar a livre movimentação dos mais 

pequenos. 

 

2.2.3. Instalações e Equipamentos elementares 

 

 Como já foi referido anteriormente, uma das estratégias principais do 

desenho urbano de uma Unidade de Vizinhança é o de reunir um conjunto de 

instalações e equipamentos que permitam satisfazer, numa curta distância, as 

actividades do dia-a-dia comuns aos seus habitantes. 

 Esta preocupação é igualmente sentida no planeamento dos espaços 

públicos, de modo a incentivar o convívio entre os habitantes que vivem na sua 

proximidade e, deste modo, desempenhando um papel essencial no sucesso de 

uma vida em comunidade. Assim sendo, estes espaços comuns integram desde 

simples zonas de estar, a áreas destinadas à prática de desporto. A sua 

disposição é estrategicamente planeada ao longo de percursos, em “espinha”, 

como explica o autor Aníbal Vieira, afirmando que este modo de distribuição de 

funções tem uma vertente mais dinâmica, em oposição à praça estática de um 

aglomerado tradicional. 

 Para além destes espaços públicos ao longo dos percursos, a área de uma 

Unidade de Vizinhança deve ter o seu centro bem marcado pela localização de 

edifícios de um certo valor social, tais como o equipamento escolar, uma igreja, 

um conjunto de lojas ou outros de função colectiva semelhante. O centro torna-se, 

deste modo, o ponto focal da Unidade, segundo o qual devem convergir os 

percursos pedonais e as actividades colectivas principais. Assim sendo, o centro 
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transforma-se “num lugar onde se vá por casualidade e espere encontrar amigos 

para um pouco de cavaco à mesa do café”.
58

 

 Deste modo, o conceito de Unidade de Vizinhança considera-a auto-

suficiente na sua vida social. No entanto, devido à amplitude de instalações e 

serviços necessários para complementar o habitar, “nenhuma unidade de 

vizinhança é em absoluto auto-suficiente”.
59

 Assim sendo, é possível concluir que é 

necessário ter em conta uma área urbana mais vasta, relacionando uma unidade 

de vizinhança com as que lhe são contíguas, através do planeamento de ligações 

automóveis e pedonais, em busca do complemento recíproco de actividades e 

funções, bem como a ampliação dos contactos sociais; e o relacionamento entre 

partes individualmente incompletas que tornam o conjunto numa entidade social e 

funcionalmente eficaz, auto-suficiente.
60

  

 

 

2.3. Das estratégias à prática 

 

2.3.1. Plano da extensão da cidade de Barcelona, de Ildefonso Cerdà (1859) 

 

 Após a Revolução Industrial, as expansões burguesas da segunda metade 

do século XIX resultam num crescimento urbano acelerado de algumas cidades 

europeias, “cilindrando os vínculos da propriedade fundiária tradicional e 

ampliando a oferta de solo urbanizável a favor da nova procura capitalista que 

descobre a actividade imobiliária como campo de eleição para acelerar a 

acumulação.”
61
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Fig. 4 e 5 – Esquemas da cidade de Barcelona antes e depois da intervenção de Cerdà. A figura 5 (esquema 

referente a 2009) apresenta a expansão da cidade através da introdução de uma malha ortogonal e as ligações 

em diagonal à cidade antiga. 

  

Neste período de expansões burguesas, Ildefonso Cerdà (1815-1876) 

destacou-se pelo seu desenho urbano singular e complexo para a cidade de 

Barcelona. O uso da quadrícula foi a estratégia pensada para o crescimento 

quantitativo de habitações, ligando-se à cidade pré-existente pela introdução 

excepcional de estradas em diagonais. 

 Como refere Nuno Portas, Cerdà “um intérprete de uma época de 

transformação das estruturas sociais e da tecnologia (do vapor e da electricidade), 

crê que a nova cidade ‘ensinará ao homem o caminho do seu aperfeiçoamento’ 

revendo, fundamentalmente, a sua residência e o seu movimento.”
62

 Assim sendo, 

a malha desenhada, definida pelos traçados viários, procura assegurar uma 

acessibilidade aos serviços e equipamentos colectivos através de “uma fruição 

igualitária da cidade e um policentrismo, contrariando a polarização absoluta da 

cidade histórica”.
63

 

Estrategicamente, dentro de uma malha urbana regular, Cerdá introduz a 

ideia do quarteirão aberto e cria uma composição através “da disposição das 

bandas [de residência] em «L» ou «=», que lhe permitem designar espaços-

corredor e espaços-largos, variados nas dimensões, sem perder nunca a 

correspondência à retícula quase octogonal”.
64

 

 

                                                           
62

 PORTAS, Nuno, Cerdà e os traçados in Revista Arquitectura nº 138 Outubro de 198. O autor cita o 

artigo de “O Jornal” referente aos ensinamentos de Cerdà; p.24 

63
 Ibidem, p.24 

64
 PORTAS, Nuno, Cerdà e os traçados in Revista Arquitectura nº 138 Outubro de 1980, p.24 



34 
 

Fig. 2.6 e 2.7 – Implantação de uma biblioteca no interior de um quarteirão habitacional – Pati de Càndida Perez. A 

figura 6 representa a planta do quarteirão e da implantação, no seu interior, de uma biblioteca (projectada por 

RCR Arquitectos). Na figura 7, é possível observar o seu interior. 

  

 

Fig. 2.8 e 2.9 – Abertura do interior do quarteirão para zona de estar e parque infantil – Pati Joan Brossa. A figura 8 

representa a planta do quarteirão com abertura e acesso pela rua Rosselló, 191. A figura 9 demonstra esse 

mesmo acesso pela rua e o ambiente do interior público do quarteirão. 

 

 

Fig. 2.10 e 2.11 – Fotografias de Barcelona – a escala da cidade e a escala do habitante. A figura 10 representa 

uma vista elevada sobre a cidade de Barcelona. A figura 11 apresenta um dos percursos pedonais previstos no 

projecto de Cerdà (é visível que, para além de ser uma zona de passagem, integra igualmente zonas de paragem, 

zonas de estar). 

 

Deste modo, Cerdà não separa a lógica do desenho das vias com a 

distribuição dos edifícios e, para o urbanista, a preocupação com a disposição de 

equipamentos urbanos e as relações com os seus habitantes assumem um papel 

importante, antecipando, de certo modo, alguns dos princípios do conceito de 

Unidade de Vizinhança (uma vez que este conceito só surgirá mais tarde, em 

1920, através das teorias de Clarence Perry). 
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Assim sendo, Ildefonso Cerdà apesar de não construir nem planear 

Unidades de Vizinhança, segundo o seu conceito e tal como o conhecemos, 

pensa num sistema de expansão de cidade, tendo em conta “conjuntos de 

construções relacionadas entre si de tal forma que os habitantes possam 

encontrar-se e defender-se”
65

, construindo uma relação de identidade com o local, 

incentivo ao contacto social e à pluralidade de actividades urbanas. 

 

2.3.2. Células habitacionais do Bairro de Alvalade, em Lisboa (1945) 

 

 O planeamento urbano do Bairro de Alvalade baseia-se no “Plano de 

Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro”, de 1945, do arquitecto 

Faria da Costa. Durante esta época, devido ao aumento da carência habitacional, 

Lisboa desenvolveu-se urbanizando zonas rurais de um modo desordenado e sem 

continuidade com as zonas que lhe estavam contíguas (rurais ou urbanas). 

 Tendo este factor de crescimento e a necessidade de relação entre as 

novas zonas urbanas e as zonas rurais que ainda existiam, o desenho do Bairro de 

Alvalade é rico em influências de vários modelos urbanos, tais como a cidade 

tradicional, o movimento moderno e a cidade-jardim. “A unidade de vizinhança foi 

introduzida no plano de urbanização aquando da revisão, em 1944, (…) vindo a 

determinar a estrutura que o Bairro de Alvalade hoje apresenta”.
66

 

 

Fig. 2.12 – Planta de divisão do Bairro de Alvalade em células habitacionais.  
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A proposta é inicialmente definida por um conjunto de vias, de primeira 

importância hierárquica, que delimitaram oito células habitacionais. Cada célula é 

desenhada segundo os princípios da Unidade de Vizinhança, integrando funções 

ligadas ao uso habitacional, tais como zonas de lazer e equipamentos escolares. 

Como resultado da aplicação do princípio de zoneamento funcional do movimento 

moderno, surgiu a carência de determinadas funções num limite próximo, 

nomeadamente a supressão do comércio nas zonas habitacionais (obrigando os 

residentes a fazerem grandes percursos para satisfazer tal necessidade). 

 As habitações assumem um papel fundamental na definição de duas 

características. Por um lado, a sensação de uma forte unidade formal definida pela 

construção de prédios-tipo, criando uma linguagem coerente e caracterizadora do 

local. Por outro lado, a introdução de várias tipologias habitacionais, misturando 

estratos sociais distintos: “casas de renda económica” e moradias unifamiliares 

para as classes médias, “casas de renda limitada” para um nível económico 

inferior e habitações de custos não controlados (mercado livre) para um estatuto 

superior.
67

  

 

 

Fig. 2.13 – Diagrama funcional da célula 7 do Bairro de Alvalade – Bairro de São Miguel. A célula 7 é delimitada 

pelas Avenidas da República, dos Estados Unidos da América, de Roma e, a Sul, pela linha de comboio - Linha 

de Sintra. (Os números introduzidos no diagrama pela autora representam os espaços públicos relevantes da 

célula 7, apresentados por fotografias nas figuras seguintes) 
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 O equipamento escolar assume o elemento central de cada Unidade, 

determinando o limite de implantação das suas habitações pelo raio de 500 

metros. A ligação entre as habitações e o equipamento escolar é pensada através 

de caminhos pedonais, valorizando o peão e suprimindo a necessidade de uso do 

automóvel.    

 Deste modo, ao longo dos percursos pedonais, vão surgindo bolsas de 

espaços públicos com carácter vivencial onde se fixam zonas de lazer colectivas. 

Estas áreas são caracterizadas por intensa vegetação, remetendo-nos à cidade-

jardim, resultando num desenho organicista que contrasta com a regularidade dos 

edifícios habitacionais e da rua-corredor (características do movimento moderno). 

Assim sendo, a existência de bolsas de estar, resultado do alargamento dos 

percursos pedonais, pensados para um uso diário, convidam à permanência dos 

seus habitantes naqueles locais verdes e, consequentemente, ao seu 

relacionamento social e local – reforçando relações de intimidade e de identidade 

com o lugar. 

 

 

Fig. 2.14 e 2.15 – Zona de estar, junto à Escola Primária da célula 7 – Bairro de São Miguel. Zona 1 do diagrama 

da Fig. 13.  

 

 

Fig. 2.16 e 2.17 – Zona de estar, junto à Escola Primária da célula 7 – Bairro de São Miguel. Zona 2 do diagrama 

da Fig. 13.  
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Fig. 2.18 e 2.19 – Zona de estar, na célula 7 – Bairro de São Miguel. Zona 3 do diagrama da Fig. 13.  

 

 

Fig. 2.20 e 2.21 – Parque Infantil da célula 7 – Bairro de São Miguel. Zona 4 do diagrama da Fig. 13.  

 

Por fim, no espaço central, normalmente aposto ao equipamento escolar, 

surge um jardim-infantil, importante não só para o desenvolvimento das crianças 

mas também para o encontro de pais ou avós. Deste modo, estas zonas 

ajardinadas resultam em espaços de lazer destinados a um vasto leque etário, 

excluindo a ideia de segregação social, e convidando à vida em comunidade.  
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3. O MICRO-BAIRRO 

 

“(…) Toda a região pode ser composta como uma hierarquia estática. Por exemplo, 

pode estar organizada como um bairro importante, contendo três sub-bairros, que 

por sua vez, contêm três sub-sub-bairros e assim por diante.”
68

 

 

3.1. A evolução do urbanismo no pós-guerra 

 

Fundamentalmente, após a Segunda Guerra Mundial reconheceu-se a 

necessidade de reconstruir muitas das cidades que ficaram parcialmente ou 

totalmente destruídas, sendo o maior foco de preocupação a excepcional 

necessidade de habitações – provocada em parte pela guerra e pela 

industrialização. Neste período dos anos 40, os arquitectos focam-se nas 

“habitações, bairros, novas cidades e [na] reconstrução de centros urbanos, em 

quantidades e a ritmos nunca antes conhecidos”.
69

 Assim sendo, “o ambiente da 

reconstrução do pós-guerra, que se prolonga até aos anos cinquenta-sessenta, 

detém as condições que permitirão a implementação generalizada dos princípios e 

postulados modernos e demais propostas de transformação da cidade.”
70

 

 Em 1933, A redacção da Carta de Atenas (tornada pública apenas em 

1941) representa a síntese dos ideais defendidos pelos CIAM e a forte influência na 

morfologia de um novo conceito de planeamento de cidade. “Como caso extremo, 

os postulados da Carta de Atenas obrigariam a isolar, separar e arrumar as 

principais funções na cidade: habitar, trabalhar, lazer (cultura do espírito e do 

corpo) e as deslocações necessárias ao desempenho destas actividades”. A Carta 

de Atenas introduz, deste modo, uma rotura clara com a cidade tradicional, onde 

existia uma mistura funcional mas que, a seu ver, criava numerosos problemas. 
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 Proporcionada pela rápida evolução da industrialização, a introdução da 

máquina no trabalho e o aparecimento do automóvel, culmina, como defendia Le 

Corbusier, num “ritmo novo, destruidor de hábitos seculares e criador de novas 

atitudes”.
71

 Deste modo, surge a possibilidade de separar fisicamente as principais 

funções da cidade ao longo do território, automatizando-as, deixando de se 

relacionarem no espaço e passando a serem servidas pelas vias de tráfego 

automóvel – princípio do zonamento da cidade moderna. 

 Assim sendo, a arrumação e a distribuição das várias actividades em zonas 

independentes, representam a preocupação base do urbanista moderno. Le 

Corbusier argumenta: “estas actividades tinham-se mantido equilibradas, durante 

milénios, na base dos quatro quilómetros horários da marcha do homem, do 

passo do cavalo ou do boi. Daí em diante é necessário opor a essa cedência os 

cinquenta a cem quilómetros horários dos veículos que correm sobre estradas 

planas (…)”.
72

 

 No entanto, para além da organização da cidade em zonas, os arquitectos 

dedicaram-se maioritariamente à importância do alojamento que levou ao 

desenvolvimento de novas tipologias habitacionais: a torre, a banda e o bloco. 

Estas novas experiências construtivas marcam o fim do quarteirão e da rua, 

elementos característicos da cidade tradicional, e dão início a novas morfologias 

urbanas – o seu desenho foca-se na “organização do alojamento e da sua 

agregação, bem como a higiene, a salubridade e os problemas sociais”.
73

 Perante 

a destruição causada pelas guerras anteriormente vividas, é necessário construir 

em maior número, com um reduzido orçamento, levando à necessidade de 

ocupação de uma menor superfície de terreno para um maior número de 

habitantes. Desta forma, esta linha de pensamento levou ao estudo de diversos 

modos de agregação de habitações, na vertical e na horizontal, resultando 

maioritariamente em conjuntos habitacionais colectivos: “o agrupamento de 

células habitacionais determina a forma do edifício, e o agrupamento de edifícios 

determina a forma do bairro”.
74
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 Em síntese, o urbanista moderno introduz um modo de produzir cidade 

inverso ao crescimento natural da cidade antiga e tradicional, onde a distribuição 

do alojamento depende da forma do edifício e o edifício depende da sua posição 

no quarteirão. Deste modo, o posicionamento livre dos edifícios no terreno é 

definido pela orientação solar, originando a sua composição espacial num 

processo de “colagens sucessivas”
75

 de construções com programas repetitivos, 

pois “seria mais fácil organizar um bairro só habitacional do que com mistura de 

usos e assim por diante”.
76

  

 Na verdade, esta evolução do modo de pensar a cidade contribuiu para o 

afastamento dos ideais da Unidade de Vizinhança, em favor do bairro, definido 

pela introdução da “unidade de habitação de grandeza eficaz”
77

; uma vez que, 

cidade moderna passa a ser caracterizada pela distribuição de edifícios isolados 

definidos pela sua função urbana, orientados no espaço pelo Sol e afastados entre 

si: “não é uma morfologia de espaços urbanos, de ruas, praças, avenidas, largos, 

mas de volumes e objectos pousados no território”.
78

 

 

Fig. 3.1 – A Cidade Radiosa de Le Corbusier – esquiços do autor que representam a distribuição dos edifícios na 

cidade.  

 

 

3.2. Esquecimento da vivência de rua e de bairro 

 

A unidade base de estruturação da cidade moderna é a célula habitacional 

e o seu modo de distribuição e agregação no espaço urbano, respeitando 

essencialmente as questões básicas de higiene e salubridade, bem como o 
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controlo de gastos (em que uma pequena parcela de terreno deveria alojar um 

elevado número de habitantes). No entanto, foi com a evolução das técnicas 

construtivas e com o começo do uso do betão armado que a nova tipologia 

habitacional cresce em altura e inova na introdução de condutas de infraestruturas 

e no uso do elevador. 

Relativamente ao espaço público circundante, do mesmo modo que houve 

necessidade de reduzir custos nas novas construções, o mesmo aconteceu com o 

tratamento das suas zonas envolventes, das ruas e das suas infraestruturas, 

“conduzindo as questões da tipologia edificada para o problema do bairro”.
79

  

Deste modo, o espaço urbano passa a ser o espaço residual resultante da 

distribuição dos edifícios e as ruas passam a ser unicamente vias de tráfego onde 

os edifícios deixam de participar na sua vivência, como acontecia na cidade 

tradicional; “na cidade antiga, as diferentes funções misturavam-se e coexistiam no 

mesmo bairro, no mesmo quarteirão, no mesmo prédio. Nos anos sessenta, 

ocupar os bairros dos edifícios habitacionais com lojas constituía quase uma 

heresia ou tinha sabor a inovação…”
80

  

Desta forma, os bairros habitacionais tornam-se em autênticos dormitórios, 

obrigando o habitante a constantes deslocações para satisfazer as suas 

necessidades quotidianas. “Só no final dos CIAM, Alison, Peter Smithson e Van 

Eyck, questionando as quatro categorias funcionalistas da Carta de Atenas, 

escreviam: ‘(…) A rua curta e estreita do bairro miserável triunfa onde uma 

redistribuição espaçosa fracassa’”.
81

 

 

Fig. 3.2 e 3.3 – Fotografias da base da Unidade de Habitação de Marselha.  
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Perante tal tendência de isolamento dos bairros habitacionais, Le Corbusier 

vai mais longe e cria um conceito novo, a Unidade de Habitação, referindo: “no 

estado presente do seu comportamento civilizado e das suas relações sociais, o 

homem de hoje reclama serviços complementares (…), serviços que puderam ser 

qualificados como «prolongamentos do alojamento» ”.
82

 Estes serviços não são 

mais do que as “comodidades essenciais que fazem parte da sua vida quotidiana 

e, por conseguinte, devem estar ao seu alcance imediato”.
83

 Le Corbusier define 

que os serviços essenciais são desde o abastecimento de bens materiais, 

conservação e melhoria física do corpo, creche e infantário até à escola primária e 

oficina juvenil. 

 

 

Fig. 3.4 – Cortes esquemáticos da Unidade de Habitação de Marselha – organização programática. 

 

Deste modo, a Unidade de Habitação criada por Le Corbusier representa 

um edifício de grande porte, sobrelevado em relação ao terreno, que incorpora 

uma multiplicidade de funções pensadas parra servir os seus habitantes e que, a 

seu ver, são fundamentais ao seu quotidiano. Assim sendo, “subverte todos os 

sistemas da cidade tradicional: o espaço de implantação do edifício torna-se 

espaço público permitido pelos pilotis; a orientação dos edifícios já não depende 

da sua posição na estrutura urbana, mas da orientação solar; integra no interior do 

edifício funções que na cidade tradicional se localizavam nos baixos das 

construções e em lugares públicos – desde o comércio aos equipamentos 

elementares; finalmente, propõe relações totalmente diferentes para os comércios, 

as ruas, os espaços livres e os acessos à habitação”.
84
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A primeira Unidade de Habitação construída foi a de Marselha, inaugurada 

em Outubro de 1952. Foi um projecto, desde cedo, fortemente criticado por vários 

arquitectos, chegando alguns a afirmar que a Unidade de Habitação iria provocar 

a loucura aos seus habitantes.
85

 A sua estrutura é pensada em altura, sendo 

maioritariamente habitacional, incorporando uma multiplicidade de serviços, tendo 

como ex-libris o terraço público – alto o suficiente para proteger da envolvente 

urbana e conter um jardim-escola, um ginásio e uma piscina, para uso dos seus 

habitantes. A distribuição vertical do edifício é feita através de elevadores e de 

escadas, enquanto que na horizontal, à semelhança de uma pequena cidade, o 

edifício é servido por “ruas” interiores, inicialmente planeadas para serem 

complementadas com comércio. 

 

 

Fig. 3.5 e 3.6 – Fotografia e perspectiva esquemática da “rua” interior da Unidade de Marselha. 

  

“A cidade deixa de ser o lugar da arquitectura urbana, para ser o lugar da 

arquitectura dos grandes edifícios isolados e autónomos, os principais elementos 

que concentram o esforço estético e projectual do arquitecto”.
86

 Apesar de Le 

Corbusier identificar a sua obra como uma cidade vertical, a sua macro estrutura 

funcional, enquanto edifício singular, incorpora alguns dos princípios de um bairro 

aplicados numa escala micro. 
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Fig. 3.7 e 3.8 – Jardim-escola e zona de recreio no topo da Unidade de Marselha. 

 

 

Fig. 3.9 e 3.10 – Zona da piscina na cobertura da Unidade de Habitação. 

 

 

3.3. “Resgatar o optimismo do esquecimento” 
87

 

 

Foi após a conclusão da Carta de Atenas e da sua apresentação ao 

público que começou a ser aplicada por todo o mundo. “Como se demonstrou, é 

por via da pesquisa habitacional que os arquitectos modernos concluirão pela 

necessidade de abandonar por completo o quarteirão e a rua. (…) Apoiam-se em 

investigações realizadas por Gropius na Bauhaus sobre a distância entre edifícios, 

a sua altura e os ganhos de solo público”.
88

  

Para Alison e Peter Smithson a Carta de Atenas era “uma ferramenta 

incisiva”
89

 que marcava a visão de uma nova cidade e que, passados alguns anos 
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da sua aplicação em vários locais, era possível analisar o seu resultado, 

afirmando: “nós estamos a realojar pessoas, mas a vida que estavam à espera de 

viver era não só melancólica mas socialmente obsoleta”
90

 – faltava a relação de 

proximidade entre as pessoas e das pessoas com o espaço que habitavam. 

 

 

Fig. 3.11 – ‘Urban Re-Identification Grid’ de Alison e Peter Smithson (1953) – fotografias da autoria de Nigel 

Anderson. 

 

Deste modo, na reunião dos CIAM IX, Alison e Peter Smithson introduziram 

uma grelha ilustrada com fotografias da vivência de um grupo de crianças nas ruas 

de Bethnal Green, uma das zonas mais empobrecidas da época em Londres – a 

“Urban Re-Identification Grid” (Figura 3.11). O ambiente representado era o de 

vizinhança, de convivência genuína entre um grupo de crianças, no qual andavam 

de bicicleta, saltavam à corda e brincavam entre si e com uns cães das 

redondezas. 

Deste modo, as imagens apresentadas na grelha tinham uma conotação 

ambivalente; por um lado, representavam “uma imagem forte relativa à capacidade 

humana de fazer algo proveniente do nada – de inventar jogos unicamente com o 

pavimento da rua”
91

; e, por outro lado, “uma imagem de fragilidade de um mundo 

social à beira do esquecimento”.
92

 É através destas simples fotografias de crianças 

a brincar na rua que o Team 10 surge com o alerta da falta de espaços que 

incentivem à convivência nas cidades e nos bairros modernos. 
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Fig. 3.12 e 3.13 – “Life-of-the-streets” – Fotografias de Nigel Anderson apresentadas na grelha ‘Urban Re-

Identification’ 

 

Para Alison e Peter Smithson, “o urbanismo proposto pelos termos da 

Carta de Atenas leva à produção de comunidades cujas vivências são 

inadequadamente expressas”
93

, exemplificando com a alteração de valores 

claramente sentida na desvalorização da rua pelo carro e pelo facto de a rua ser 

unicamente um elemento de acesso; desprezando a sua potencialidade social e 

activa na identidade da comunidade e do bairro. 

Torna-se deste modo claro a necessidade de encontrar a escala humana e 

acolhedora no espaço urbano, “cujo efeito imediato é convidar o transeunte a 

acomodar-se, nem que seja num banco de jardim”
94

 – atraindo os habitantes a 

viver e conviver de novo na rua e no bairro.  

 

 

Fig. 3.14 – Bairro de Alvalade, em Lisboa. 
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3.4. O conceito de Micro-Bairro 

 

Segundo a definição da Enciclopédia Gys (Geographic Information 

Science), um bairro é definido e composto pela relação espacial de vários micro-

bairros. Assim, o bairro é um elemento urbano heterogéneo fruto da relação 

semântica das características espaciais e não espaciais dos seus micro-bairros. 

Apesar do termo “micro-bairro” ser relativamente recente, a referência a 

uma unidade urbana mais pequena, relativamente à dimensão do bairro, foi 

surgindo ao longo do tempo. Desde o conceito de Unidade de Vizinhança, 

introduzido pelas teorias de Clarence Perry, onde a unidade urbana se desenvolvia 

na horizontal, e a Unidade de Habitação, de Le Corbusier, planeada na vertical, é 

possível identificar a procura e o desenvolvimento de escalas urbanas mais 

pequenas. A distribuição destas unidades ao longo do território e no seu conjunto 

formalizam bairros, unidades urbanas mais complexas, mais ou menos eficazes. 

Após a constatação dos efeitos da cidade moderna relativamente às 

vivências de rua e de bairro (ou melhor, da sua falta), foi necessário desenvolver 

novas estratégias de desenho da cidade. “A impossibilidade de intervenção 

arquitectónica à escala global da cidade (…) faria ressaltar a importância dos 

ambientes e espaços onde realmente vive o cidadão (…)”.
95

 

Surge assim, nos anos sessenta, pelo autor Kevin Lynch, a importância da 

imagem do espaço urbano como factor determinante no “bem-estar intelectual e 

social dos cidadãos”.
96

 Para o autor, os bairros são regiões de dimensão média a 

grande, onde o espaço é interiormente estruturado por uma hierarquia de espaços 

mais pequenos, de ‘sub-bairros’ que se relacionam e se identificam com o todo. “A 

questão da dimensão física pode, de facto, ser significativa e até mesmo 

generalizável, à escala da unidade local, na qual as pessoas se conhecem 

pessoalmente porque residem na proximidade umas das outras e onde a 

dimensão – para além de outras características, tais como a homogeneidade 

social, o padrão das ruas, a identidade das fronteiras e os serviços comuns – pode 
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desempenhar um papel fulcral na promoção do controlo, da adequação actual e 

da sensibilidade”.
97

 

Kevin Lynch defende que num bairro mais pequeno e ‘verdadeiro’ (com 

menos de 100 habitações) existe uma maior coesão social, onde a comunidade 

local assume um papel importante na estrutura mental dos habitantes e no 

conceito de controlo. Nesta unidade espacial mais pequena é justificável uma 

homogeneidade física e social, acrescentando o autor que “o prazer de viver numa 

zona identificável com ruas calmas e seguras, com serviços diários facilmente 

acessíveis e próximos, e na qual as pessoas se podem organizar politicamente 

quando surge necessidade de controlo, é seguramente uma característica legítima 

de um bom aglomerado populacional”.
98

 

Por outro lado, Robert Krier faz referência aos ideais da cidade antiga, 

defendendo que já não há nada para inventar na arquitectura e que é necessário 

mudar de escala. “Em Berlim, no concurso para a Rauchstrasse, em Tiergarten Sul, 

onde o terreno assegurava já a unidade fundiária, Robert Krier propõe a redivisão 

do solo em pequenos lotes para recriar os tradicionais esquemas de reprodução 

de cidade”.
99

 Segundo Krier, cada lote deveria ser desenvolvido por um arquitecto 

diferente, para que resultasse numa diversidade arquitectónica típica da cidade 

tradicional. “A opção de Krier pela pequena escala facilita também a actuação por 

pequenas unidades arquitectónicas, edifício a edifício, quarteirão a quarteirão, que, 

como em Berlim, admitem a intervenção de diferentes arquitecturas (…)”.
100

 

É importante referir que, para além destas características, o 

desenvolvimento de um espaço comunitário – onde são recriados espaços 

comuns identificáveis e se reintroduz a escala humana – é de grande importância 

para determinados grupos etários. As crianças e os cidadãos idosos, por terem 

uma capacidade móvel inferior aos restantes grupos, são os habitantes mais 

ligados e dependentes das áreas próximas do local que habitam. 
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3.5. Das estratégias à prática 

 

3.5.1. O Bairro da Bouça, no Porto  

 

 Num lote triangular, o projecto do Bairro da Bouça levou cerca de 30 anos 

para ser concluído e a sua construção distribuiu-se por duas fases: na primeira 

fase foram edificadas 56 casas e na segunda, passados uns longos anos, foram 

construídas as restantes 72 habitações, os equipamentos originalmente previstos e 

a recuperação das habitações existentes (construídas na primeira fase). 

 Formalmente, o Bairro da Bouça é marcado pela presença de um grande 

muro de betão que separa o bairro da linha do metropolitano e que define a 

implantação perpendicular de quatro bandas, paralelas entre si, onde se 

distribuem as 128 habitações. Os equipamentos assumem uma posição de 

remate, das três bandas de maior comprimento, e estabelecem uma relação 

directa com a Rua da Boavista. Estes equipamentos foram planeados para conter 

uma biblioteca local, uma lavandaria e uma sede de cooperativa. 

 

 

Fig. 3.15 – Vista aérea do Bairro da Bouça. 
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Este projecto foi desenvolvido pelo arquitecto Siza Vieira e surge no âmbito 

do programa SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) e a sua construção teve 

início no ano 1977. O objectivo inicial era o de realojar moradores das ilhas 

operárias da cidade do Porto, que viviam em condições precárias e em locais 

insalubres; no entanto, este foi um dos factores que se foi alterando com o tempo.  

 Quando a segunda fase do projecto foi concluída, os sócios da Associação 

de Moradores da Bouça tinham prioridade na aquisição das novas habitações; no 

entanto, devido ao prolongamento excessivo da sua construção, já não 

pretendiam usufruir de tal direito. “Não havendo compradores suficientes 

pertencentes à Associação de Moradores, é decidido colocar em hasta pública os 

novos apartamentos – a alternativa a esta opção seria a anulação da segunda 

fase”.
101

  

 

 

Fig. 3.16 e 3.17 – Fotografias do Bairro da Bouça. 

 

 

Fig. 3.18 e 3.19 – Fotografias do Bairro da Bouça 
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A segunda fase do projecto do Bairro permite a entrada de novos 

moradores, provenientes de situações económicas distintas. Os novos habitantes 

já não pertencem à população que vivia nas ilhas operárias mas a jovens casais, 

estudantes universitários, arquitectos e designers, que encontram no Bairro da 

Bouça habitações económicas ou uma grande empatia com o local. Esta evolução 

é do agrado do arquitecto, comparando ao conjunto habitacional da Unidade de 

Marselha de Le Corbusier: “durante anos esteve degradado e foi considerado um 

fracasso, uma arquitectura socialmente inaceitável. Neste momento está tudo a 

funcionar porque houve uma geração – de professores, de arquitectos, de 

intelectuais – que quis ir para lá viver. Enquanto era para pobrezinhos aquilo era 

um desastre. Agora é um sucesso”.
102

  

 Do mesmo modo que o habitante alvo foi alterando com o tempo, o 

mesmo aconteceu com os equipamentos que ali se fixaram. Actualmente o bairro 

é servido por uma clínica dentária, gabinetes de arquitectura e uma agência de 

trabalho temporário. 

 No entanto, apesar de actualmente os moradores não serem socialmente 

homogéneos e de os equipamentos não serem os inicialmente planeados, o bairro 

mantém o seu ambiente de comunidade onde “as pessoas que ali vivem há 30 

anos convivem tão saudavelmente com os novos moradores que até já é difícil 

distingui-los”.
103

 O autor da obra, Siza Vieira, conclui: “existe agora uma estação 

metropolitana à porta, ligando com toda a cidade; um fluxo de gente que atravessa 

o terreno; equipamentos abertos às ruas envolventes; um jardim tratado (…). Não 

é obra perfeita. Mas seria isso o principal?”
104

 

 

3.5.2. A influência do IBA em Berlim 

 

Em 1979, o IBA (Internationale Bauhausstellung) é constituído com o 

objectivo de expor edifícios projectados por arquitectos e intervenções pontuais 
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em partes da cidade, elaborados no âmbito de concursos. “Tais concursos (…) 

representavam a procura do contributo da arquitectura para a qualidade da cidade 

e nessa tarefa-objecto voltar a dar-lhe forma”.
105

 A exposição de projectos de 

arquitectura seguia o tema “o centro da cidade como área residencial”, 

procurando uma nova visão urbana, cujo objectivo principal era o de ocupar vazios 

da cidade de Berlim, resultantes da guerra, aproveitando ao máximo as 

construções resistentes. 

“O IBA demostrava as possibilidades e limites de actuações na cidade 

existente, sem quebrar as suas características morfológicas e identidade, e os 

resultados da introdução de novas construções que recompunham e reinventavam 

os tecidos interrompidos ou fragmentados”.
106

 Outro factor importante era o de 

introduzir programas relacionados e complementares à habitação, segundo os 

quais os habitantes se identifiquem: escolas, creches, parques públicos, ginásios, 

casas para idosos e zonas comerciais. “A situação do bairro deve ser melhorada 

através do menor número possível de demolições, da criação de áreas verdes no 

miolo dos quarteirões e do embelezamento e restauração das fachadas. As 

instalações e serviços públicos devem ser renovados e complementados de forma 

adequada”.
107

 

Através da introdução de novos serviços e equipamentos nas zonas 

habitacionais existentes, era possível distribuir um conjunto de funções numa 

distância próxima, "equilibrando a rigidez dos zonamentos".
108

 Muitas das 

intervenções eram feitas no interior de quarteirões habitacionais, criando autênticos 

micro-bairros. 

O arquitecto Siza Vieira foi premiado aquando da sua participação num 

concurso, em 1980, para a revitalização do Quarteirão 121 de Kreuzberg, em 

Berlim. No seu projecto, o arquitecto aproveitou “cuidadosamente a estrutura sã 

dos imóveis”
109

, restaurando 65 apartamentos, criando 46 novas habitações, uma 
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creche, um clube para idosos, um conjunto de lojas e, ainda, a renovação da área 

verde do interior do quarteirão. 

Esta experiência vivida em Berlim representou uma marca importante no 

urbanismo, levando à “reflexão sobre os modos de intervir na cidade”
110

, 

revitalizando e reinventando-a. Apesar deste pensamento de definir a cidade como 

um ‘museu vivo’ ter sido aplicado na capital alemã, pode ser adaptado a qualquer 

cidade com necessidade de reabilitação urbana. 

 

 

Fig. 3.20 - Plantas de propostas elaboradas no âmbito de um concurso - reformulação de quarteirões, ruas e 

praças. IBA, em Berlim.  
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4. ÚLTIMOS ASPECTOS 

 

 O desenho da cidade e das partes que a compõe foi, desde cedo, um 

factor de organização de várias linhas de pensamento, com o intuito de “reinventar 

e imaginar espaços e formas que contivessem o equivalente das qualidades e 

atributos dos espaços tradicionais”.
111

 Através da elaboração da Carta de Atenas, 

o Movimento Moderno debateu-se, desde o início, com alguma incerteza de modo 

de intervir no centro histórico, oscilando entre a destruição/renovação total (uma 

vez que, no seu entender, a cidade antiga era composta por edifícios e ruas 

insalubres) ou a preservação de algumas partes, normalmente marcadas pela 

presença de monumentos ou outros elementos marcantes. 

 Foi perante a destruição de algumas cidades europeias causada pela 

Segunda Guerra Mundial que surgiu duas linhas de pensamento claramente 

distintas. Por um lado, defendeu-se a ideia de que deveria ser aplicado um 

desenho de cidade novo, onde os princípios modernos podiam ser empregues; 

por outro lado, houve quem defende-se a reconstrução das cidades, com o 

objectivo de recuperar a sua identidade e imagem. Para este último caso, um 

exemplo polémico foi a reconstrução fiel do antigo centro da cidade de Varsóvia 

que havia sido destruído pela guerra e, posteriormente, reproduzida a sua réplica. 

 

 

Fig. 4.1 e 4.2 – Fotografia tirada após a guerra e fotografia da reconstrução dos edifícios, respectivamente – 

centro da cidade de Varsóvia. 
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Após a análise dos resultados da aplicação dos princípios do Movimento 

Moderno, foi nos anos sessenta que surgiu a preocupação e a necessidade de 

inovação ao nível dos métodos de intervenção na cidade e no seu centro histórico. 

“A principal mudança refere-se à troca das estratégias de renovação pelas de 

reabilitação com entendimento progressivo dos valores espaciais, culturais, 

urbanísticos e sociais dos tecidos urbanos”
112

; uma vez que era visível a falta de 

qualidade espacial nas periferias, desenvolvidas pelo rápido crescimento das 

cidades, resultando no “desperdício do território e do seu potencial”.
113

 

 Deste modo, por um lado, surge por Kevin Lynch a redescoberta do valor 

da ‘imagem da cidade’, onde a referência visual e os elementos que determinam a 

imagem são de extrema importância na sua legibilidade e consequente 

organização e identificação dos espaços por quem os habita. Por outro lado, os 

irmãos Krier introduzem um “revivalismo obcecado pela cidade antiga”
114

 e pelos 

elementos espaciais que a compõe, sugerindo retomar a sua continuidade 

morfolófica. Relativamente a esta forte vontade de reaver os ideais tradicionais, o 

autor José Lamas afirma: “assim como o Movimento Moderno havia condenado a 

‘rua-corredor’ e o quarteirão sem uma análise profunda das suas particularidades 

e relações com a cidade, os primeiros repúdios da Cidade Moderna provieram 

também da reacção emotiva e de um reencontro também emotivo com a cidade 

antiga e a História”.
115

 

 No entanto, foi no início dos anos setenta que, o fim do crescimento 

económico vai por em causa o desenvolvimento de grandes conjuntos urbanos e a 

reconstrução de novas cidades, uma vez que tais intervenções apenas se 

justificariam com o aumento demográfico e com o crescimento económico (ambos 

vividos no pós-guerra). Do mesmo modo, o crescimento periférico das cidades foi 

marcado pela necessidade de expansão e de um grande número de habitações 

que servissem a população crescente. Contudo, este desenvolvimento foi 

quantitativo e não qualitativo, uma vez que seria necessário um conjunto de 

componentes urbanas para além das habitações – infra-estruturas, espaços 

públicos equipamentos e serviços.  
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Assim sendo, “os grandes temas de planeamento deslocar-se-ão do 

escalão regional para o escalão de bairro e do lugar (…)”, nos quais já não se 

justifica a continuidade de expansão das cidades e se torna necessário corrigir o 

consequente afastamento do centro. “A necessidade de pequenas intervenções 

de equipamento e reabilitação dos bairros é evidenciada (…). Por via da crítica 

sociológica e ambiental, aparece a necessidade de cerzir e remendar as 

destruições urbanas provocadas pelas operações imobiliárias”.
116

  

Surge, deste modo, a necessidade de repensar as relações entre a cidade 

antiga e a sua expansão, bem como a revitalização do seu centro, através de 

pequenas intervenções no território, através do “complemento de zonas 

inacabadas e pela qualificação do espaço”
117

, procurando a sua reabilitação física, 

funcional e social.  
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III. PROPOSTA PARA A REABILITAÇÃO DO 

QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO 
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5. O CONVENTO DA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 

 

5.1. Origem 

 

 Na segunda metade do século XVI, os frades bernardos da ordem religiosa 

de Cister, com sede no Mosteiro de Alcobaça, decidiram fundar uma casa própria 

em Lisboa, onde pudessem ficar quando fosse necessário deslocarem-se à capital 

e poderem ficar mais perto da Corte. “(…) Procuraram logo sítio em que 

commodamente podessem fundar o convento que pretendiam, escolhendo pera 

isso o mesmo lugar em que ao presente se acha o convento, que naquele tempo 

ainda estava mays apartado do trafego e povoaçam da cidade”.
118

 O local escolhido 

pela ordem foi a actual Colina de Santana, pertencente, na época, à periferia de 

Lisboa. 

 A primeira pedra foi lançada em Abril de 1591, segundo o projecto 

elaborado por Baltazar Álvares (1570-1624) e Filipe Terzi (1520-1597). O convento 

foi dedicado à Rainha dos Anjos, segundo o título de Senhora do Desterro, 

significando “que tinham por desterro deyxar a solidam usada na fundaçam de seos 

conventos pera fazerem morada na povoaçam grande de Lisboa e no trafego da 

Corte”.
119

 

 “Como a ordem era rica pretendeu-se exigir um grande edifício e construir 

a maior igreja de Lisboa”.
120

 Para a sua construção, a casa-mãe doou alguns bens, 

bem como os reis D. Afonso VI e D. Pedro II, contribuindo para a construção de um 

edifício de grande porte. Em 1707, o convento era composto por três pisos 

abobadados de dormitórios (ala nascente), cuja fachada tinha vista para as hortas 

da freguesia dos Anjos e é caracterizada pela sua sobriedade e simetria. Nesta 

época, a fachada nascente do convento já era composta por 18 grandes janelas 

por piso, centradas por um eixo de três janelas de sacada. 
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 Localizando-se no início de uma colina, o edifício adaptou-se à forte 

inclinação do terreno, resultando em dois pisos de dormitórios, enterrados de um 

lado, e um terceiro em contacto com os dois claustros, situados numa cota 

superior relativamente ao pavimento da fachada nascente. O primeiro claustro 

apresenta uma forma rectangular e é composto por três arcos, em pedra lavrada, 

de volta perfeita em cada lado. Este claustro, mais pequeno, deverá ter sido o 

primeiro a ser construído, dada a sua função de distribuição entre a igreja (inicial e 

ainda actual), a cozinha (ainda existente), o refeitório e a sala do capítulo 

(suposição baseada segundo a planta típica de um claustro de Ordem Cister). 

 Por sua vez, o segundo claustro, em 1707, encontrava-se incompleto 

(situação que permaneceu até à actualidade). Analisando as funções que existiam 

no claustro pequeno, é possível supor que este claustro de dimensão superior, 

pudesse servir para a prática agrícola; uma vez que, segundo a arquitectura 

cisterciense, os conventos eram compostos por dois tipos de claustros: o claustro 

do silêncio e o claustro de carácter agrícola. A prática agrícola é introduzida mais 

tarde no ritual cisterciense visto que, inicialmente, a ordem fundamentava-se no 

afastamento e na exaltação da pobreza; a ordem procurou deste modo “o 

monaquismo comunitário menos isolado do mundo exterior, mediante uma 

profícua actividade, sobretudo nos campos agrícolas, do povoamento, do ensino, 

da evangelização, e da arquitectura religiosa (…)”.
121

 

 Através da análise de vários documentos escritos, é possível deduzir que o 

edifício, ao nível da sua morfologia geral, seria semelhante ao que resistiu até aos 

dias de hoje: uma grande ala nascente de dormitórios; um claustro de grande 

dimensão que nunca chegou a ser terminado; um claustro de dimensão pequena 

e a pequena e igreja que se localiza a sul. 

 No entanto, falta um importante elemento ao convento – uma segunda 

igreja “que se projectara majestosa”
122

 e que seria “huma das mais nobres”
123

 de 

Lisboa. Lamentavelmente, esta igreja não resistiu ao terramoto de 1755, altura em 

que ruiu a abóbada e restou apenas a frontaria e vestíbulo, bem como os muros 

laterais. Resta apenas imaginar o seu impacto visual pela zona inferior da frontaria, 
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que ainda subsiste, os desenhos do autor Albrecht Haupt e uma pequena 

descrição redigida em 1707: 

 “E entrando já pellos tres arcos que dam entrada ào portico da igreja 

correspondem bem ào meyo deles tres grandes e fermosas portas de bem lavrada 

pedraria, assim nas hombreyras, vergas, simalhas, e frontispicio. E entrando das 

portas pera dentro descobrem os olhos hum grandioso templo todo de marmores 

brancos, o qual consta por cada lado de seo corpo de sinco capellas fundas com 

muy sufficiente grandesa; e por cima dos arcos das capellas corre a primeyra 

simalha assentando sobre o meyo de cada arco huma fermosa janela de tribuna 

pella qual participará a igreja de muyta luz e claridade, e superor às dittas tribunas 

se irá seguindo a simalha real. No fim do corpo da igreja tem de cada parte hum 

pulpito de boa e bem lavrada pedraria. De cruzeyro e capella mor nam se vê ainda 

cousa alguma feyta, mas he de crer que huma e outra obra será proporcionada ào 

que pede o desenho da igreja e a nobreza com que começou a fabrica do 

convento.”
124

 

 

Fig. 5.1 e 5.2 – Desenhos do alçado da igreja do Convento do Desterro, da autoria de Abrecht Haupt. A figura 5.1 

representa a frontaria da igreja de dois andares e com duas torres; a figura 5.2 é referente a um pormenor do 

alçado interior da igreja. 

 

A partir da observação dos desenhos elaborados por Albrecht Haupt 

durante a construção da igreja, é inevitável reconhecer algumas semelhanças com 

a fachada da igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, obra do 

mesmo arquitecto Filipe Terzi. O Convento do Desterro, não só pela frontaria da 

antiga igreja mas também morfologia do seu edifício, apresenta uma forte 
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semelhança com o mosteiro. O convento seria igualmente composto por uma 

grande igreja que definia os seus claustros existentes (à sua direita) e que serviria, 

posteriormente, de eixo para “outros dous claustros e outras obras de outra parte 

da igreja”.
125

 

  

 

 

Fig. 5.3 e 5.4 – Desenhos da igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora – a figura 5.3 representa o seu alçado e a 

figura 5.4 ilustra o seu interior. 

 

 

Fig. 5.5 e 5.6 – Vista aérea do Mosteiro de São Vicente de Fora e do Convento do Desterro, respectivamente - é 

possível observar a semelhança morfológica e na composição ao nível dos claustros. No Convento do Desterro é 

sentida a ausência da majestosa igreja, cuja localização seria idêntica à do Mosteiro (figura 5.5). 
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5.2. Evolução morfológica e funcional 

 

 O início da construção do Convento do Desterro é datado de Abril de 1591, 

cujo projecto original é da autoria de Baltazar Álvares e Filipe Terzi. “Durante cerca 

de dois séculos o convento, para além de albergar frades residentes, servia de 

hospício ou presídio para os de Alcobaça, que adoeciam ou… pecavam”.
126

 Os 

religiosos cistercienses, provenientes do Mosteiro de Alcobaça, vieram ao encontro 

de uma instalação mais próxima da Corte, em Lisboa. 

 Em 1750, devido ao incêndio do Hospital de Todos-os-Santos que se 

situava no Rossio, são hospedados, no Convento do Desterro, um grande número 

de doentes, que por ali permaneceram aproximadamente um ano. Foi nesta altura 

que o convento assumiu, pela primeira vez, a função de hospital. 

 

Fig. 5.7 – Esquema cronológico da evolução morfológica do Convento do Desterro – deste 1755 (após o 

terramoto) até ao estado actual. 

 

 Perante o terramoto de 1755, devido à sua robustez, grande parte do 

edifício subsistiu; no entanto, foi neste momento que os frades começaram 

progressivamente a retirar-se do convento, até o edifício ficar quase devoluto. Uma 

vez, estando o edifício vazio, em 1796, o convento volta a assumir a função 

hospitalar, com a instalação dos marinheiros doentes que, até então, eram 

distribuídos por várias casas em Lisboa. No entanto, esta função hospitalar da 

Marinha não iria permanecer durante muito tempo. O Ministro da Marinha e do 

Ultramar, D. Rodrigo Sousa Coutinho, tinha como objectivo construir um edifício 

novo para a instalação do hospital; objectivo esse cumprido em 1806, deixando o 

convento novamente sem função.  

 Com as evasões das tropas de Napoleão, no início do século XIX, surge a 

necessidade de alojar um grande número de crianças que ficaram órfãs ou que 
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foram abandonadas; o Convento do Desterro transforma-se no seu abrigo, 

chegando a habitar neste espaço cerca de 1.200 crianças, em 1832. “A «moderna 

Casa Pia», como era conhecida, tinha como missão educar as crianças e ensinar-

lhes uma profissão (…)”.
127

 

 Com o decorrer do tempo, a Casa Pia foi transferida do Convento do 

Desterro para o Convento dos Jerónimos e, em 1848, o Desterro passa a pertencer 

à administração do Hospital de São José. Só mais tarde, em 1862, o convento 

assume uma função hospitalar importante, dedicando-se ao tratamento de 

doenças venéreas muito frequentes na época, devido à carência económica, falta 

de higiene e ao desenvolvimento da prostituição na cidade. Nesta fase, o hospital 

“adquire uma fama pouco invejável a ponto de, como relata Barros Veloso, a frase 

«ir para o Desterro» passar a ter um significado pejorativo.”
128

  

 Durante a sua fase hospitalar, surgem um conjunto de transformações no 

edifício conventual, fruto da necessidade de adaptação a um programa 

extremamente complexo, como refere Ricardo Lucas Branco (relativamente à 

instalação dos hospitais nos conventos da Colina de Santana): “a complexidade 

do seu funcionamento e os equipamentos específicos que exigem, foram, a par da 

incúria e falta de cultura, responsáveis pelo menosprezo e destruição do 

património artístico dos espaços onde estes [hospitais] se instalaram”.
129

 

 

 

Fig. 5.8 e 5.9 – Evolução da ‘cerca’ e do acrescento de anexos à construção original (identificada a vermelho) do 

Convento do Desterro entre 1858 e 1904/11, respectivamente – a data de referência para a construção conventual 

original é a de 1755, pós terramoto. 
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 A fase final desta constante adaptação de usos surge em 2007 com a 

desactivação do Hospital do Desterro, tendo como objectivo a transferência dos 

seus serviços para uma instalação nova ainda por construir – o novo Hospital de 

Todos-os-Santos, em Chelas. Com uma flexibilidade de uso típica destes edifícios 

modelares, o Convento do Desterro resiste e chega aos dias de hoje devoluto, 

sem uma função que faça justiça ao seu valor arquitectónico e à sua 

potencialidade funcional.   
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6. UMA PROPOSTA PARA A REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO 

CONVENTO DO DESTERRO 

 

6.1. Pressupostos do projecto  

 

 A Câmara Municipal de Lisboa elaborou um programa – “Plano de Acção 

da Mouraria”
130

 (2011-2013), para a reabilitação urbana da área compreendida 

entre o Largo Adelino Amaro da Costa e o Largo do Intendente, propondo a 

melhoria dos espaços públicos, planeamento de novos equipamentos de carácter 

social e o desenvolvimento de um percurso turístico-cultural (incluindo a zona da 

Mouraria e do Intendente nas rotas turísticas da cidade). O propósito geral do 

programa é o de revitalizar uma zona da cidade notoriamente segregada, com 

uma população maioritariamente envelhecida, multicultural (devido a um grande 

número de habitantes oriundos de várias regiões, nomeadamente: Ásia, África e 

América do Sul) e de habitantes que reúnem um conjunto de problemas sociais 

derivados da dificuldade de integração e de uma economia débil. 

 O “Plano de Acção da Mouraria” identificou um conjunto de falhas ao nível 

social e espacial, influenciadas pela falta de espaços públicos qualificados e pela 

carência de equipamentos sociais, nomeadamente a falta de equipamentos para 

crianças (creches e jardins-escola) e para idosos (lares e residências). A mesma 

falha é sentida relativamente aos espaços exteriores, com necessidade de serem 

requalificados e de adquirirem uma vertente multifuncional, ao encontro das 

exigências dos seus habitantes e visitantes. Deste modo, a Câmara Municipal de 

Lisboa identificou um conjunto de pontos fracos ao longo do território, 

preocupando-se com um conjunto variado de factores: população infantil, 

população envelhecida, inclusão social, acessibilidade e mobilidade (dos mais 

idosos), valorização patrimonial, renovação de espaços urbanos e de 

equipamentos sociais.  
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 Uma das características espaciais importantes da zona do Intendente é a 

presença da Avenida Almirante Reis, um dos principais eixos viários de Lisboa, 

com uma oferta comercial e gastronómica singular. Neste eixo é possível identificar 

um conjunto de vivências multiculturais que culminam na praça do Martim Moniz – 

composta por um conjunto de eventos e de estruturas efémeras que potencializam 

esta característica. 

 Para além da sua vertente cultural, claramente distinta da restante cidade 

lisboeta, a zona do Intendente e da Mouraria apresentam um leque de 

potencialidades espaciais para o seu desenvolvimento e progresso. Uma das suas 

particularidades mais importantes é a sua proximidade física com o centro 

histórico da cidade, podendo potenciar a sua vertente turística (actualmente já 

visível pelo grande número de pensões e de hostels existentes) e a sua riqueza 

histórica, nomeadamente ao nível do património histórico e arquitectónico (como 

são exemplos os conventos da Colina de Santana) e da presença de vestígios da 

Cerca Fernandina. 

 Esta área da cidade consolidada também contém pontos fortes para quem 

a habita de um modo permanente. Contudo, devido ao facto de ter sido uma zona 

segregada e esquecida durante um longo período de tempo, manifesta uma certa 

carência que pode ser atenuada por intervenções pontuais em áreas urbanas 

vazias ou desqualificadas, procurando uma reabilitação física, funcional e social do 

lugar, do bairro, da cidade. Deste modo, uma intervenção sobre o quarteirão do 

Convento do Desterro deve partir da análise e compreensão da sua envolvente, 

influenciando de um modo directo a definição programática da proposta, face às 

carências do local referidas anteriormente.  

Por um lado, relativamente às suas características físicas, o quarteirão 

distingue-se pela sua dimensão (cerca de 21.000 m
2

) e pelos marcos resistentes e 

resultantes da sua evolução histórica – a presença do antigo Convento do 

Desterro, edifício de valor patrimonial, e as ruínas das antigas fábricas de Olaria, 

resultando num quarteirão dotado de uma memória e de um valor notáveis. Por 

outro lado, ao nível funcional, o quarteirão é maioritariamente habitacional – sendo 

composto e definido por 31 edifícios habitacionais, dos quais apenas 7 incluem 

comércio no seu piso térreo. No entanto, a sua proximidade com a Avenida 

Almirante Reis proporciona uma vasta oferta de comércio e serviços. 
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Fig. 6.1 – Mapa das funções existentes na zona envolvente (piso térreo) e das funções propostas para o 

quarteirão.  
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 Relativamente à oferta de equipamentos é possível verificar, através da 

observação do mapa das funções existentes na zona envolvente (figura 6.1), a 

proximidade do Hospital de São José, a Faculdade de Ciências Médicas, a 

Biblioteca Municipal de São Lázaro, a Junta de Freguesia, o Colégio Militar, a 

Embaixada de Itália e algumas pensões/hostels. No entanto, é difícil encontrar, 

numa curta distância, um conjunto de equipamentos complementares à habitação, 

nomeadamente destinados às crianças e aos idosos – grupos etários com uma 

mobilidade mais reduzida e, por isso, mais presos ao local que habitam.  

 Esta carência é sentida não só ao nível da oferta de equipamentos, mas 

também ao nível dos espaços públicos. Na proximidade do quarteirão são 

identificados apenas dois espaços exteriores relevantes: o Jardim do Campo 

Mártires da Pátria e o Largo do Intendente (recentemente requalificado pelo Plano 

anteriormente referido); e, numa distância maior, a Praça do Martim Moniz. No 

entanto, à excepção do Largo do Intendente, estes espaços públicos têm um 

carácter de cidade, devido à sua ampla dimensão, faltando nesta zona espaços 

públicos de escala humana e comunitária. 

 

Fig. 6.2 – Identificação dos espaços públicos na proximidade do quarteirão e a proposta de novos espaços. 
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 Face às carências urbanas existentes e através de pequenas intervenções, 

é possível recuperar o ambiente de bairro, pela requalificação de áreas devolutas 

ou desqualificadas em benefício dos seus habitantes – planeando a distribuição de 

equipamentos e serviços numa distância próxima, bem como espaços de convívio 

e permanência. Deste modo são desenvolvidos, pela sua escala de intervenção, 

micro-bairros que no seu conjunto de pequenas intervenções pontuais, reabilitam 

bairros, partes da cidade, e potenciam o desenvolvimento do seu todo. 

 

6.2. Intervenção urbana – interpretação do conceito de Micro-Bairro 

 

 A ideia de intervir no quarteirão do Convento do Desterro surge como a 

oportunidade de reabilitar não só o edifício conventual, mas também o seu espaço 

envolvente. O conceito de intervenção parte do preenchimento total do interior do 

quarteirão com uma “massa” edificável, segundo a qual são subtraídas várias 

partes, criando vazios, resultantes da exigência morfológica do convento (como é 

o caso do claustro grande incompleto) ou da atribuição de significados (como é 

exemplo a praça que marca a ausência da antiga igreja).  

 Deste modo, numa fase inicial, foi necessário identificar o conjunto de 

elementos a manter e os anexos hospitalares e fabris a demolir; limpando deste 

modo o interior do quarteirão, resultando numa área livre com cerca de 9.000 m
2

. 

O aproveitamento desta área é planeado segundo duas necessidades: a 

construção de novos equipamentos complementares à habitação existente e o 

desenho de vários tipos de espaços públicos. 

 

 

Fig. 6.3 e 6.4 – Esquemas de comparação entre o quarteirão actual e a sua alteração com a intervenção. Na 

figura 6.3 estão identificados os anexos e construções demolidas (castanho). Na figura 6.4 está identificada a 

massa introduzida do interior do quarteirão e os seus respectivos vazios (amarelo). 
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Fig. 6.5 – Maquete da proposta de intervenção (1/500) – os números introduzidos representam os elementos pré-

existentes determinantes no planeamento da proposta.  

 

 

 

Fig. 6.6 e 6.7 – Fotografias correspondentes ao número 1 e número 2 da Figura 6.5 - as ruínas das antigas 

fábricas e a localização de duas chaminés, respectivamente.  

 

 

Fig. 6.8 e 6.9 – Fotografias correspondentes ao número 3 e número 4 da Figura 6.5 – frontaria da antiga igreja do 

convento e o claustro pequeno, respectivamente.  
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Fig. 6.10 e 6.11 – Fotografias correspondentes ao número 5 e número 6 da Figura 6.5 – claustro incompleto e 

embasamento do convento, respectivamente.  

 

 

Fig. 6.12 e 6.13 – Fotografias correspondentes ao número 7 e número 8 da Figura 6.5 – vestígios do antigo jardim 

do convento e Capela da Rua Renato Baptista.  

 

 Devido à sua evolução histórica, o quarteirão foi adquirindo várias funções 

para além da habitacional. A função hospitalar instalada no antigo Convento do 

Desterro é uma das mais óbvias. O edifício, fruto da necessidade de adaptação, 

foi alvo de uma série de transformações, apresentando hoje, em algumas áreas, 

uma forte descaracterização. No entanto, a instalação de outras funções marcaram 

igualmente o local, nomeadamente as construções fabris, anexadas às habitações 

que delimitam o quarteirão e que deveriam servir de zonas de trabalho para quem 

por ali habitava. Assim sendo, na sua maioria constituem verdadeiros anexos às 

habitações, sem grande valor relativamente à sua construção, destacando-se 

apenas um conjunto de cinco fábricas de arquitectura semelhante e singular 

(Figura 6.6) que, juntamente com as chaminés (grandes marcos verticais), criam 

um ambiente muito característico (Figura 6.7). 

 Relativamente à entrada pública principal do quarteirão (uma vez que a 

proposta permite a sua permeabilidade em seis pontos), esta é marcada pelo 

pórtico da frontaria da antiga igreja (Figura 6.8), mantendo-se a sua função 
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relativamente ao uso hospitalar. No entanto, a entrada é para uma nova praça, 

espaço público de excelência cujo vazio simbólico representa o antigo edifício da 

igreja, destruído maioritariamente pelo terramoto de 1755. Como espaço público 

de excelência pelo convívio e circulação dos seus habitantes, a praça é definida e 

servida lateralmente por duas faixas de comércio que representam a localização 

das antigas capelas da igreja.  

Na verdade, se por um lado, a praça é um dos espaços públicos principais, 

o claustro de pequena dimensão do antigo convento não o é (Figura 6.9). Devido à 

sua característica inicial de clausura e de espaço de distribuição, o programa da 

Residência de Idosos mantém esta sua função para a reabilitação deste núcleo do 

antigo convento. Por outro lado, o claustro grande e actualmente incompleto 

(Figura 6.10) representa o espaço público caracterizado pelo diálogo entre duas 

épocas de construção: a construção conventual antiga e a construção nova 

proposta. O objectivo principal é o de completar e encerrar este espaço, recriando 

de um modo contemporâneo a sua morfologia conventual. Funcionalmente este 

espaço é definido a norte e a nascente pela Residência de Estudantes e a poente 

pelo Jardim-escola, que estabelece uma relação visual directa entre o pátio de 

recreio das crianças e este espaço público. 

 Numa cota inferior, relativamente à cota onde se localizam os dois 

claustros, situa-se o embasamento do antigo convento (Figura 6.11) que 

estabelece um platô para a Avenida Almirante Reis. Este elemento a poucos 

metros de altura da rua e perante os edifícios de Arte Nova que se localizam do 

lado oposto, permite criar um espaço de contemplação à zona envolvente. 

 

 

Fig. 6.14 e 6.15 – Fotografias do embasamento do Convento – enquadramento visual para os edifícios Arte Nova.  
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 Actualmente, este espaço é servido por uma única entrada, estabelecida 

pela Rua Nova do Desterro que, aquando a sua função hospitalar, servia de 

entrada saída, bem como o estacionamento, das suas ambulâncias. Deste modo, 

a nova proposta estabelece a ligação entre duas ruas (Rua Nova do Desterro e 

Rua Antero de Quental), duplicando o percurso comercial actualmente existente 

neste troço da Avenida Almirante Reis (em baixo). Assim sendo, o primeiro piso do 

antigo convento assume uma nova função comercial, em ‘open space’, tornando 

público o usufruto deste piso abobadado. 

 Se a ala nascente do antigo edifício é enriquecida pela presença de uma 

plataforma sobreelevada, em relação à Avenida, o mesmo acontece na ala norte. 

Neste local (Figura 6.12) é possível identificar os vestígios do antigo jardim ou zona 

de cultivo (através da observação das cartografias antigas, Figuras 5.8 e 5.9), 

permanecendo o tanque de reservatório de água para a sua rega e algumas zonas 

ajardinadas. No projecto esta zona transforma-se em espaço público, assumindo, 

conceptualmente, a função de varanda urbana à Avenida e um ponto de ligação 

entre duas cotas e ruas importantes: a Rua Antero de Quental (em baixo) e a Rua 

Renato Baptista (em cima); potenciando a sua vista é criado um novo espaço de 

passagem e de permanência para os seus visitantes (pela localização da 

esplanada do Café-concerto do Equipamento Cultural). 

 

 

Fig. 6.16 e 6.17 – Fotografias da zona do antigo jardim do convento – na Figura 6.16 surge o tanque de 

reservatório de água à direita e na Figura 6.17 é possível observar o enquadramento visual deste espaço 

sobreelevado sobre os edifícios da Avenida Almirante Reis.  
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 Por fim, a presença da capela da Rua Renato Baptista (Figura 6.13) e a 

necessidade de ligação entre o interior do quarteirão e a rua (localizada a uma 

cota superior), definiu, juntamente com o convento, a cota de cércea dos edifícios 

novos: a cota da Rua Renato Baptista (48.0). Deste modo, é permitido criar um 

espaço livre à capela (actualmente confinada aos edifícios envolventes), por uma 

cobertura percorrível e ajardinada que conjuga percursos, zonas de estar e um 

espaço de miradouro à cidade.  

 

 

Fig. 6. 18 – Fotomontagem relativa a uma fase inicial do projecto (processo de trabalho) – apesar da proposta 

estar desactualizada é possível observar a potencialidade do local relativamente a um espaço de contemplação à 

restante cidade.  

 

 

Fig. 6. 19 – Esquema da cobertura - zonas de percurso, estadia e ajardinadas. 
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 Como foi referido ao longo do texto, a zona do Intendente apresenta uma 

carência, não só de espaços públicos que convidem à permanência, mas também 

de programas de carácter social (Figura 6.1). Como tal, foi planeado um conjunto 

de funções que servissem os habitantes do quarteirão e do bairro, transformando 

o seu carácter residencial num bairro de pequena escala, num micro-bairro. 

 

 

Fig. 6. 20 – Esquema de distribuição das novas funções no interior do quarteirão – os equipamentos estão 

representados a amarelo e as habitações temporárias e permanentes a cinzento. 

 

 

Fig. 6. 21 – Identificação dos novos espaços públicos no interior do quarteirão. 
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Fig. 6. 22 – Esquema dos percursos no interior do quarteirão. 

 

Deste modo, a proposta urbana foi projectada para servir uma comunidade 

socialmente sustentável, uma vez que abrange todas as faixas etárias, assumindo 

as questões de acessibilidade e mobilidade de todos os habitantes, bem como a 

localização próxima dos equipamentos relativamente às suas habitações. A 

intervenção numa micro escala, relativamente à dimensão de um bairro, permite 

revitalizar uma parte da cidade, pelo facto de ser um espaço aberto e público, 

podendo ser usufruído por qualquer cidadão. 

 

6.3. Intervenção arquitectónica – reabilitação do antigo convento 

 

 Tendo em conta a volumetria do antigo convento, uma das estratégias da 

sua reabilitação foi a sua partilha funcional em duas partes, cada uma definida 

pelos núcleos dos claustros. No entanto, ambas as funções assumem o carácter 

de habitação temporária, destinadas a dois grupos etários claramente distintos. 

Por um lado, o núcleo definido pelo claustro pequeno assume a nova função de 

residência para idosos, uma vez que a sua dimensão mais contida e a definição 

clara do claustro são factores importantes na distribuição do programa funcional e 

na contribuição para a legibilidade do espaço. Por outro lado, o claustro de grande 
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dimensão e historicamente incompleto, de carácter mais informal, acolhe uma 

residência para estudantes, justificada pela proximidade de algumas Faculdades 

(nomeadamente a Faculdade de Ciências Médicas e a Universidade Autónoma de 

Lisboa). 

 Relativamente à estratégia geral de intervenção, devido ao facto de três dos 

seus quatro pisos (iniciais) serem abobadados, foi definida uma estratégia de que 

os pisos de actividades e áreas comuns (piso 1, em contacto com o 

embasamento, e o piso 3, em contacto com os claustros) assumem o carácter de 

‘open space’, adoptando uma área ampla, livre de paredes. No entanto, em alguns 

casos foi necessário dividir os espaços, uma vez que contêm actividades 

diferentes. Neste caso, são construídas umas caixas de madeira que não tocam 

no tecto, sendo a sua altura definida pelo arranque das abóbadas de cada piso, 

permitindo não só a divisão dos espaços mas também a localização de alguns 

apoios no interior das caixas (como é o caso das instalações sanitárias e dos 

arrumos necessários para a prática de algumas actividades). Deste modo, a 

divisão do espaço não impede a perspectiva visual da estrutura abobadada, nem 

a noção de um espaço amplo, fortemente caracterizado pelas suas colunas e 

abóbadas, salvaguardando assim a leitura do espaço original.  

 

Fig. 6. 23 – Corte na ala nascente da Residência de Idosos. 
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 Um dos ex-líbris do edifício conventual é o seu claustro mais pequeno. 

Actualmente este espaço encontra-se descaracterizado pelos anexos hospitalares 

mas a sua imagem original e o seu potencial funcional podem ser recuperados. 

Para tal, foram analisadas e identificadas as funções iniciais e as que resistiram até 

aos dias de hoje (nomeadamente a igreja, que seria provisória, e a antiga cozinha), 

permitindo uma redistribuição funcional, relativamente às exigências do programa. 

Assim sendo, foi recuperada a ligação à igreja, à antiga cozinha (que, pelo seu 

valor espacial, assume a função de refeitório) e estabeleceram-se novas ligações. 

Estas ligações são referentes à nova cozinha, sala polivalente e área de ligação ao 

piso superior (onde se encontram os apoios de fisioterapia e de enfermagem). Na 

ala nascente do convento, no piso do claustro, situam-se a sala de estar/convívio e 

a sala de actividades. 

 

 

Fig. 6. 24 – Planta do claustro mais pequeno – distribuição funcional das áreas de uso comum da Residência de 

Idosos e Centro de Dia.  
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 Deste modo é recuperada a função distributiva do claustro, bem como o 

seu carácter de clausura. Este núcleo de funções, para além de ser usufruído 

pelos residentes, é aberto aos restantes cidadãos idosos devido ao funcionamento 

do Centro de Dia. 

 A distribuição dos quartos, nas duas residências, é feita no piso inferior ao 

dos claustros e nos dois pisos superiores (sendo um piso de actividades comuns 

e áreas de convívio para três de alojamento). No entanto, cada piso inclui não só 

uma sala comum para os residentes dos quartos (com apoio de copa ou de 

cozinha, como é exigido no regulamento), como inclui um átrio central, em cada 

piso, comum às duas residências, estabelecendo um espaço de uso comum que 

incentiva o convívio das duas faixas etárias, evitando a sua segregação (mais 

frequente com o grupo de idosos) e incentivando ao seu relacionamento mútuo, 

apesar de cada residência assumir e assegurar individualmente os seus espaços e 

funções. 

 

 

Fig. 6. 25 – Planta do segundo piso da ala nascente – distribuição dos quartos das duas residências e a 

identificação das áreas comuns (vermelho).  

 

 Nas duas residências, os quartos distribuem-se ao longo da ala nascente 

(ala construída para os dormitórios dos monges), na ala norte (unicamente no 

caso da residência de estudantes) e no piso superior do lado norte do claustro 

pequeno (no caso da residência de idosos), sendo propostos 22 quartos para 

idosos e 29 quartos para estudantes. A área de quartos é influenciada pela 

estrutura modular da pré-existência e a sua configuração espacial depende do 

piso em que se encontra, uma vez que cada piso de quartos tem uma estrutura 
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diferente (devido à evolução histórica do próprio edifício). Assim sendo, o primeiro 

piso de quartos (o piso inferior ao dos claustros) apresenta uma estrutura 

composta por abóbadas de aresta e arcos que delimitam, de um modo claro, o 

módulo destinado para cada quarto. 

 

 

Fig. 6. 26 – Maquete da estrutura do segundo piso da ala nascente (1/50). 

 

 No entanto, os módulos que contêm só abóbadas (como é possível ver do 

lado direito da fotografia da maquete – Figura 6.26) definem um espaço 

demasiado amplo para servir unicamente como corredor de distribuição. Assim 

sendo, de modo a não destruir a estrutura espacial das abóbadas, foram 

introduzidas caixas de madeira (estratégia já anteriormente referida para a 

separação de actividades e funções em espaços amplos) que, desta vez, 

incorporam as instalações sanitárias de cada quarto, reduzindo o espaço de 

circulação e criando uma largura de corredor variável – definindo bolsas de 

entrada para os quartos mais amplas, contendo zonas para sentar, convidando à 

permanência dos seus residentes e ao seu convívio. 

 Deste modo, a área de cada quarto é definida pelo módulo estrutural, 

resultando numa área espacialmente enriquecida pelo facto de cada quarto conter 

uma abóbada no seu interior. No entanto, a sua dimensão é relativamente grande 

para um quarto individual, contendo cada módulo cerca de 19 m
2

. Assim sendo, 

cada módulo tem a capacidade de alojar dois residentes, sendo o espaço 

pensado para conter duas camas individuais (livres lateralmente de qualquer 

barreira), uma casa de banho, um armário e duas zonas de estar, escavadas na 

parede do convento, junto à janela. 
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Fig. 6. 27 – Planta do segundo piso da ala nascente – distribuição dos quartos (1/50). 

 

 

Fig. 6. 28 e 6.29 – Fotografia do módulo do segundo piso da ala nascente e fotomontagem das zonas de estar 

junto à janela propostas (vermelho), respectivamente.  

 

 O piso de quartos, superior ao piso dos claustros, é marcado pela sua 

estrutura de vigas altas, fruto de uma intervenção mais recente, provavelmente já 

em funções hospitalares, de modo a reforçar ou recuperar a estrutura da 

cobertura. Apesar de esta estrutura não ser semelhante à inicial, foi mantida devido 

à caracterização que confere ao espaço, marcando um outro ‘tempo’ e uma 

diferente estrutura da pré-existência. 

 Por fim, o último piso de quartos situa-se no piso da cobertura (actualmente 

funcionando como arquivo do antigo hospital). Neste piso são localizados os 
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quartos de maior autonomia que foram desenvolvidos para uma maior 

permanência e, para tal, com apoio de kitchenette. 

 

Fig. 6. 30 – Planta do quarto piso da ala nascente – distribuição dos quartos (1/50). 

 

 

Fig. 6. 31 – Planta do quinto piso da ala nascente – distribuição dos quartos na cobertura (1/50). 
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 Para além da preocupação funcional dos novos equipamentos, a antiga 

estrutura conventual foi determinante em alguns aspectos formais dos novos 

edifícios. A linguagem do novo edificado foi determinada de modo a criar uma 

continuidade visual relativamente à pré-existência, sendo aplicados os mesmos 

materiais e os mesmos ritmos estruturais. Deste modo, o piso inferior do convento, 

marcado pelos arcos em pedra dos dois claustros, determina a aplicação deste 

material no mesmo local nos novos edifícios, bem como no piso superior, onde as 

paredes são rebocadas, e estabelece-se a sua continuidade visual. No entanto, 

faltava ainda um elemento suficientemente forte que caracterizasse o diálogo entre 

o antigo e o novo. Assim sendo, o elemento de ligação projectado é composto 

pela introdução de uma faixa de azulejos (vidrado sobre barro branco pigmentado 

com azul cobalto), aplicada estrategicamente numa parede em segundo plano 

relativamente à fachada, que reforça não só a continuidade entre o antigo e o 

novo, como permite criar destaque dos elementos em pedra (conseguido através 

do contraste de cores e texturas dos dois materiais).  

Assim, a aplicação dos azulejos permite reforçar não só a identidade do 

espaço como a sua memória conventual, uma vez que a sua aplicação era 

frequente nos antigos claustros. Contudo, este material tem uma igual presença no 

próprio quarteirão e na sua envolvente, nomeadamente nas fachadas das 

habitações que delimitam a Rua Renato Baptista e na antiga Fábrica de Cerâmica 

Viúva Lamego, cuja localização é relativamente próxima do quarteirão (fotografias 

em anexos). 

 

 

Fig. 6. 32 – Modelo tridimensional da proposta de reabilitação do Claustro grande. 
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Se por um lado, ao longo deste capítulo, as estratégias enumeradas foram 

as linhas condutoras para o desenvolvimento de um projecto de reabilitação, não 

só de um edifício de valor patrimonial, mas de um lugar actualmente devoluto e 

fortemente descaracterizado, por outro lado, a investigação do tema teórico 

permitiu a compreensão de vários princípios ou modelos de organização do 

espaço urbano, resultando em situações por vezes bastante diferentes. 

Deste modo, foi possível salientar a complexidade do sistema que compõe 

a Cidade, bem como a organização interna das suas partes/unidades que, ao 

longo do seu crescimento, passam pelo processo de adição de novas partes (no 

crescimento periférico da cidade) ou por sedimentação das várias intervenções e 

adaptações sofridas ao longo do tempo (em partes da cidade consolidada). No 

entanto, o principal objectivo foi o de compreender e comparar três modelos de 

organização do espaço urbano de escalas distintas, vocacionados para a 

habitação e relativamente homogéneos, permitindo a sua identificação enquanto 

unidades espaciais e procurando a relação entre as suas características e o modo 

como influenciam a vivência de quem os habita. Assim sendo, foi possível 

compreender o que varia e o que permanece na transição entre uma macro e uma 

micro escala urbana. 

Desta forma e como reflexão final do presente trabalho, poder-se-á 

considerar a relevância da relação de proximidade entre as habitações e uma 

multiplicidade de programas, serviços locais e tipos de espaços públicos, 

estabelecendo numa curta distância ligações de identidade e de convivência entre 

os habitantes e o próprio lugar, potenciando deste modo o espírito de uma 

comunidade socialmente sustentável. 
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6.4. Programas e quantificação de áreas 

 

 PROGRAMA 

Nº 

UTENTES 

PISO ÁREA (M
2
) 

A RESIDÊNCIA DE IDOSOS E CENTRO DE DIA 44 2, 3, 4 e 5 3349.1 

1. Áreas comuns/de Actividades - 2, 4 e 5 757.5 

1.1 Recepção - 3 53.7 

1.2 Sala de Convívio - 3 84.8 

1.3 Sala de Actividades - 3 124.6 

1.4 Sala Polivalente - 3 144.4 

1.5 Refeitório - 3 112.0 

1.6 Salas comuns com copa, por piso de quartos  - 2, 4 e 5 238.0 

2. Serviços Administrativos - 5 104.6 

2.1 Atendimento - 3 24.6 

2.2 Gabinete de Direcção - 5 29.8 

2.3 Gabinete de Administração - 5 23.6 

2.4 Sala de Espera - 5 22.1 

2.5 Instalação Sanitária do Pessoal Administrativo - 5 4.5 

3. Apoios - 2, 3, 4 e 5 489.6 

3.1 Instalações Sanitárias das Áreas Comuns - 3 57.2 

3.2 Sala de Banho Geriátrico - 2, 4 e 5 67.0 

3.3 Gabinete de Apoio Médico - 5 26.5 

3.4 Arrumos do Gabinete de Apoio Médico - 5 1.9 

3.5 Instalação Sanitária do Gabinete Médico - 5 4.5 

3.6 Salas de Fisioterapia (2) - 5 54.7 

3.7 Arrumos das Salas de Fisioterapia - 5 26.6 

3.8 Instalações Sanitárias das Salas de Fisioterapia - 5 8.8 

3.9 Cozinha - 3 86.9 

3.10 Despensa - 3 9.2 

3.11 Despensa de Frios - 3 6.6 

3.12 Depósito de Lixos da Cozinha - 3 5.2 

3.13 Lavandaria - 5 35.6 

3.14 Arrumos Gerais - 3 34.4 

3.15 Sala do Pessoal - 5 20.3 

3.16 Vestiários - 3 e 5 33.5 

3.17 Instalações Sanitárias do Pessoal - 3 e 5 10.7 

3.18 Sala Mortuária - 1 40.0 

4. Alojamento - 2, 4 e 5 750.9 

4.1 Quartos para idosos dependentes (15) - 2, 4 e 5 470.9 

4.2 Quartos para idosos independentes (7) - 5 280.0 

5. Circulações verticais e horizontais - 2, 3, 4 e 5  618.3 

6. Zona de Estar Interior no Claustro  - 3 298.0 

7. Zona de Estar Exterior no Claustro - 5 330.2 
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 PROGRAMA Nº UTENTES PISO ÁREA (M
2
) 

B RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 47 2, 3, 4 e 5 2375.2 

1. Áreas comuns/de Actividades - 2, 4 e 5 489.3 

1.1 Recepção - 3 51.3 

1.2 Sala de Convívio - 3 67.7 

1.3 Sala de Estudo - 3 129.8 

1.4 Salas comuns com cozinha, por piso de 

quartos  

- 2, 4 e 5 240.5 

2. Serviços Administrativos - 4 29.1 

2.1 Gabinete de Direcção/ Administração - 4 22.0 

2.2 Instalação Sanitária do Pessoal 

Administrativo 

- 4 7.1 

3. Apoios - 2, 3, 4 e 5 253.4 

3.1 Instalações Sanitárias das Áreas Comuns - 3 55.2 

3.2 Gabinete de Apoio Médico - 4 17.0 

3.3 Lavandaria - 3 70.0 

3.4 Arrumos Gerais - 3 32.1 

3.5 Sala do Pessoal - 3 45.5 

3.6 Instalações Sanitárias do Pessoal e 

Vestiários 

- 3  33.6 

4. Alojamento - 2, 4 e 5 940.4 

4.1 Quartos sem apoio de cozinha (18) - 2 e 4 500.4 

4.2 Quartos com apoio de cozinha (11) - 5 440.0 

5. Circulações verticais e horizontais - 2, 3, 4 e 5  663 

C Jardim-Escola 60 1 e 2 875.3 

1. Áreas comuns/de Actividades - 1 e 2 546.3 

1.1 Recepção - 1 13.0 

1.2 Salas de Actividades (6) - 1 e 2 256.8 

1.3 Sala Polivalente/Sala de Repouso - 1 74.2 

1.4 Refeitório - 2 79.7 

1.5 Pátio Exterior - 1 125.6 

2. Serviços Administrativos - 2 53.0 

2.1 Atendimento - 2 26.5 

2.2 Gabinete de Administração/Direcção - 2 26.5 

3. Apoios - 1 e 2 276.0 

3.1 Instalações Sanitárias de Adultos - 1 15.0 

3.2 Instalações Sanitárias de Crianças - 1 e 2 52.0 

3.3 Vestiário das Crianças - 1 e 2 52.0 

3.4 Gabinete de Educadores - 1 e 2 38.8 

3.5 Cozinha e Armazenamento - 2 85.8 

3.6 Arrumos Gerais - 2 10.7 

3.7 Arrumos do Pátio Exterior - 1 21.7 

D Equipamento Cultural 30 1, 2 e 3 793.6 

1. Foyer - 1 44.1 

2. Zona de Exposições - 1 e 2 148.0 

3. Café-concerto - 2 152.8 

4. Livraria - 3 327.0 

5. Instalações Sanitárias - 1, 2 e 3 73.5 

6. Arrumos - 1 48.2 
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 PROGRAMA 

Nº 

TRABALHADORES 

PISO ÁREA (M
2
) 

E Zonas de Comércio (29) 58 - 360.1 

F Zonas de Trabalho (7) 44 - 665.3 

G Igreja  - - 380.2 

H Espaço Público - - 5315.4 

I Habitação pré-existente no quarteirão 290* - 14718.4 

         *Nº de habitantes 

Os seis equipamentos/funções propostos abrangem aproximadamente 165 

trabalhadores e as habitações que definem o quarteirão cerca de 290 habitantes.  
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Fig. 5.1  Desenho do alçado da igreja do Convento do Desterro 

Fonte: HAUPT, Albrecht. A Arquitectura do Renascimento em Portugal, Presença, Lisboa: 

1986, p. 64 

Fig. 5.2  Desenho do alçado da igreja do Convento do Desterro 

 Fonte: HAUPT, Albrecht. A Arquitectura do Renascimento em Portugal, Presença, Lisboa: 

1986, p. 65 

Fig. 5.3  Desenho da igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora 

 Fonte: HAUPT, Albrecht. A Arquitectura do Renascimento em Portugal, Presença, Lisboa: 

1986, p. 68 

Fig. 5.4  Desenho da igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora 

 Fonte: HAUPT, Albrecht. A Arquitectura do Renascimento em Portugal, Presença, Lisboa: 

1986, p. 67 

Fig. 5.5 Vista aérea do Mosteiro São Vicente de Fora  

  Fonte: http://www.bing.com/maps/ 

Fig. 5.6 Vista aérea do Convento do Desterro  

  Fonte: http://www.bing.com/maps/ 

Fig. 5.7  Esquema cronológico da evolução morfológica do Convento do 

Desterro  

  Fonte: Esquema da autora 

Fig. 5.8 Evolução da ‘cerca’ e do acrescento de anexos à construção 

original (identificada a vermelho) do Convento do Desterro em 1858  

  Fonte: Cartografia da cidade de Lisboa de 1858; imagem editada pela autora 

Fig. 5.9 Evolução da ‘cerca’ e do acrescento de anexos à construção 

original (identificada a vermelho) do Convento do Desterro em 

1904/11 

  Fonte: Cartografia da cidade de Lisboa de 1904/11; imagem editada pela autora 

Fig. 6.1 Mapa das funções existentes e propostas 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.2  Identificação dos espaços públicos na proximidade do quarteirão e 

a propostas de novos espaços 

  Fonte: Esquema elaborado por Sofia Coelho e alterado pela autora 

Fig. 6.3 Esquema do quarteirão no seu estado actual 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.4 Esquema do quarteirão com a nova proposta 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.5 Maquete da proposta de intervenção (escala 1/500) 

  Fonte: Maquete elaborada pela autora 

Fig. 6.6 Fotografia correspondente ao número 1 da Figura 6.5 

  Fonte: Fotografia da autora 
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Fig. 6.7 Fotografia correspondente ao número 2 da Figura 6.5 

  Fonte: Fotografia da autoria de Sofia Coelho 

Fig. 6.8 Fotografia correspondente ao número 3 da Figura 6.5 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.9 Fotografia correspondente ao número 4 da Figura 6.5 

  Fonte: Fotografia da autoria de Sofia Coelho 

Fig. 6.10 Fotografia correspondente ao número 5 da Figura 6.5 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.11 Fotografia correspondente ao número 6 da Figura 6.5 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.12 Fotografia correspondente ao número 7 da Figura 6.5 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.13 Fotografia correspondente ao número 8 da Figura 6.5 

  Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 6.14 Fotografia do embasamento do Convento do Desterro 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.15 Fotografia do embasamento do Convento do Desterro 

  Fonte: Fotografia da autoria de Sofia Coelho 

Fig. 6.16 Fotografia da zona do antigo jardim do Convento do Desterro 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.17 Fotografia da zona do antigo jardim do Convento do Desterro 

  Fonte: Desconhecida 

Fig. 6.18 Fotomontagem relativa a uma fase inicial do projecto 

  Fonte: Fotomontagem elaborada pela autora 

Fig. 6.19 Esquema da cobertura da proposta 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.20 Esquema de distribuição das novas funções no interior do 

quarteirão 

  Fonte: Fotografia da autora 

Fig. 6.21 Identificação dos novos espaços públicos no interior do quarteirão 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.22 Esquema dos percursos no interior do quarteirão 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.23 Corte na ala Nascente da Residência de Idosos 

  Fonte: Corte elaborado pela autora 
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Fig. 6.24 Planta do Claustro mais pequeno 

  Fonte: Planta elaborada pela autora 

Fig. 6.25 Planta do segundo piso da ala Nascente 

  Fonte: Planta elaborada pela autora 

Fig. 6.26 Maquete da estrutura do segundo piso da ala Nascente 

  Fonte: Maquete elaborada pela autora 

Fig. 6.27 Planta do segundo piso da ala Nascente 

  Fonte: Planta elaborada pela autora 

Fig. 6.28 Fotografia do módulo do segundo piso da ala Nascente 

  Fonte: Fotografia da autoria de Sofia Coelho 

Fig. 6.29 Fotomontagem das zonas de estar junto à janela 

  Fonte: Fotografia base da autoria de Sofia Coelho, Fotomontagem elaborada pela autora 

Fig. 6.30 Planta do quarto piso da ala Nascente 

  Fonte: Planta elaborada pela autora 

Fig. 6.31 Planta do quinto piso da ala Nascente 

  Fonte: Esquema elaborado pela autora 

Fig. 6.32 Modelo tridimensional da proposta de reabilitação do Claustro 

grande 

  Fonte: Proposta elaborada pela autora 
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Anexo 1 – Maquete Final (Escala 1.200) 
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Antigo jardim 

 

 

  



118 
 

 

 

 

 

 

 

  



UNIDADES URBANAS - BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO 

 

119 
FACULDADE DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 

 

Embasamento 
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Cobertura 
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Maquetes 1.500 
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Vestígios da antiga igreja (frontaria) 
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Vestígios do antigo jardim 
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Capela da Rua Renato Baptista 

 

 

 

Chafariz do Intendente 
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Vestígios das antigas fábricas 
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Claustro pequeno 
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Claustro grande 

 

 

 

 

Fotografia antiga do Claustro  
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Antiga Cozinha 
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Edifício da Cervejaria Ramiro 
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Embasamento do Convento do Desterro 
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Escadas Principais do antigo Convento 
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Igreja (actual) 
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Enquadramentos visuais 

 

 

Ponto de vista do embasamento da igreja – Castelo de São Jorge 

 

Ponto de vista da ala nascente do Convento – Edifício da antiga fábrica Viúva Lamego 
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Ponto de vista da ala nascente do Convento – Edifício Arte Nova da Avenida Almirante Reis 

 

Ponto de vista da ala nascente do Convento – Avenida Almirante Reis 
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Ponto de vista da ala nascente do Convento – Avenida Almirante Reis e Castelo de São Jorge 

 

Ponto de vista da ala norte do Convento – Avenida Almirante Reis e antiga fábrica Viúva Lamego 
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Ponto de vista da ala norte do Convento – vestígios do antigo jardim do Convento 

 

Ponto de vista da ala norte do Convento – vestígios do antigo jardim do Convento 
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Utilização de azulejos no local 

 

 

Fachadas dos edifícios do quarteirão do Convento do Desterro – Rua Renato Baptista 

 

Fachadas dos edifícios da Rua Nova do Desterro 
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Pormenor da fachada de um edifício da Rua Nova do Desterro e Fachada da antiga fábrica Viúva Lamego 

 

 

Fachada da antiga fábrica Viúva Lamego do Largo do Intendente 
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Vestígios de azulejos na igreja do Convento do Desterro 
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FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

UNIDADES URBANAS - BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO

UMA PROPOSTA PARA A REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO, EM LISBOA

Joana Tenreiro Diniz



ESTRUTURA DO TRABALHO

UNIDADES URBANAS – BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO

- ANÁLISE DE TRÊS TEMAS TEÓRICOS

- BAIRRO

- UNIDADE DE VIZINHANÇA 

- MICRO-BAIRRO

- PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

AV. DA LIBERDADE CAMPO MÁRTIRES DA PÁTRIA LARGO DO INTENDENTEAV. ALMIRANTE REIS ZONA DE INTERVENÇÃO



UNIDADES URBANAS – BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO

BAIRRO 

- CARACTERISTICAS PRINCIPAIS 

- ÁREA DE DIMENSÃO MÉDIA A GRANDE

- CARÁCTER HETEROGÉNEO

- TOTALIDADE DAS ACTIVIDADES E USOS QUOTIDIANOS

- HIERARQUIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

CEMITÉRIO DOS PRAZERES IGREJA S. CONDESTÁVEL MERCADO JARDIM DA PARADA ESCOLA DO SERVIÇO DE SAÚDE MILITAR BAIRRO DE CAMPO DE OURIQUE

- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS

- IGREJA

- MERCADO 

- TEATRO/ CINEMA

- ESCOLA

- COMÉRCIO

- EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
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UNIDADE DE VIZINHANÇA 

- CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- ÁREA DENTRO DA PROXIMIDADE DAS HABITAÇÕES

- DISTRIBUIÇÃO DAS ACTIVIDADES DIÁRIAS NUMA CURTA

DISTÂNCIA

COMÉRCIO ESCOLA PRIMÁRIA PARQUE INFANTIL CÉLULA 7 DO BAIRRO DE ALVALADE

- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS

- ESCOLA PRIMÁRIA

- IGREJA

- CASA DE ESPETÁCULOS

- COMÉRCIO

COMÉRCIO
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MICRO-BAIRRO

- CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- PROXIMIDADE DE FUNÇÕES COMPLEMENTARES AO 

HABITAR

- A SUA DISTRIBUIÇÃO FORMALIZA BAIRROS

- ESPAÇO COMUNITÁRIO

RUAS INTERIORES

GINÁSIO

JARDIM-ESCOLA

UNIDADE DE HABITAÇÃO DE MARSELHA

- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS

- JARDIM-ESCOLA

- GINÁSIO

- COMÉRCIO

- ZONAS DE TRABALHO

RESTAURANTE

CENTRO DE SAÚDE



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ

ACADEMIA MILITAR

EMBAIXADA DE ITÁLIA

ANÁLISE DO LOCAL

HOSTEL

FACULDADE DE MEDICINA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

JUNTA DE FREGUESIA

IGREJA DO DESTERRO

HOSTEL

CAPELA DA RUA RENATO BAPTISTA



SITUAÇÃO ACTUAL – QUARTEIRÃO FECHADO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – PERCURSOS PÚBLICOS

UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

INTERVENÇÃO NO INTERIOR DO QUARTEIRÃO



FRONTARIA DA ANTIGA IGREJA

RUINAS DAS ANTIGAS FÁBRICAS

CLAUSTRO PEQUENO

UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ELEMENTOS MARCANTES



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ELEMENTOS MARCANTES

CLAUSTRO GRANDE INCOMPLETO

VESTÍGIOS DO ANTIGO JARDIM

EMBASAMENTO DO ANTIGO CONVENTO

CAPELA DA RUA RENATO BAPTISTA



DISTRIBUIÇÃO PROGRAMÁTICA

UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO



ESPAÇOS PÚBLICOS

UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- PRAÇA

MOSTEIRO SÃO VICENTE DE FORA CONVENTO DO DESTERRO



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- PRAÇA

MOSTEIRO SÃO VICENTE DE FORA PRAÇA PROJECTADA SEGUNDO A MEMÓRIA DAS ANTIGAS CAPELAS
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- EMBASAMENTO
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- EMBASAMENTO
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- ANTIGO JARDIM DO CONVENTO



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- ANTIGO JARDIM DO CONVENTO



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- CLAUSTRO GRANDE



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERROUMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- CLAUSTRO GRANDE
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- COBERTURA PERCORRÍVEL



UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DO CONVENTO DO DESTERRO

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO – MICRO-BAIRRO

- COBERTURA PERCORRÍVEL
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Anexo 6 – Legislação 
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UNIDADES URBANAS  

BAIRRO, UNIDADE DE VIZINHANÇA E MICRO-BAIRRO 

Uma proposta para a reabilitação do quarteirão do Convento do Desterro, em Lisboa 

 

 

 

Licenciada 

Joana Tenreiro Diniz  

 

 

 

Orientador  

Professor Doutor Arq. António Miguel Neves da Silva Santos Leite  

Co-Orientadora  

Professora Doutora Arq. Ana Marta das Neves Santos Feliciano  

 

 

 

Lisboa, FAUTL, Junho de 2013  

Número Total de Palavras: 19.251 palavras 
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